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Úvod 

Pramene k štúdiu vývoja verejnej správy 

 V skúmaní všeobecných právnych dejín s náznakom dejin verejnej správy má 
Česko - Slovenská právna historiografia svoju bohatú tradíciu. Je pochopiteľné, že českí 
právni historici sa zameriavali pri svojich bádaniach najmä na české právne dejiny 
a slovenskí na slovenské v rámci Uhorska. 
 K výskumu vývoja právnych predpisov západoeurópskych štátov, najmä 
k vývoju nemeckého práva, sa čiastočne uchýlil už Jaromír Čelakovský, v podstatne 
väčšej miere však až Miloslav Stieber, ktorý sa stal po profesorovi Hanelovi ordinárom 
dejín nemeckého práva. Svoj vedecký záujem však čoskoro rozšíril na celú oblasť 
stredoeurópskych právnych dejín. Výsledkom jeho dlhoročnej práce bolo najmä 
komplexné spracovanie dejín verejného a súkromného práva v strednej Európe. 
 Medzi právnych historikov, ktorí sa okrem českých právnych dejín zaoberali 
vedecky i pedagogicky najmä stredoeurópskymi právnymi dejinami, nesporne patrili 
i Rudolf Rauscher a T. Saturník. 
 Povojnová právna historiografia bola do značnej miery v znamení najprv 
pochopiteľnej neochoty zaoberať sa najmä nemeckými právnymi dejinami, bez nich 
však nebolo možné v širších súvislostiach skúmať právne dejiny ďalších 
západoeurópskych právnych predpisov; naviac z politických a ideologických dôvodov 
bola od päťdesiatych rokov zameraná jednostranne najmä na východoeurópske právne 
dejiny s dominantným postavením sovietskych právnych dejín. Právne dejiny 
západoeurópskych národov, príp. USA, sa tak viac menej stali iba pedagogickou 
disciplínou, kde v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch hral nesporne svoju úlohu Josef 
Tureček. 
 Od šesťdesiatych rokov však predsa len dochádza u niektorých právnych 
historikov k obnoveniu záujmu o západoeurópske právne dejiny, a tak sa začali opäť 
objavovať, i keď stále značne sporadicky, výsledky vedeckých bádaní v oblasti vývoja 
a iných než východoeurópskych štátov. Je potrebné upozorniť najmä na práce Jaromíra 
Kincla, Stanislava Balíka a Valentína Urfusa. 
 Svoje nesporne významné miesto v právnej historiografii však získali i práce J. 
Klímu. Právnohistorickú hodnotu majú i niektoré práce J. Kudrnu. 
 Najstarším slovanským dejinám venoval pozornosť najmä predčasne zosnulý 
Vladimír Procházka, čiastočne i Hynek Bulín, mincovnému právu v širších európskych 
súvislostiach Jaroslav Pošvár. Niektorým problémom z bulharských právnych dejín 
venoval pozornosť Jiří Cvetler, východoeurópskym dejinám zasvätili svoje bádanie 
najmä Eduard Vlček, Karel V. Malý, Pavel Mates a Dragutin Pelikán. Niektoré právne 
problémy z nemeckých dejín spracoval Karel Litsch. 
 Dejinám najmä amerického súdnictva a volebného práva niektorých ďalších 
západných krajín venoval pozornosť Josef Blahoš. Na české dejiny v širšom európskom 
kontexte zamerali svoju pozornosť i Karel Schelle, Ladislav Vojáček a Jiří Kejř. 
Problémom z dejín právnej filozofie venovali pozornosť najmä Vladimír Kubeš, 
Vladimír Veverka, Jiří Klabouch, prípadne Zdeněk Kryštůfek. Vývoj niektorých 
právnych inštitútov bol obsiahnutý v mnohých učebniciach pozitívneho práva, najmä 
z práva občianskeho, procesného, trestného, štátneho, medzinárodného či organizáciách 
súdnictva, notárstva a advokácie. 
 Súčasťou právnych dejín je nesporne i právo rímske, ktoré je však od konca 
minulého storočia prednášané ako samostatná pedagogická disciplína. Hlavnými 
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predstaviteľmi tohto odboru, ktorý ho vyniesol nesporne na vysokú úroveň, boli 
Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, Josef Vančura a Ján Vážný. Po druhej svetovej 
vojne najprv Miroslav Boháček, po ňom Jiří Cvetler, Milan Bartošek, Jaromír Kincl 
a Valentín Urfus. 
 V období existencie spoločného československého štátu vytvárali podobu 
a úroveň výučby romanistiky na právnických fakultách vo veľkej miere i slovenskí 
právni romanisti, z ktorých je treba upozorniť najmä na Karola Rebra a Petra Blaha. 
V súčasnosti pedagogicky tento obor rozvíjajú najmä na pražskej právnickej fakulte 
Michal Skřejpek, na brnenskej fakulte Jiří Bílý, Renata Veselá a Michaela Židlická, na 
slovenských fakultách V. Čarvaga J. Beňa. G. Želeskovová, A. Jančo E. Kačík, na 
Akadémii policajného zboru v Bratislave L. Zemandlová. 
 Hlavným poslaním textu je poskytnúť všetkým študentom základné poznatky 
ústavného a štátneho usporiadania uvedených vybraných štátov (USA, V. Británia, 
Spolková republika Nemecko, Francúzska republika). Znalosť tejto problematiky súvisí 
s procesom integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a celosvetového diania, 
lebo v čoraz väčšom rozsahu dochádza k vzájomnej spolupráci, súčinnosti a integrácii 
s mechanizmami uvedených štátov. 
 Všeobecná časť je venovaná rozboru fundamentálnych otázok postavenia 
vybraných štátov v ich genéze a následnom štátoprávnom vývoji. Rukoväťou 
k napísaniu všeobecnej časti boli najmä práce M. Vietora, J. Kincla, K. Schelleho a kol. 
Následne v osobitnej časti V. Klokočku, P. Kresáka a I. Palúša. K týmto otázkam patrí 
predovšetkým vznik a existencia francúzskeho, britského a amerického ústavného 
modelu, charakteristika podstaty, pojmu a členenia ústav týchto modelov, ich typológia 
a stručný obsah ústav, postavenie politických strán a politických systémov týchto krajín, 
význam volebného práva, volieb a volebných systémov týchto krajín, základy vlády 
(vládnych systémov) týchto krajín, osobitne parlamentného a prezidentského vládneho 
systému a ich modifikácií, postavenie riadneho (všeobecného) súdnictva, ústavného 
súdnictva a správneho súdnictva týchto krajín, ich organizačnej štruktúry, zásad 
výstavby a postavenia ich sudcov, ako aj charakteristika federalizmu a unitarizmu 
a postavenia miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. 
 Pre väčšiu názornosť a pochopenie problematiky je doplnená príslušnými 
schémami a vecným registrom v druhej časti. 

 Veríme, že predkladaná učebná pomôcka splní svoje poslanie a pomôže 
študentom pri ich odbornom štúdiu. 
 
 
 
         Autor 
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1 Staroveké Grécko 

Grécke polis 

 Meno Gréci pochádza z označenia dórskeho kmeňa v Épeiru Graici, latinsky 
Graeci. Taliani preniesli meno na všetkých Grékov. Oni samy sa nazývali Hellénés 
a svoju krajinu Hellas, latinsky Graecia. Boli to Indoeurópania, ktorí sa asi okolo roku 
1900 pred n. l. dostali niekoľkými prúdmi na Balkánsky poloostrov. Posledné ich tzv. 
dórske sťahovanie sa datuje do doby okolo roku 200 pred n. l. Gréci, rozdeľujúci sa na 
tri kmene (Aiolovia, Ionovia, Dórovia), osídlili kolonizáciou tiež ostrovy Egejského 
mora a pobrežie Malej Ázie, Čiernomoria, Južného Talianska a Sicílie. Doba, ktorá má 
z hľadiska vývoja štátu a práva v tamojšom Grécku význam, je obdobím rozpadu 
patriarchálnej rodovej spoločnosti, vytvárania a rozvoja otrokárskych mestských štátov. 

 A práve v tomto procese išlo Grécko inou cestou ako veľké otrokárske ríše 
Predného východu. Vzhľadom na veľký význam klasickej gréckej kultúry pre neskoršiu 
európsku kultúru bude účelné uviesť hlavné faktory, ktoré na tento proces v Grécku 
pôsobili. 

 Dôležitú úlohu tu zohralo prírodné prostredie. Egejská oblasť, v ktorej sa grécke 
kmene usídľovali, tvorilo jednak veľké množstvo ostrovov a ostrovčekov, jednak 
samotná pevnina bola veľmi členitá a hornatá, takže miesta vhodné pre osídlenie boli 
väčšinou pomerne malé a navzájom izolované. Tieto prírodné podmienky v dobe, keď 
nebol rozvinutý vnútorný trh a takisto ani pozemná a námorná doprava, vytvárali 
tendenciu k sebestačnosti jednotlivých spoločenských jednotiek a neboli vhodné pre 
vytváranie veľkých štátnych celkov. 

 Ďalšie faktory nachádzame v kultúrnej oblasti. Náboženstvo v Grécku bolo silno 
polyteistické, poznalo veľké množstvo bohov a polobohov. Popri obecne uznávaných 
bohoch olympských mali jednotlivé oblasti svoje vlastné božstvá, dokonca aj jednotlivci 
si mohli vyberať bohov, ktorých uctievali. Avšak celková náboženská kultúra bola 
spoločná pre všetkých Grékov. Preukazujú to aj spoločné náboženské centrá, rôzne 
orientované. Najvýznamnejšie z nich boli Delfy, zamerané nábožensko-politicky 
(veštiareň), Olympia, orientovaná na kult fyzickej zdatnosti a krásy, a Epidarus, 
zameraný na zdravie. V poňatí náboženstva sa prejavovala myšlienková sloboda 
Helady. Nevznikla tu cirkev, zvláštny kňazský stav, neplatili tu žiadne dogmy. Gréci 
nechápali najvyššiu autoritu ako vôľu určitého boha, ale ako poriadok božský, 
existujúci, ktorý bol formulovaný ako poriadok prírody. Tento poriadok bol nezávislý 
na politickej organizácii a zaväzoval aj samotných bohov. V istom zmysle sa dá 
povedať, že bohovia, príroda, spoločnosť a rozum splývali Grékom v jedno. 
Náboženstvo tak prispievalo k upevňovaniu kultúrnej spolupatričnosti, ale 
nepodceňovalo vytváranie centralizovanej moci, pretože tu nebol všemocný boh, a preto 
lebo v Grécku nebola civilná moc nábožensky legitimovaná. 

 Významným činiteľom bolo silne vyvinuté vedomie jazykovej a kultúrnej 
spolupatričnosti Starogrékov. Obzvlášť bolo posilnené v dobe, keď dochádzalo 
k intenzívnejším stykom s okolitými krajinami a ich obyvateľmi, kedy sa zakoreňoval 
princíp helénstva. 

 Gréci si uvedomovali, že aj keď patria k rôznym kmeňom, aj keď hovoria 
rôznymi dialektmi a majú odlišné náboženské predstavy, predsa tvoria etnickú jednotu. 
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 Vedome sa odlišovali od všetkých, ktorí hovorili nezrozumiteľným jazykom, 
ktorých súhrnne označovali ako barbarov. 

 Grécka kultúra nadväzovala na mínojsko-mykénsku kultúru a na kultúry 
Predného východu. Gréci neprijímali civilizačné podnety pasívne, ale samostatne ich 
originálnym spôsobom spracovávali a vytvorili už v archaickom období vysoké hodnoty 
a základ pre vlastnú osobitú grécku kultúru. Prispela k tomu aj skutočnosť, že Hellas 
bola zemou myšlienkovej slobody, v ktorej sa mohla slobodne rozvíjať ľudská 
individualita a v ktorej mohli byť bez zábran kladené aj otázky narušujúce tradičné 
predstavy o usporiadaní prírody a spoločnosti. 

 Súhrn týchto faktorov dal vzniknúť úplne novému typu usporiadania 
spoločnosti, ktorej základ tvorila pospolitosť občanov. Je označovaný ako polis. 

 Výraz polis (pl. poleas) má viac významov. Označoval tak dedinu, ako aj 
opevnené mesto, neskôr aj miesto, kde občania vykonávali svoje občianske práva. 
Najčastejšie je termín polis používaný pre označenie typu mestského štátu v antickom 
Grécku. Pre pochopenie právnych a štátoprávnych pomerov sa musíme oslobodiť od 
vžitých obsahov termínov spojených s moderným štátom a s jeho fungovaním. Je 
potrebné si uvedomiť, že polis zahŕňala iba slobodných občanov. Pôvodní obyvatelia, 
cudzinci a otroci žili na území polis, ale netvorili ju. Ďalej je dôležité, že tu nevznikla 
zvláštna vrstva spojená s riadením štátu - byrokracia. Na rozdiel od nás, Gréci nechápali 
štát (polis) predovšetkým ako územie alebo štátne orgány, ale skôr ako spoločenskú 
jednotu vytvorenú jeho občanmi. Základným znakom polis bola priama účasť občanov 
na vláde, jej podstatou bolo úsilie o skoordinovanie záujmov celku a záujmov 
jednotlivca v harmonický poriadok. Spoločenské usporiadanie vychádzalo 
z filozofického názoru, že jednotlivec sám o sebe nemôže naplniť určenie, pre ktoré je 
na svete, to môže len ako člen polis, ako občan. Mestský štát má pre občana v Grécku 
omnoho väčší význam ako neskoršie formy štátu pre ich občanov. Podiel gréckeho 
občana na verejnom živote je omnoho intenzívnejší. Jeho práva, obzvlášť tam, kde 
prevládala demokratická forma vlády, v Athénach, boli značné. Rovnako ako práva 
zasahovať do verejných záležitostí boli rozsiahle aj povinnosti voči štátu. Bola to nielen 
povinnosť vojenskej služby a platenie daní, ale aj povinnosť zverenú moc skutočne 
vykonávať, povinnosť účasti na verejnom živote. Grécky človek bol zoón politikon, 
tvor spoločenský. Štát svojich občanov vychovával, organizoval vzdelávanie, kultúru 
a všemožne dbal, aby občania tieto kultúrne aktivity využíval. To, že sa grécky človek 
cítil pripútaný k celku, k štátu, k priamej účasti v jeho živote, to umožnilo rozvinúť jeho 
tvorčie sily. 

 Hlavný prínos staroveku vo vede, v umení, v politike je spätý s gréckou polis. 
Politické zriadenie v gréckych mestských štátoch bolo rôzne. Niektoré boli tyranidy, iné 
aristokracie, či demokracie. Základné vládne formy predstavujú dva najvýznamnejšie 
grécke štáty - Athény, ktoré dospeli k otrokárskej demokracii, a Sparta, ktorá je 
predstaviteľkou otrokárskej aristokracie. Staroveké Grécko vnímame ako plejádu 
samostatných mestských obcí. Integračným momentom bola myšlienka panhelénstva. 
Vedomie jazykovej a kultúrnej spolupatričnosti, ktorá ich delila od barbarov. 

1.1 Prehľad vývoja gréckeho štátu 

1.1.1 Mykénske Grécko (asi od 1500-1200 pred n. l.) 

 Hlavným kultúrnym strediskom bolo mesto Mykény v Argolide, vo východnej 
časti Peloponézskeho polostrova. Mykénska kultúra je pokračovaním egejsko-krétskej 
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kultúry na pôde vlastného Grécka. Je to rozkvet doby bronzovej. Štát už nie je 
východnou despotiou, napriek tomu je bližšie otrokárskym štátom na východe ako 
neskoršiemu obrazu spoločnosti v Grécku. 

1.1.2 Homérske Grécko (1200-800 pred n. l.) 

 Príchodom najmladšieho Gréckeho kmeňa Dórov došlo k zničeniu štátov 
mykénskeho Grécka. Homérskou sa nazýva táto doba preto, lebo prameňom jej 
poznania sú, vedľa archeologických nálezov, Homérove eposy - Ilias a Odyssea. 
Spoločenské útvary sú v mnohých rysoch proti spoločnosti mykénskej primitívnejšie. 
Forma štátu je akési patriarchálne kráľovstvo (kmeňoví vodcovia). 

Rané (archaické) Grécko (800-500 pred n. l.) 

 Spoločnosť prechádzala od rodových a kmeňových vzťahov k otrokárskej 
spoločnosti a štátu. Aristokracia sa zmocnila vlád a zverovala kodifikáciu práva 
jednotlivcom, napr. Lykurgove zákony v Sparte, Drakontove zákony, Solónove 
reformy, Kleisthenove reformy. Dochádza k utváraniu antického mestského štátu, polis. 
Tento štátny útvar sa líšil od väčšiny najstarších mestských štátov na východe. Existoval 
v dvoch formách: otrokárska demokracia v Athénach a otrokárska aristokracia v Sparte. 

Klasické Grécko (500-338 pred n. l.) 

 Vytvárali sa možnosti pre rozkvet kultúry, ktorá ovplyvnila zásadným spôsobom 
ďalšie európske civilizácie. Po roku 500 je typickou predstaviteľkou otrokárskej 
demokracie Athénska republika. K nastoleniu demokracie došlo v roku 509, k plnému 
rozvoju dospela až asi od polovice 5. storočia. Toto obdobie končí Korintským 
kongresom po bitke u Chaironeie. Roku 338/337 Athény, spolu s inými gréckymi štátmi 
stratili definitívne svoju suverenitu v prospech macedónskej hegemónie. 

Helénistický štát (336-30 pred n. l.) 

 Grécko stratilo politickú nezávislosť, stalo sa súčasťou ríše Alexandra 
Macedónskeho, po jeho smrti sa táto rozpadla na helénistické monarchie, z ktorých 
najdlhšie trvanie mal štát Ptolemaiovcov v Egypte, do roku 30. pred n. l. 

 V helénistickom období sa stala grécka kultúra kosmopolitná, nastal veľký 
rozkvet vied a umenia, ktorý nadväzoval na obdobie klasiky. 

1.1.3 Mykénske Grécko 

 Mykénska doba (1500-1200 pred n. l.) sa nazýva podľa hlavného kultúrneho 
strediska tej doby, mesta Mykén. Jej poznanie umožňujú archeologické pamiatky, ktoré 
sa zachovali. Najvýznamnejšie pochádzajú z peloponézskych stredísk tejto kultúry: 
Mykén, Tirynthu a Pylu. Mykénske obdobie znamená rozkvet doby bronzovej. 
Z bronzu sa vyrábali pracovné nástroje, zbrane, nádoby, ozdoby. Železo sa používalo 
len zriedka. Hlavným odvetvím vo výrobe bolo poľnohospodárstvo a chov dobytka. 
Remeslo sa už oddelilo od poľnohospodárstva a stalo sa samostatným odvetvím. Veľkú 
úlohu v poznaní mykénskej spoločnosti mali tabuľkové nálezy (viac ako 3000 tabuliek 
z Knossu a Pylu). Kľúč k ich rozlúšteniu našiel v päťdesiatych rokoch Michael Mentris. 
To umožnilo poznať vtedajšiu štruktúru spoločenského usporiadania a vzťahov. 
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Organizácia spoločnosti 

 V mykénskej dobe už nebola spoločnosť usporiadaná ako primitívne rodové 
občiny, ale ako štáty s byrokratickým aparátom, súkromným vlastníctvom pôdy 
a otrokárstvom. Pri prechode k mykénskemu typu štátu sa stali z niekdajších 
kmeňových vládcov - patriarchálnych "kráľov" - vladári, ktorí za pomoci kmeňovej 
aristokracie a kňazov (veľké chrámové hospodárstva) ovládali ľud. 

Spoločenské a právne vzťahy 

 V mykénskej spoločnosti existovalo dvojaké vlastníctvo pôdy: súkromné 
a spoločné (vlastníkom je obec, ľud). Časť pôdy dávali vlastníci do nájmu. Spoločnú 
pôdu dávala obec do užívania jednotlivcom. Súkromné vlastníctvo movitých vecí je 
potvrdené okrem iného nálezmi nádob označených pečaťou so značkou vlastníka. 
Okrem nájmu sa už v mykénskej spoločnosti objavili trh a zmena. 

 Cena na trhu nebola ešte vyjadrená razenými peniazmi, ale určitým množstvom 
iného platidla (nemincovaného kovu, vypracovaných koží a pod.). Išlo teda prevažne 
o hospodárstvo naturálne, prevládala výmena vecí za veci, obchod je skôr vonkajší, 
s cudzinou. 

 Vedľa vládnucej vrstvy existovalo v mykénskej dobe slobodné 
poľnohospodárske obyvateľstvo, ktorého majetkové a sociálne rozvrstvenie už bolo 
značné. Ďalej sú to remeselníci, a hlavne otroci, a to v oveľa väčšom merítku, ako 
poznáme z Homéra. Z prameňov plynie, že väčšina otrokov patrila chrámom. Otroci 
boli v súkromnom vlastníctve a predmetom obchodu. Ich kúpa a predaj sú výslovne 
dosvedčené. Ide však o patriarchálne otrokárstvo, bližšie najstarším otrokárskym štátom 
na Východe, ako neskorším otrokárskym spoločnostiam v Grécku. 

 Väčšina hospodárskych úkonov zakladala právne vzťahy na strane súkromníkov 
aj štátu. Subjektom práv boli nielen osoby fyzické, ale aj ľud, ktorého menom jednali 
úradníci. Právnu subjektivitu mali aj chrámy, resp. kultové jednotky, ktoré zohrávali 
dôležitú úlohu hospodársku. Za ne jednali kňazi a kňažky. Z tejto doby je doložené 
darovanie, hlavne k uctievaniu božstiev, ďalej delikt, lúpež na pastvinách. 

1.1.4 Homérske Grécko (1200-800 pred n. l.) 

 Z Homérových eposov je zrejmé, že v tejto dobe už v Grécku prebiehal 
postupný rozklad rodovej spoločnosti. Napriek tomu rody ďalej existovali a vzťahy 
vnútri rodu mali stále základný význam. Genos (rod) bol spoločenstvom, ktorého 
členovia odvodzovali svoj pôvod od spoločného predka. Viac rodov tvorilo rodové 
spoločenstvá frátriá. Tri frátrie tvorili jedno zo štyroch kmeňov (fýlon). Tieto zložky 
epos pozná len ako vojenské jednotky, ale dá sa predpokladať, že tomuto vojenskému 
deleniu zodpovedalo aj delenie politicko-správne. Hlavný zmysel fýl bol kultový, 
spoločné uctievanie bohov obeťami. Hospodársky hlavným prameňom obživy bolo 
pastierstvo a poľnohospodárstvo. Dobytok, hlavne hovädzí, bol meradlom hodnoty 
a sčasti aj platidlom. 

Spoločenská štruktúra 

 V homérskom Grécku sa spoločnosť veľmi vzdialila od primitívnej ekonomickej 
a sociálnej rovnosti. Proces majetkovej diferenciácie urýchľovali vojny. Pomáhali 
hromadiť materiálne hodnoty v rukách hornej spoločenskej vrstvy a hlavne chrámov 
a poskytovali im aj bezplatnú silu, otrokov.  Najzámožnejšiu spoločenskú vrstvu 
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predstavovali bazilovia. V eposoch sú tak označovaní nielen drobní kmeňoví vládcovia, 
ale šľachta vôbec. Ekonomickú základňu bazilov tvorilo vlastníctvo najlepších 
pozemkov, obrovských stád hovädzieho dobytka, bravov a desiatok otrokov. Slobodní 
roľníci vlastnili menšie pozemky (kléry) a menšie množstvo dobytka, o ostatných sa 
hovorilo ako o nájomníkoch. V tabuľkách sa hovorí aj o pôde kráľovskej, ktorá bola 
označovaná termínom "temenos". Pomerne mnoho sa v tabuľkách, a to ako pylských, 
tak knósskych, hovorí o remeselníkoch. Homérove eposy už popisujú istú skupinu 
slobodných ľudí, ktorí nie sú členmi občiny. Svedčí to o rozpade rodov. Staré občinové 
zväzky však boli ešte stále živé a mali značný význam nielen v dobe homérskej, ale aj 
nasledujúcej. 

Začiatky práva v homérskom Grécku 

 Zmeny v organizácii spoločnosti, vo vlastníctve v rodine, v dobe rozpadu 
rodových útvarov, vyvolali potrebu nových pravidiel pre život jednotlivca aj 
spoločenských celkov, Začali sa presadzovať prvky vedomia širšieho celku. Objavilo sa 
právo trestné, hoci len ako obyčajové. Riešili sa vzťahy k pôde a ostatným veciam 
spojených s vtedajším životom. Určitý obraz o tom poskytujú svedectvá Homérove. 

Rodina 

 Ešte sa udržala rodina starého typu - patriarchálna, kde, pokiaľ žije jej najstarší 
muž, podliehali jeho moci všetci s ním žijúci synovia (vrátane ich rodín). Z rodu sa 
postupne vydeľovali rodiny nového typu. Základom tejto rodiny bol oikos, dom, 
domácnosť. Hlava oiku ju v právnej aj sakrálnej sfére zastupovala navonok. Manželka 
predstaviteľa oiku mu bola podriadená. Rovnako ako syn, ktorý zastupoval otca 
v správe oiku a vykonával poručenskú moc nad matkou, keď ovdovela. 

Spoločenské vzťahy 

 Popri slobodných a plnoprávnych členoch spoločnosti v nej boli zajatci, otroci, 
cudzinci, prípadne iné osoby. Cudzinec (xenos) nepatril k niektorému z rodov v obci, 
a preto bol bezprávny. Obchodné a iné styky však nútili k vzájomnému rešpektovaniu, 
preto vznikla náboženská ochrana cudzincov, proxéniá. Tie zakladali medzi hostiteľom 
a hosťom pevné a dedičné puto. Hlava rodiny v ňom prijímala hosťa pod svoju ochranu, 
ale aj pod moc, čo uznávala aj ostatná obec, a tým dochádzalo k zovšeobecneniu 
cudzincovej ochrany. Vojnoví zajatci sú nielen cudzinci, ale naviac aj nepriatelia. 
Napriek tomu môžu byť vykúpení, inak sa stávajú predajom otrokmi. Zajaté ženy a deti 
však nie sú považované za zajatcov, ale za vojnovú korisť a ženy sa stávali, podľa vôle 
uchvatiteľov buď ich manželkami alebo ich súložnicami, či dokonca otrokyňami 
(dmóai), deti otrokmi. Stupeň bezprávnosti otrokov určovala vôľa pána. Z jeho vôle 
mohli nadobúdať majetok, hospodáriť s ním a z jeho výťažku si aj sami nadobudnúť 
otrokov. Pritom nešlo asi o obdobu rímskeho peculia, ale o majetok nadobudnutý 
vlastným pričinením a bez vedomia pána. Otrok mohol uzatvoriť aj manželstvo. 
Pri ostatnom majetku platili tieto zásady: 

 Nehnuteľnosti. Bola to tak pôda patriaca k domu (oikos), ako aj kléros. Kléros je 
rodinný majetok, pôvodne prideľovaný losovaním. Nebol predmetom voľnej dispozície 
ani v prípade smrti hlavy oiku, lebo tá ho len spravovala. Kléros, z pôvodne asi 
prideľovanej pôdy, sa stával trvalým majetkom rodiny. Preto už vtedy tu bola inštitúcia 
dcéry - dedičky, epikléros. Ak zostal totiž oikos bez mužského dediča, bol najbližší 
mužský príbuzný povinný oženiť sa s ňou, aby sa udržal rodinný majetok a kult 
predkov. 
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 Hnuteľné veci boli v individuálnom vlastníctve. Môžeme ich rozlíšiť podľa 
spôsobu ich získavania, ktorý bol v podstate dvojaký: 

 Ktématy, ktereá - bol majetok získaný krádežou, korisťou, darovaním a kúpou. 
K pôvodným spôsobom nadobudnutia krádežou je treba dodať, že krádeže dobytka 
a pirátstvo boli celkom bežnou vecou (pod ochranou najvyššieho boha Dia). 
Nadobudnutie od predchodcu (odvodené) pozná homérska spoločnosť v dosť častých 
prípadoch. Zmluva (rétré) bola potvrdzovaná prísahou (horkion). Veľkú úlohu vo 
vtedajšom živote hrali dary. Spravidla sa poskytujú v očakávaní vzájomného daru. 
Nešlo teda o dar v plnom slova zmysle. Dôkazom je aj to, že sa postupne z takého daru 
vyvíja výmena a kúpa. Vymieňali sa kože, dobytok, otroci, víno, kovy atď. Aj o kúpe 
(óné) je u Homéra zmienka. 

 Hospodárskou činnosťou samotnej rodiny - sem je možné zaradiť dobytok, 
hospodárske náradie, vybavenie domu a pod. Tresty za činy, ktoré homérska spoločnosť 
chápala ako urážku obce (krvismilstvo, čarodejníctvo atď.) udeľoval spontánne ľud, 
ktorý sa s týmto cieľom schádzal. V Homérovom epose sa však líčia už aj súdy a súdne 
konania (Cvetler, J.). 

1.2 Rané Grécko (8-6. storočie pred n. l.) 

 Doba, ktorá delila homérsku spoločnosť od doby klasického Grécka, je dobou 
prechodu medzi doznievajúcimi inštitúciami rodového spoločenstva a vznikajúcimi 
alebo silnejúcimi zriadeniami štátnymi. V 8. storočí pred n. l. bola už rodová spoločnosť 
rozdelená. Avšak ešte takmer tri storočia sa udržiava zotrvačnou silou. A práve v týchto 
troch storočiach prebieha rad veľkých zmien, dochádzalo k dozrievaniu otrokárskej 
spoločnosti. Tento proces bol neobyčajne urýchlený prebiehajúcou druhou "veľkou 
kolonizáciou" (prvá bola na rozhraní 2. a 1. tisícročia) v 8.-6. storočí pred n. l. Tromi 
prúdmi postupovali Gréci na pobrežie Afriky, Itálie a Sicílie, na pobreží Čierneho mora 
aj Malej Ázie a zakladali desiatky nových miest. To malo hlboký vplyv na celý grécky 
život. Kolonisti, zariaďujúci sa v novom prostredí, citeľne oslabovali rodové väzby 
a tradície alebo si ich postupne prispôsobovali svojim účelom. Prebiehal obojstranný 
kultúrny vzostup. Do nových zemí sa šíril helénizmus a zároveň kolonizácia 
podnecovala veľký vzostup gréckej kultúry. Dochádzalo k rozmachu remesiel, 
staviteľstvo (lode), k rozvoju keramickej výroby. Objavili sa nové špeciálne odbory 
činností, napríklad bola zavedená grécka abeceda. 

1.2.1 Spoločenská a politická organizácia 

 Sociálne a majetkové rozvrstvenie bolo v 8.-6. storočí pred n. l. stále hlbšie 
a výraznejšie a vyvolávalo vážne zmeny v celom systéme spoločenských vzťahov, 
predovšetkým vo vzťahoch vlastníckych. Nielen v novozaložených mestách, ale aj 
v starých sa zosiľoval vplyv a moc obchodníkov. Rozvíjali sa remeslá. Vzrastá 
majetková nerovnosť, ktorá dáva s postupným rozvojom tovarových a peňažných 
vzťahov podnet k vzniku rôznych foriem dlžnej závislosti. S tovarom sa derú na trh aj 
do života dediny peňažnými vzťahmi. To všetko je nerozlučne spojená s rozmachom 
otroctva, ktoré sa vyvíjalo v nových formách. V 6. storočí bol na Chiu prvý významný 
grécky trh na otrokov. Zmeny v sociálnom a majetkovom rozvrstvení sa prejavovali 
v spoločenských vzťahoch. S rodovou šľachtou zápasila o politický vplyv nová peňažná 
aristokracia, ktorá vznikla z veľkovýrobcov a obchodníkov. Uplatnila svoj vplyv na 
tých slobodných občanov, ktorých obživa spočívala vo vlastnej pracovnej sile. 
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 V mnohých prípadoch dochádzalo k prevratom, ktoré spôsobili, že sa moc 
sústreďovala v rukách samovládcov, tyranov, ktorých viac či menej podporoval ľud 
(poľnohospodári, remeselnícke a obchodné vrstvy). Výrazy tyrannis a tyrannos nemali 
v tej dobe ešte dnešný negatívny zmysel. Tyranovia, spravidla muži aristokratického 
pôvodu, hoci sa prehlasovali za ochrancov a vodcov ľudu, vystupovali proti rodovej 
aristokracii. Snažili sa vykonávať všeobecne dôležité opatrenia, obci ako celku 
prospešné, budovali vodovody, cesty, prístavy, stavali nákladné stavby a mnohokrát sa 
starali o mestskú chudobu. Odvracali pozornosť občanov od politických verejných 
záujmov. Tyranidou prešlo veľa gréckych miest, hlavne tých, kde bol veľký 
ekonomický rozmach, nikde sa tento spôsob vlády neudržal dlho. Verejný záujem 
u Grékov bol príliš živý, aby trvalo znášal diktatúru, hoci i niekedy prospešnú. Tyranidy 
zo všeobecného pohľadu prispeli k likvidácii rodovej organizácie spoločnosti. Celková 
línia politického vývoja v 7. a 6. storočí pred n. l. viedla cez tyranidu k republikánskym 
formám zriadenia v jeho dvoch základných obmenách: 

Otrokárska demokracia, charakterizovaná ako vláda všetkých širokých vrstiev 
slobodného obyvateľstva, pričom zvrchovaná moc patrila ľudovému zhromaždeniu 
všetkých plnoprávnych občanov. 

Otrokárska oligarchia, ktorá je vládou najzámožnejších otrokárov, ktorí ovládali štát 
prostredníctvom rady. V tejto dobe dochádza k utváraniu antického mestského štátu, 
tzv. polis. Územie, ktoré patrilo mestskému štátu (v tom je jedna z charakteristických 
zvláštností gréckej polis) zaujímalo obyčajne neveľkú polohu. Napr. na území Boiotie, 
ktorá mala 2580 km2, bolo asi desať samostatných mestských štátov, na území ostrova 
Kréty (asi 8590 km2) bolo takých obcí niekoľko desiatok. Najväčším polis bola Sparta, 
ktorá keď Sparťania podrobili susednú Messéniu ovládala územie o rozlohe 8400 km2. 
Vzniká tak nová organizácia na zásadách územných a majetkových. 

1.2.2 Právo 

 Staré obyčaje, ako krvná pomsta a vlastná moc, museli ustúpiť novovznikajúcej 
verejnej autorite a tvoriacemu sa právu. Nové ustanovenia, zabezpečujúce slobodné 
disponovanie s majetkom, podporujú s rozvojom súkromného vlastníctva obchod 
a remeslá. Namiesto niekdajšieho rozhodcovského konania začali existovať už súdy. 
Konaniu pred nimi sa museli strany sporu podrobiť a rozsudky boli vydávané zo štátnej 
moci. Aj súdnictvo sa stalo nástrojom, ktorým aristokrati ovládali ľud. Možnosť 
ľubovoľného výkladu práva bolo jednoduché, pretože právo bolo stále nepísané, 
obyčajové. Z Hesiodovho básnického diela Práca a dni (Erga kai hémerai), ktoré je 
hlavným prameňom poznania práva tej doby vyplýva, že také súdne konanie malo 
niektoré nové rysy. Zbavilo sa iracionálnych prvkov, a sudcom bola daná možnosť, aby 
rozhodovali podľa svojich zmyslových poznatkov, skúseností a rozumu. Nepriaznivými 
znakmi bolo súdnictvo a úplatnosť sudcov. Náprava bola možná len v spísaní práva. 
V mene spisovania práva vystupovali v niektorých obciach muži, ktorí dosiahli 
nenásilné prevzatie moci v obciach voľbou. Bývali poverení, aby zozbierali a písomne 
zachytili doteraz platné právo. O niekoľkých takých sprostredkovateľoch sa zachovali 
správy. Ich činnosť spadá do druhej polovice 7. a celého 6. storočia pred n. l. a javí sa 
ako spoločný rys gréckeho právneho vývoja. Hovoríme o dobe zákonodarcov. 
Najznámejšími sú Charondes na Sicílii a Zaleukos v južnej Itálii. Ich zákonníky sa 
nezachovali, neskorší spisovatelia zachovali len niektoré ich ustanovenia. Ukážkou, ako 
tieto zákonníky vyzerali, sú dodnes zachované gortýnske zákony na Kréte. Je to jeden 
z najstarších dokumentov otrokárskeho práva. Úvodné ustanovenia upravujú proces 
s otrokmi, ďalej sa riešia právne a majetkové pomery pri rozvode manželstva, 
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pojednáva o deťoch nevydatých matiek, upravuje sa v ňom právo dedičské, rodinné, 
majetkové atď. Záver gortýnskeho zákonníka tvorí dlhý článok o zadržaní otroka, 
o povinnostiach sudcu, o pozostalostných dlhoch a darovaní matke a žene. 

1.3 Štát a právo v Sparte 

 Sparťanské územie, tzv. Lakónia, leží v južnej časti Peloponézu. Je to úrodné 
údolie, ktoré sa zvažuje k moru a je zavlažované riekou Eurotas. Keď sa Dórovia v 12.-
9. storočí pred n. l. sťahovali na Peloponeos, vtrhli tiež do Lakonie. Mesto na rieke 
Eurotas, známej pod menom Sparta, vzniklo podľa všetkého v 9. storočí pred n. l. 
História Sparty je naplnená vojnami s úrodnou Messéniou. Ak sa do messenských vojen 
sociálna a ekonomická štruktúra Sparty pravdepodobne líšila len málo od iných 
gréckych občín, ktoré ešte úplne neprekonali rodové vzťahy, ani vládu rodovej 
demokracie, po porobení Messénie, keď niekoľkokrát vzrástol počet obyvateľstva, 
došlo v spartskej spoločnosti k dôležitým zmenám. Vytvorila sa tu "obec rovných", 
špecificky spartské spoločenské usporiadanie. Základom hospodárskeho života bolo 
poľnohospodárstvo. Pôda, ktorá patrila Sparte, bola považovaná za majetok štátu a bola 
rozdelená na rovnaké diely - kléry. Tieto boli dané do užívania jednotlivým rodinám 
Sparťanov (t. j. členom obce rovných), bez práva ich odcudziť alebo ďalej dediť. Držba 
kléru bola neoddeliteľným znakom občianskych práv vládnucej vrstvy Sparťanov. 
Vládnuca nepočetná vrstva Sparťanov sa venovala vojenstvu, pôda bola obrábaná 
heliótmi. Obchodom a remeslami sa zaoberali perioikovia. V Sparte, ktorá bola 
neopevneným mestom, vraj aby sa občania nespoliehali na hradby, nesmeli sídliť 
cudzinci. 

1.3.1 Spoločenská štruktúra 

 Obyvateľstvo Sparty sa delilo na tri vrstvy" Heilóti (heilótai) žili v otroctve, ani 
prepustením nenadobúdali občianske práva. Boli to zbytky pôvodného obyvateľstva 
a porazených Messéňanov. Na rozdiel od obvyklého typu otroctva v starovekom Grécku 
nepatrili heilóti jednotlivým otrokárom, ale štátu. Grécku boli prideľovaní v skupinách 
po desiatich - pätnástich, aby výnosom svojej práce umožňovali Sparťanom plniť údel - 
venovať sa vojenskej činnosti. Sparťan nesmel prideleného heilóta usmrtiť ani ním 
disponovať bez súhlasu štátu, ktorý tiež určoval naturálne dávky, ktorými bol heilót 
povinný. Od messénskych vojen, keď pomer Sparťanov k heilótom bol 1:10, používali 
Sparťania z dôvodov bezpečnosti voči heilótom teror. Úkladné a programové zabíjanie 
heilótov patrilo dokonca k vojenskému výcviku brancov (tzv. krypteiá). 

 Perioikovia, t. j. bývajúci "okolo" (Sparty), boli potomkovia dórskeho a iného 
obyvateľstva, ktorému sa nedostal podiel na pôde. Boli osobne slobodní, ale politicky 
bezprávni. Živili sa roľníctvom, remeslom a obchodom. Pokiaľ mali pozemky, boli 
v ich súkromnom vlastníctve. Mali v rámci sparťanského štátu určitú samosprávu a boli 
povinní vykonávať vojenskú službu. Dozor nad nimi mali harmostovia. Tiež eforovia 
ich mohli potrestať smrťou, a to aj bez súdneho konania. Sparťania boli vrstvou málo 
početných, plnoprávnych občanov, ktorí mali od štátu pridelený dedičný a nepredajný 
pozemok. Občianske práva zahŕňala účasť na sneme, aktívne a pasívne volebné právo 
a vojenskú službu. Tou bol povinný každý Sparťan schopný zbrane. Boli spoločenstvom 
rovných, homoioi. K priznaniu občianstva sa žiadal rodový pôvod, riadna štátna 
výchova v tuhej vojenskej disciplíne, pospolitý život so spoločným stravovaním. 
Sparťania boli povinní tráviť mnoho času v kolektíve spoluobčanov. Na spoločné 
výdaje prispievali rovným dielom in natura aj peniazmi, kto schudobnel a nemohol tak 
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urobiť, prestával byť "rovným" a vstupoval medzi Sparťanov nižšieho rádu. Celkom 
kolektívna bola výchova sparťanských chlapcov a dievčat. U svojich matiek žili do 
siedmych rokov. Do svojich dvadsiatich rokov sa Sparťan pripravoval na vojenskú 
službu, do 60 ju musel vykonávať. Ženiť sa smeli až v 30. rokoch. Dievčatá žili aj po 
siedmom roku pri matke. Vzdelanie sa vyžadovalo len základné - písanie, čítanie, 
hudba, spev a poučenie o zákonoch. Život v Sparte sa podobal vojenskému táboru. 
Zmysel týchto a ďalších svojráznych zásad a zvykov sa vysvetľuje tým, že ich úlohou 
bolo zjednotiť plnoprávnych občanov a zaistiť im vojenskú prevahu pri potláčaní 
početnejších heilotov. Ovplyvnila to pravdepodobne tiež izolovaná a málo prístupná 
zemepisná poloha Sparty, pretože táto ležala mimo hlavného strediska gréckeho 
hospodárskeho života. 

1.3.2 Verejná správa a právo 

 Zdanlivo bola Sparta vojenskou demokraciou, v skutočnosti však vládla 
vojenská aristokracia. Vykonávala svoju moc týmito ústavnými orgánmi: 

 Králi patrili každý k jednej z obidvoch dynastií, ktoré v Sparte vládli, jeden 
k Eurypontovcom a druhý k Agidovcom. Titul bol doživotný a dedičný. Pôvodne mali 
najvyššiu moc vojenskú, súdnu a niektorú kultovú. Postupne právomoci šľachta značne 
obmedzila. Súdna moc prešla v podstate na gerúsiu a na eforov. Tie sa stali dozorcami 
nad kráľmi a tým prvými činiteľmi v štáte. To isté platilo aj o vojnovej funkcii kráľa, 
keď vždy jeden z kráľov išiel s vojenskou výpravou ako vrchný veliteľ, druhý zostal 
v Sparte. Eforovia dohliadali na obidvoch. Gerúsia bola kráľovská rada 28 občanov 
najmenej šesťdesiatročných. Rada starších pripravovala návrhy, aby o nich hlasoval 
ľud. Postupne ich právomoc rástla, takže mohla odmietnuť platnosť uznesení ľudových 
zhromaždení. Popri tejto v podstate zákonodarnej moci mali gerúsiá spoločne s eformi 
moc správnu. V oblasti súdnej im patrilo súdiť trestné činy proti štátu a niektoré činy 
hrdelné. Z jej právomoci neboli vyňatí ani králi. 

 Apelly - ľudové zhromaždenia - sa skladali z občanov aspoň tridsaťročných, 
plnoprávnych a "rovných". Apellu zvolávali pôvodne králi, neskôr eforovia. Nemala 
právo iniciatívy, t. j. vznášať návrhy zo svojho stredu, ale len vyjadrovať svoje 
stanovisko k návrhom, ktoré jej predložili králi alebo členovia gerúsie. Právomoc apelly 
bola najčastejšie volebná, rozhodovanie o nástupníctve v kráľovskej hodnosti, otázky 
vojny a mieru, udeľovanie či zbavovanie občianskych práv. Jej zákonodarná moc bola 
len formálna. Ak sa králi alebo gerúsiá domnievali, že uznesenie snemu je pre štát 
škodlivé, mohli ho zrušiť. 

 Eforovia - dozorcovia v počte päť - boli najmocnejším ústavným a politickým 
činiteľom v štáte. Boli volení na rok zo všetkých občanov a po roku museli skladať účty 
zo svojej činnosti. Viedli okrem iného súdy o sporoch vo veciach občianskych, 
spravovali štátne financie, dozerali na vojvodcov, jednali s vyslancami: dozerali na 
súkromný život sparťanských občanov. Mali dozor nad hospodárením s heilótmi. 
V rukách aristokracie boli nástrojom ovládania štátu včítane kráľov. Právo v Sparte 
zostalo dlhšie než inde právom obyčajovým, nepísaným. Pripisovalo sa Lykurgovi, 
ktorý vraj žil v roku 800 pred n. l., že "dal" Sparte ústavu a zákony. Neskôr bol 
uctievaný ako poloboh - héros. Podstatné z práva bolo už uvedené. Vedľa kolektívneho 
vlastníctva pozemkov existovalo aj súkromné. Pri zásadne naturálnej povahe mala 
zmena podradný význam. Existovali prísne zásady výchovy a spôsobu života. Podľa 
Lykurgových zákonov boli novorodenci, ktorí mali fyzické nedostatky, usmrtení. 
Manželstvo v Sparte bolo zásadne monogamné, nechýbali však prežitky skupinového 
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manželstva. Muži sa nesmeli zaoberať inou činnosťou ako vojenskou, nesmeli opúšťať 
hranice svojho územia ani používať iné peniaze ako železné (v Sparte boli výlučne 
v obehu železné mince, ktoré vraj zaviedol tiež Lykurgos). Trestné právo ochraňovalo 
predovšetkým záujem štátu proti činom ako velezrada, ale aj proti prejavom zbabelosti, 
dezercii a pod. Trestami boli jednak usmrtenie, jednak pokuty alebo strata občianskych 
práv. Súdna právomoc bola rozdelená medzi kráľov, gerúsie a eforov. Priestupky 
trestali aj tí úradníci, ktorí mali na starosti odbor správy. 

1.4 Štát a právo v Athénach 

 V gréckej literárnej tradícii sa zachovali na najstaršiu dobu attických dejín len 
hmlisté spomienky, zahalené do povestí o kráľoch. S menami týchto kráľov spájala 
neskoršia athénska tradícia vznik najstaršieho rozdelenia athénskej občiny na štyri fýly 
(kmene), na fratrie a rody, a tiež rozčlenenie obyvateľstva na eupatridov - rodovú 
aristokraciu, geomorov - poľnohospodárov a demiurgov - remeselníkov. K tomuto 
rozčleneniu došlo v dobe, keď sa rozpadali pôvodné väzby rodovej spoločnosti. 
Legendárnemu kráľovi Theseovi pripisujú Athéňania prevedenie tzv. synoikizmu. Ten 
spočíval podľa tradície v tom, že sa dvanásť občín, ktoré boli predtým samostatné, 
zlúčilo dohromady okolo Athén. V skutočnosti sa postupné zlučovanie attického 
obyvateľstva okolo Athén pretiahlo na dlhú dobu a skončilo až v 7. storočí pred n. l. 

 Vtedy sa už obdobie kráľov (basileov) stalo minulosťou a Athény riadil zbor 
desiatich starších, tzv. archontov, ktorí boli každoročne volení z eupatridov 
(šľachticov). Vedľa tohto orgánu dosadeného voľbou, trvalo starobylé zhromaždenie - 
areopag, stará šľachtická rada s mocou správnou, súdnou a sčasti aj zákonodarnou. 
Názov bol daný rade podľa miesta, kde zasadala (na pahorku, ktorý bol zasvätený 
bohovi Areovi). Bola volená z bývalých archontov a bola nositeľom najvyššej štátnej 
moci. Dosadzovala úradníkov a kontrolovala ich, starala sa o plnenie zákonov, ukladala 
tresty a súdila hrdelné trestné činy. V tomto období sa Attika delila na 8 územných 
okresov, tzv. naukrárií. Každá naukrária bola povinná postaviť, vyzbrojiť a vybaviť 
posádkou jednu vojnovú loď pre athénske loďstvo. Toto územné členenie bolo 
zásadným zásahom do rodového usporiadania. Bola vytvorená verejná moc, ktorá už 
nebola totožná so súhrnom ozbrojeného ľudu, a prvýkrát bol ľud (démos) rozdelený pre 
verejné účely nie podľa príbuzenských skupín, ale podľa bydliska. 

1.4.1 Právo a jeho vývoj 

 Zmeny v spoločenských a hospodárskych vzťahoch v Athénach prinútili 
vládnucu vrstvu k tomu, aby bol prevedený písomný záznam doteraz len ústne 
tradovaných právnych zvyklostí. Tento zápis vykonal Drakon okolo roku 621 pred n. l. 
Drakonove zákony sú povestné prísnosťou, krutosťou a ráznosťou, s akou boli uvádzané 
do života. Ich cieľom bola predovšetkým ochrana vlastníctva, kruto boli trestané pokusy 
o krádež. Okrem rady areopagitov, majúcich najvyšší dozor nad štátom a zákonmi, bola 
utvorená z radov občanov nová rada štyristo (v skutočnosti 401). Vedľa nej sa uplatňuje 
snem ľudu ekklésiá a novozriadený zbor 51 sudcov - efetov, ktorí boli vecne príslušní 
pri trestných činoch menšej závažnosti (neúmyselná vražda, zabitie cudzinca alebo 
otroka). Zápis právnych zvyklostí procesného charakteru, ktorý zaujímal 
v Drakontových zákonoch významné miesto, mal do istej miery obmedziť vôľu sudcov. 
Ďalej existujúce majetkové a ekonomické nezrovnalosti a zložitosti viedli vládnucu 
vrstvu k ďalším reformám athénskeho štátneho zriadenia a práva. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

30 

1.4.2 Solonove reformy v roku 594-3 pred n. l. 

 Nimi mala byť zaistená sociálna ochrana chudobných a úpravou ústavy rozšírené 
politické práva. 

V majetkovom práve: 

Vecnom - bola stanovená najvyššie prístupná výmera pozemkového vlastníctva. Čo ju 
presahovalo, prepadlo štátu. Takto získaná pôda bola rozdelená medzi bývalých 
roľníkov, ktorí stratili pre dlhy svoje pozemky. 

Dedičskom - bolo pripustené za určitých okolností odkazovať majetok pre prípad smrti. 

Záväzkovom - boli zrušené pozemkové dlhy, ktoré viazli na pozemkoch alebo boli 
zaistené osobou dlžníka. Toto zrušenie, resp. strasenie bremena (seisachtheiá) bolo 
vyvlastnením pohľadávok a prehlásením za prepadnuté. 

V organizácii súdov a súdneho konania. 

V dobe pred Solonom bola všetka súdna moc v rukách areopagov a archontov. 
Rozhodovali s konečnou platnosťou. Solon zriadil nový súdny ľudový tribunál, nazvaný 
héliaiá a zaviedol odvolacie konanie proti výrokom archontov. Ľud sa stal najvyšším 
sudcom. Héliaiá (inak tiež dikastérión) boli početným zhromaždením ľudu s 500 až 
1500 aj 6000 členmi. Jej členovia boli ustanovovaní lósom zo všetkých občanov bez 
rozdielu majetku. Tak bolo uzákonené právo každého občana stíhať verejnou žalobou 
ktorýkoľvek čin, ktorý sa dotýkal záujmu celej obce. 

1.4.3 Spoločenské a štátne zriadenie 

 Solon previedol timokratickú, čiže censovú reformu. Spočívala v tom, že 
athénski občania boli podľa výnosu svojho pozemkového majetku, nezávisle na svojom 
pôvode, rozdelení do štyroch tried. Podľa toho boli odstupňované ich občianske 
povinnosti k štátu a práva na účasť v jeho riadení. Občania prvých dvoch tried požívali 
všetky politické práva, ale mali tiež povinnosti, ktoré boli spojené s najväčšími 
výhodami. Členovia tretej triedy mohli byť volení do nižších úradov a štvrtá skupina sa 
mohla podieľať na správe štátu len v zhromaždení ľudu. Solon tak zaviedol do Athén 
demokraciu, aj najnižšia trieda robotníkov a remeselníkov dostala značnú mieru 
občianskych práv. 

1.4.4 Orgány štátnej moci 

 Ľudové zhromaždenie všetkých athénskych občanov, ktorého predchodcom boli 
agorá, z dôb patriarchálnej monarchie. Vykonávalo činnosť súdnickú ako héliaiá. 
Zákonodarné a volebné činnosti vykonávalo ako ekklésiá. Búlé - rada - mala byť 
politickou protiváhou snemu. Rada o 400 až 500 členoch pripravovala návrhy zákonov 
a rokovala o správnych a hospodárskych veciach. Areopag - mal obmedzené právomoci 
len na dozor nad zachovávaním zákonov, najmä ústavných, a súdnictva v niektorých 
veciach. 

 Úrady - najmä archontov, zostali v predchádzajúcom zložení. Ich predstavitelia 
však boli volení ľudom, podliehali ľudovej kontrole a po skončení úradu sa ľudovému 
zhromaždeniu zodpovedali zo svojej činnosti. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  31 

1.4.5 Kleisthenove reformy (asi v roku 508 pred n. l.) 

 Po Solonovi sa rozvinul zápas o demokratizáciu ústavy proti stúpencom 
oligarchie. Z bojov a nepokojov vzišla v druhej polovici 6. storočia pred n. l. tyrannis 
(samovláda) Peisistratova. Peisistratos ponechal Solonovu reformu v platnosti, ale úrady 
obsadil svojimi stúpencami a tak docielil prijatie vlastných návrhov v ústavných 
zboroch. Svoju moc založil na popularite u ľudu. Tyranida bola zvrhnutá za vlády 
Peisistratových synov. Athénska demokracia znovu zvíťazila a bola v ďalších rokoch 
upevňovaná radou reforiem. Najdôležitejšou "Kleisthenovou" reformou bolo nové 
rozdelenie athénskych občanov, založené na dôsledne uplatnenom územnom princípe. 
Zrušil a zlomil tým moc rodovej šľachty, zbavil ju niekdajšieho vplyvu v ľudovom 
sneme. Kleisthénes rozdelil Attiku na tri časti: Athény, prímorie a vnútrozemie. Každá 
časť mala l0 okresov (fýlé). Nové fýly boli zložené vždy z jednej tretiny (trittys) 
z obyvateľstva mestského, vnútrozemského a prímorského. Základom fýl bolo teda 
územie, nie však súvislé. V každej fýle boli zastúpení ľudia z Athén, roľníci a iní 
vidiečania, najmä rybári, teda všetky zložky obyvateľstva čo do výroby i majetku. 
Rozdelenie bolo podkladom pre voľbu do rady, pre určenie daní aj vojenských 
povinností. Trittye sa delili na tzv. osady -démoi- najvyššie správne, vojenské 
a politické jednotky. Ich predsedom bol démarchos, správca dému, ktorý zvoláva jeho 
zhromaždenie, vedie okrem pokladne a pozemkových kníh tiež zoznamy členov dému 
(akúsi občiansku matriku) a zapisuje do nich nových občanov. Keď sa konali voľby 
archontov, ostatných úradníkov a sudcov, bola preverovaná príslušnosť k dému. Aby sa 
nové pomery uchránili pred tyranidou a úkladmi ich nepriateľov, hľadali sa účinné 
opatrenia. Bol zavedený tzv. ostrakizmus - črepinový súd. Odsudzoval do vyhnanstva 
občanov považovaných väčšinou za nebezpečných pre republikánske zriadenie. Na 
zhromaždení snemu ekklésiá so 6-tisícmi občanmi napísal každý na hlinenú doštičku 
meno muža, ktorého považoval za nebezpečného pre slobodu obce. Občan takto 
označený väčšinou hlasov odchádzal na desať rokov mimo obec, ale nestrácal ani 
majetok, ani občiansku česť. Ostrakizmus bol koncom 5. storočia pred n. l. zrušený. 
Kleisthenés vytvoril nový orgán, zbor stratégov, do ktorého sa volilo po jednom 
občanovi z každej fýle. Najskôr mali predovšetkým vojenské funkcie, neskôr sa v ich 
rukách sústreďovala moc výkonná. Postupne vytlačili archontov z ich vládnucej pozície. 
Kleisthenove reformy sú medzníkom v štátnom vývoji Athén: 

a) definitívne zlikvidoval rodové zriadenie v Attike - verejnú správu založil na 
územnom princípe, 

b) od jeho doby je štátna administratíva (ústava) orientovaná demokratickým smerom - 
je pokladaný za zakladateľa demokracie v Athénach, 

c) ostrakizmom zabránil ľahkým štátnym prevratom. 

 

1.5 Klasické Grécko 

1.5.1 Athénska demokracia v klasickej podobe (5.-4. storočie pred n. l.) 

 Athénam sa podarilo za pomoci iných obcí, hlavne Sparty, úspešne ukončiť 
perzké vojny víťazstvom pri Marathone (v roku 490 pred n. l.) a pri Salamine (v roku 
480 pred n. l.). Už v priebehu vojen vytvorili z gréckych obcí námorný spolok s cieľom 
trvalého oslobodenia maloázijských Grékov z perzskej nadvlády. S rýchlym rozvojom 
Athén a ich premien v najväčšie obchodné a remeselnícke stredisko v Grécku. Ich 
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podiel vzrastal. Postupne prišlo k premene spolku na Athénsku námornú ríšu (arché), 
ktorá zaberala ostrovy a časť maloázijskej pevniny. Bol to do tej doby najväčší pokus 
Grékov vytvoriť štát najvyššieho stupňa. Veľké zmeny vo vonkajšom postavení Athén 
boli sprevádzané zmenami v athénskej spoločnosti a v jej usporiadaní. V polovici 
5. storočia sa stali Athény najväčším kvitnúcim strediskom hospodárskeho, politického 
a kultúrneho života Grécka. Bola prevádzaná dôsledná demokratizácia spoločenského 
zriadenia, zvlášť za vlády Efialta a Perikla. Na rozdiel od predchádzajúcich širokých 
reforiem, ako boli Solonove a Kleisthenove, bol uskutočnený rad opatrení 
zavádzajúcich nové poriadky alebo rušiacich staré zákony, ktoré demokraciu 
obmedzovali. Na základe týchto reforiem bola taká zásada demokracie, že všetka moc je 
vykonávaná ľudom, uvedená do skutočnosti prvýkrát v dejinách v athénskej republike. 
Zásluhou Periklových reforiem nadobudlo všetko slobodné občianstvo právo 
rozhodovať v obecných záležitostiach, a to bez rozdielu majetku a povolania. Zdá sa, že 
vrchol athénskej demokracie je dobou slávneho rozkvetu umenia a kultúry. Filozofi 
vykladajú ústavy a hľadajú cesty ďalšieho vývoja (Platon, Aristoteles). O podstate světa 
bádajú Empedokles, Anaxagoras, Demokritos a ďalší. Za zdroj pravého poznania 
považuje Sokrates vnútorné sebapoznanie ("poznaj seba samého"). Dielo Herodota 
Halikarnasského, ktorého nazývajú otcom dejepisu, sa stalo významným medzníkom 
historickej vedy. V oblasti výtvarného umenia predstavuje grécka klasika základný 
kameň európskej a svetovej výtvarnej kultúry. Rovnako ako vo filozofii, stal sa 
ústrednou témou umenia človek - "anthrópos metron ton panthon" -človek je mierou 
všetkých vecí. Významné sú napríklad diela sochárov Myrona, Feidia a Praxitela. 
Túžba po reprezentácii sa prejavila najmä v architektúre. Perikles prikročil k veľkorysej 
prestavbe Athén a k výstavbe dominantného chrámu na Akropoli, zasväteného Athéne 
Parthenos. Jeho výzdobou bol poverený samotný Feidias. O hĺbke ľudskej duše, hľadaní 
pravdy a spravodlivosti, píšu vo svojich drámach Aischylos, Sofokles a Euripides. Ich 
predstavenia navštevujú desaťtisíce divákov, chudobnejším, ktorí nemajú na vstupné, 
prispieva štátna pokladňa. Podstata gréckej klasiky našla vyjadrenie v celom životnom 
pocite doby, spočíva vo vyváženosti a harmónii. Ideálom gréckej výchovy boli 
kalokagathiá (kalos - krásny, agathos – dobrý). Je logické, že vtedajšia athénska 
spoločnosť značne ovplyvnila rozmach politického, hospodárskeho a kultúrneho života 
v rade iných štátov, a to predovšetkým v tých mestách, ktoré patrili k námornému 
spolku alebo boli vo sfére jeho vplyvu. Stala sa jedným z najvýznamnejších prameňov 
poznania pre európske aj svetové myslenie, a to aj v oblasti práva. 

1.5.2 Spoločenská štruktúra 

 Athénska spoločnosť klasickej doby (5.-4. storočie pred n. l.) bola spoločnosťou 
otrokárskou. Dve hlavné spoločenské vrstvy tvorili slobodní a otroci. Počet otrokov 
a intenzita ich využívania značne presahovali predošlé rozmery. Počet občanov bol 
vtedy asi 20-25-tisíc, metoikov viac ako 10 tisíc, otrokov najmenej 10-tisíc. 

Občania 

 Zásadný rozdiel medzi slobodnými spočíval v tom, či boli občanmi, polítai, či 
neobčanmi. Neobčania boli metoikovia, cudzinci usídlení v Attike. Otroci prepustení na 
slobodu sa nestávali občanmi, ale metoikmi. Občianstvo sa nadobúdalo buď po 
rodičoch alebo udelením. V ranej dobe stačilo, že občanom bol otec, neskôr sa vyžaduje 
athénsky pôvod aj od matky. Z občianstva boli vylúčené ženy. Zápis athénskeho 
mladíka, eféba, do zoznamu občanov, mal základný význam ako pre práva verejné, tak 
pre práva majetkové a spôsobilosť procesnú. Udelené mohlo byť občianstvo len 
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uznesením ľudu na sneme za prísnych opatrení a po zložitom konaní. Súhrn 
občianskych práv bol nazývaný politeiá. Znamenal: právo účasti na snemovom rokovaní 
(ekklésie), hovoriť tam, podávať návrhy aj hlasovať, právo procesné, t. j. vo vlastnej 
veci a v záujme kohokoľvek iného, hlavne vo veci verejnej, podať žalobu a jednať na 
súde, po dovŕšení 30 rokov byť volený do funkcie úradníka, do "rady" a do poroty, 
uzavrieť sobáš s občiankou, nadobúdať nemovitý majetok. K občianskym povinnostiam 
patrilo konať vojenskú službu a platiť dane. V Athénach existovali leiturgie – zvláštne 
povinnosti postihujúce bohatých, ktorí museli zo svojich prostriedkov vystrojiť vojnové 
lode, usporiadavať divadelné predstavenia, financovať slávnosti v prospech štátu atď. 
V snahe zaviesť dôslednú demokratizáciu života urobil Perikles rad opatrení pre 
nemajetných občanov: platenie úradníkov zo štátnej pokladne, vyplácanie diét členom 
"rady piatich sto", ďalej zaviedol zvláštny fond, tzv. theórikon, z ktorého sa vyplácali 
peniaze nemajetným občanom na návštevu divadla. Pretože divadlo hralo 
v spoločenskom živote veľkú úlohu, malo theórikon značný politický význam. 
Athénsky štát nemal písanú ústavu, v ktorej by boli uvedené práva, ktoré štát občanom 
zaručuje. Výnimku tvorila ochrana osobného vlastníctva. Zásadne však bola chránená 
osobná sloboda, od Solona sa nepripúšťala jej strata pre dlhy. Chránila sa telesná 
integrita občana, telesné tresty neboli prípustné, rovnako ako mučenie v súdnom 
procese. Spolčovacie právo sa uznávalo oddávna, či to boli združenia kultové, 
hospodárske, politické alebo len priateľské. Metoikovia boli slobodní obyvatelia 
cudzieho pôvodu, ktorí mali v Athénach bydlisko alebo sa tam zdržiavali prechodne. 
Boli osobne slobodní, ale právne obmedzení. Platili zvláštnu daň z hlavy - metoikion. 
Štát im priznával ochranu života a majetku, uznával ich zmluvy s občanmi. Nesmeli 
však nadobúdať pozemky, živili sa remeslami a obchodom. Metoikom zaslúžilým 
o vlasť boli povoľované výhody, napr. v daňových úľavách, mohli dokonca aj 
nadobudnúť občianske právo. Mali spôsobilosť byť stranami procesu, t. j. mohli žalovať 
a byť žalovaní, naproti tomu nemali spôsobilosť procesnú, t. j. pred súdmi jednať, 
museli byť zastupovaní občanom. Nezúčastňovali sa verejného života a určovania 
života obce. To mali spoločné s otrokmi, sami však mohli otrokov vlastniť. 

Otroci 

 Otroci v Athénach boli buď od otrokýň tam narodených alebo v cudzine 
kúpených alebo z vojnových zajatcov. Najväčším trhom na otrokov boli v 5. storočí 
pred n. l. Athény. Prevažne boli otroci vo vlastníctve jednotlivcov. Ich sociálne 
postavenie záviselo na službách, ktoré boli spôsobilí vykonávať. Pracovali 
v remeselníckych dielňach (ergastériách), menej v poľnohospodárstve. Pracovali 
v baniach, ako kuchári, služobníctvo, tanečnice, atď. Niektorí otroci žili tiež mimo 
pánovej domácnosti alebo dielne a odvádzali mu plat. Dosť početnú skupinu tvorili 
štátni otroci, tzv. démosiovia, medzi ktorých patrilo 300 príslušníkov mestskej stráže, 
tým sa hovorilo Skythovia. Z právneho hľadiska boli všetci otroci vlastníctvom svojich 
pánov, ktorí s nimi aj s výnosom ich práce mohli voľne nakladať. Pánova moc však bola 
obmedzená, smel otroka telesne potrestať, nie však usmrtiť, o tom rozhodoval súd. Ak 
zaobchádzal pán s otrokmi neľudsky, mohol otrok utiecť na miesto poskytujúce 
otrokom azyl. Otrok mohol byť trestaný vo svojej osobe, mohol byť pri výsluchu 
mučený. Smrťou bývali trestaní len za hrubé previnenie, a to po riadnom súde. Otrok 
mohol byť z otroctva prepustený, čím sa stával slobodný, ale len metoikom. Aj keď bol 
uvedený približný početný pomer medzi tromi hladnými skupinami obyvateľstva, je 
treba počítať s tým, že bádatelia vychádzajú z nepriamych svedectiev, a že sa vo svojich 
záveroch rozchádzajú. 
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1.5.3 Verejná správa 

 V klasickej dobe aténskeho štátu mali jeho inštitúcie túto podobu:  

I. Najvyšším orgánom štátu boli ekklésiá. Boli snemom všetkého obyvateľstva, 
presnejšie bezúhonných mužov starších ako dvadsať rokov. V praxi však stačilo 
zhromaždenie akéhokoľvek množstva, koľko sa ich práve dostavilo. Len v prípadoch, 
keď sa rozhodovalo o vojne alebo pri ostrakizme, musel byť dodržaný počet 6000 ľudí. 
Ekklésiá sa schádzali priemerne každých desať dní. Ich kompetencia bola v oblasti 
zákonodarnej, súdnej, správnej a pri voľbe úradníkov. 

 a) Legislatívna (zákonodarná) pôsobnosť 

 Vždy na začiatku roka sa revidali platné zákony. Pokiaľ bola väčšina pre 
novelizáciu, bolo zvolených päť obhajcov (synégoroi) doterajších zákonov a zvláštny 
zákonodarný výbor (nomothétovia), ktorý mal 500-1000 mužov zo všetkých občanov. 
Ktorýkoľvek občan mohol podať písomný návrh, ako má znieť nová úprava. Samotné 
konanie pred nomothétmi sa podobalo súdnemu procesu, kde boli akoby žalované staré 
zákony. Návrhy nových zákonov vypracovávali odborníci a predkladali ich rade, tá ich 
spolu so svojim stanoviskom odovzdala snemu. Tu bol zákon buď prijatý alebo 
zamietnutý. 

b) Čiastočná pôsobnosť v oblasti súdnictva 

 Jurisdikciu vykonávali hlavne héliaiá (iný typ ľudového zhromaždenia) a búlé 
(rada piatich sto), ľud bol príslušný vo veciach vlastizrady a v iných zvláštnych 
prípadoch. 

 c) Ekklésiá dozerali na všetkých úradníkov, rozhodovali v zahraničných 
otázkach, vo veciach zásobovacích a finančných. V tejto správnej oblasti rozhodovali 
ako najvyššia inštancia, teda ako poslední. 

 d) Ich dôležitou úlohou bolo voliť najvyšších vojenských štátnych úradníkov - 
stratégov, taxiarchov, hipparchov, ďalej finančných úradníkov a staviteľov lodí. Iní 
úradníci však boli určovaní lósom. 

e) Ľud menoval svojich vyslancov a prijímal cudzích. 

 Ostrakismos - bol zavedený za Kleisthena - snem v ňom odsudzoval vplyvných 
vodcov do vyhnanstva na desať rokov, aby sa zamedzilo obnoveniu tyranidy. O tom, či 
sa bude ostrakismos konať alebo nie, rozhodoval ľud v počte aspoň 6-tisíc občanov na 
zvláštnom zhromaždení konanom na agore. Pokiaľ sa rozhodli kladne, bol k tomu účelu 
zvolaný mimoriadny snem. Meno podozrivého zo snahy po samovláde sa písalo na 
hlinenú črepinu (ostrakon). Pokiaľ bola väčšina ľudu zajedno, musel označený muž 
opustiť Athény, nestrácal však ani majetok, ani občianstvo. Posledný doklad o použití 
ostrakizmu je z roku 417 pred n. l. 

II. Najvyšším správnym a vládnym orgánom bola "rada piatich sto", skrátene rada 
búlé. Z pojmu trvalého výkonu vládnej moci plynulo, že rada mala úradovať neustále. 
Zasadala skoro denne, nie však celá, ale len päťdesiatčlenný výbor. Jeho členovia sa 
nazývali prytanovia. Každý deň losovali zo svojho stredu predsedu. Túto funkciu smel 
athénsky občan vykonávať raz za život. Bol toho dňa predsedom rady aj ekklésie. Mal 
v rukách kľúče k štátnej pokladni, dokladom a disponoval štátnou pečaťou. Búlé viedla 
štátnu správu a pripravovala návrhy pre snem. Členovia (búleuti) boli aspoň tridsaťroční 
bezúhonní muži z prvých tried (fýl) obyvateľstva. Pri nastúpení do funkcie skladali 
búleuti prísahu, že budú zachovávať zákony. Po skončení úradu sa museli zodpovedať. 
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Kompetencie rady: 

 Bola poradným orgánom, podávala snemu návrhy, o čom sa má uznášať, 
vyjadrovala svoje odporúčania alebo zamietavé stanoviská. Mala výkonnú právomoc, 
dávala záväzné pokyny úradníkom. Jednala s cudzími štátmi a medzinárodné zmluvy 
predkladala snemu. Mala vrchný dozor nad správou financií, vojnovým loďstvom, 
jazdou, nad správou verejných budov a svätýň a skúškou potvrdzovala novozvolených 
búleutov a archontov. 

III. Súdnictvo vykonávali Athénčania v sneme, ktorý sa volal héliaiá.  

Snem mal celkom 6000-tisíc členov (héliastov), aspoň tridsaťročných Athénčanov, ktorí 
boli vyberaní losom. Héliastovia boli sudcovia - laici, za činnosť dostávali úhradu 
ušlého zisku v dobe výkonu funkcie. Súdili na rôznych miestach v menších zboroch, 
obvykle v desiatich súdnych dvoroch po piatich členoch. Všetky súdne spory boli 
verejné, o vine rozhodovala väčšina, trest bol stanovený zákonom alebo si ho navrhoval 
sám obžalovaný. 

IV. Areopag - bol prastarého pôvodu, pôvodne radou patriarchálneho kráľa. Jeho 
doživotnými členmi boli bývalí archonti. Jeho právomoc bola niekoľkokrát oklieštená, 
ale prejavil neobyčajnú odolnosť voči demokratickému úsiliu. Kedysi to bol prvý 
a jediný úrad a súd. Po všetkých reformách mu zostalo iba súdnictvo a aj to len 
v niektorých, ale predsa v závažných veciach. V Sparte boli jeho obdobou gerúsiá, 
v Ríme senát. V rámci Athénskej sústavy reprezentoval aristokraciu. 

V. Úrady - popri areopagu zostali aj archotni, to boli dva nástroje vládnucich 
eupatridov, niekdajšej moci. Snahou demokratizačných reforiem bolo zabezpečiť ľudu 
priamu účasť na štátnej správe, v úradoch. Princípy organizácie a chodu athénskych 
úradov boli: 

 Úradníci boli volení losovaním. Kandidáti boli podrobení preverovaniu, bol 
skúmaný občiansky pôvod, vek, vykonanie vojenskej služby a splnenie finančných 
(daňových) a náboženských povinností k štátu, taktiež úcta k rodičom. 

 Úrady neboli platené a boli obmedzené trvaním, obvykle ročným. Opakované 
zastávanie úradu alebo hromadenie úradu v jedných rukách nebolo dovolené. 

 Kolegionálne vykonávanie úradu zaručovalo, že sa jednotlivec nezmocnil 
samovlády. Pri slávnostiach mali úradníci zabezpečené čestné miesta, ale zvláštny odev 
nenosili. Podľa ústavy mali výkonnú moc, sčasti tiež súdnu a trestnú. Proti ich rozsudku 
sa bolo možné odvolať k ľudu. Po uplynutí funkcie sa úradníci zodpovedali za svoju 
činnosť, ale už aj počas ich úradovania sa bolo možné na nich sťažovať. Organizácia 
athénskych úradov bola založená na princípoch, ktoré zabezpečovali účasť ľudu na 
správe vecí verejných a súčasne zabraňovali sústredeniu moci v rukách jednotlivca. Sú 
to nasledujúce princípy: 

 Princíp výberu úradníkov z občanov. Väčšinou boli vyberaní losovaním, iba 
tam, kde bola požadovaná odbornosť ( financie, vojenstvo), boli volení. 

 Princíp dočasnosti funkcie - presnejšie annuity (ročného pôsobenia) - bol až na 
výnimky (financie, vojenstvo) uplatňovaný všeobecne. 

 Princíp zodpovednosti - úradníci podávali mesačne správu rade a bolo možné 
priebežne sa na nich sťažovať. Úradník, ktorý odstúpil, nemohol nastúpiť do nového 
úradu, pokiaľ nedostal absolutórium. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

36 

 Princíp kolegiality - bolo pravidlom, že úradne sa jednalo a rozhodovalo 
v zboroch - teda kolegiálne, ktoré boli najčastejšie desaťčlenné. 

 Princíp bezplatnosti - výkon úradu bola čestná funkcia, nebol honorovaný. Iba 
malá časť úradníkov dostávala stravné. 

 Zásada jednej úrovne úradov, čiže koordinovanosti úradov. Úrady neboli 
navzájom v hierarchickej stupnici, ale rozhodovali konečne. Bola tu výhrada odvolania, 
ale nie k vyššiemu úradu, ale k ľudu (ekklésia). Inak tomu bolo na vojne, kde platil 
prísny princíp podriadenosti. 

 Zákaz hromadenia (kumulácie) a opakovania všetkých funkcií. Občan mohol 
vykonávať iba jeden úrad a tým istým úradníkom mohol byť len jedenkrát za život. 
Výnimky boli takisto ako pri unnuite (ročnom pôsobení). 

1.5.4 Základné princípy attického práva 

 Vo svojich počiatkoch malo attické právo svoj základ v právnych obyčajoch. Po 
Drakontovej kodifikácii, ktorá nemala dlhodobé pôsobenie a trvanie, boli základným 
prameňom attického práva Solónove zákony. Boli uverejnené na doskách - axones, 
ktoré boli neustále obnovované. Z obnovených sa zachovala iba prvá doska o smrti 
človeka. Solónove zákonodarstvo prinieslo niektoré progresívne prvky, ktoré smerovali 
k potlačeniu narastajúcej moci aristokracie, najmä k zrušeniu dlhov a obmedzeniu 
pozemkového majetku. Všeobecne však bolo kodifikáciou platných obyčajov. 

 Solónova kodifikácia vytvorila základ, ku ktorému prirastalo nové právo tvorené 
uzneseniami ľudu v ľudovom zhromaždení - ekklésii. 

Práva osôb 

 Z účasti na právnom živote boli v prvom rade vylúčení otroci. Ženy mali po celý 
svoj život v právnom postavení podradné postavenie, dokonca nemohli ani dediť, iba 
v prospech svojho manžela. Všetky právne konania musela žena vykonávať za účasti 
svojho poručníka. Plnú spôsobilosť k právam zaručovalo predovšetkým občianstvo. 
Status občana umožňoval dospelým ľudom účasť na súkromnoprávnom 
a verejnoprávnom živote. 

Rodinné právo 

 Základom rodiny bolo monogamné manželstvo. Zakladalo sa ústnou zmluvou 
medzi ženíchom a otcom alebo opatrovníkom nevesty, bez jej súhlasu. Táto sa dohoda 
nie náhodou nazývala engyé, engyésis, čo výrazovo aj významovo korešpondovalo 
s rukojemníctvom. Žena obvykle prinášalo veno, muž za ňu poskytoval otcovi, bratom 
rôzne dary alebo určité služby. 

 Manželstvo zanikalo smrťou alebo rozvodom. Rozvody, a to tak z vôle muža 
alebo ženy, boli časté a jednoduché. Iba pre publicitu bolo zvyčajné, že žena priniesla 
prvému archontovi písomné prehlásenie o tom, že sa rozvádza. Dôvody rozvodu nebolo 
treba uvádzať, neplodnosť ženy bola na prvom mieste. Pokiaľ žena bola neverná, 
hrozila mužovi strata občianskej cti, pokiaľ s ňou zotrval v manželstve. 

 Zvyčajnou formou rozvodu bolo zapudenie ženy alebo opustenie muža. Po 
rozvode muž vracal veno. 

 Vzťah rodičov a detí - patriarchálny charakter gréckej rodiny vymedzoval 
základnú hierarchiu v rodine. Hlavné postavenie mal otec vybavený otcovskou mocou. 
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V primitívnych časoch mal možnosť usmrtiť aj dieťa, neskôr ho po narodení iba 
prijímal do rodiny. Otcovská moc trvala do plnoletosti synov a vydania dcér. Vznikla 
narodením a adopciou (eispoiésis), ktorá sa vykonávala zapísaním do matriky alebo 
závete. Zvláštnym prípadom zániku bolo zrieknutie sa syna (apokéryis) pre hlboké 
synovo previnenie. Dôsledkom zrieknutia bol pochopiteľne zánik vzájomného pomeru 
otca a syna, teda aj dedičských nárokov. 

 Deti boli povinné rodičom (i matke), ktorí schudobneli, prejaviť úctu a podporu. 
Podľa Solónového zákona bol syn povinný podporovať otca, pokiaľ sa otec nepostaral 
o jeho budúcnosť tým, že ho nedal vyučiť nejakému remeslu. 

Dedičské právo 

 V dedičskom práve boli realizované obidva hlavné systémy a to postupnosť 
zákonná, kde ako dedičia nastupovali tí, ktorí boli k zomrelému v pomere, ktorých 
bližšie určoval zákon, a postupnosť testamentárna, kde dediča určovala vôľa zomrelého. 
Prvý spôsob je starší a súvisel s tým, že v Attice sa dlho udržovala ako hospodárska 
jednotka oikos (jednotlivá domácnosť), kde aj dospelí synovia ďalej hospodárili 
s otcom, resp. s dedom, takže boli za jeho života spoluvlastníci. Attické právo 
nevybudovalo ešte v dedičskom práve prísne uzavreté sústavy príbuzných. Platilo, že 
muži a ich potomstvo mali prednosť pred ženami v bližšom stupni príbuzenstva. Až do 
Solóna nebolo možné spisovať testament o majetku pre prípad smrti, ale ani potom 
nebola testamentová voľnosť neobmedzená. Synovia nemohli byť vydedení, ale iba 
zbavení dedičských práv. O forme testamentu sa predpokladá, že to bola listina spísaná 
za prítomnosti svedkov, zapečatená a uložená na spoľahlivom mieste, najmä úradnom. 

Vecné právo 

 Základom vecnoprávnych vzťahov bolo v attickom práve vlastníctvo, ktoré sa 
vyvíjalo z rodovej občiny. Pre vlastnícke právo neexistoval presný termín, používal sa 
výraz úsiá, ktorý znamenal majetok a tiež právne panstvo. Rozlišovalo sa medzi 
hnuteľnými a nehnuteľnými objektmi vlastníckeho práva. Dispozícia s nehnuteľnosťami 
bola spojená s rôznymi obmedzeniami, ktoré boli zdôvodnené snahou udržať rodinný 
majetok pre rodinu a dynastiu. 

 K pojmovému vymedzeniu držby athénčania nedospeli, aj napriek tomu si boli 
vedomí skutočnosti, že držiteľom môže byť aj iná osoba ako vlastník. Pre vlastníctvo 
a držbu užívali spoločný pojem " mať a vládnuť " - echein kai kratein. Iba držba však 
nemala žiadnu procesnú ochranu. 

 Ochrana vlastníckeho práva bola zaistená niekoľkými dovolenými prípadmi 
vlastnej moci a niektorými žalobami. 

 Diadikasiá bola zvláštnou formou attického vlastníckeho procesu, v ktorom išlo 
iba o vymedzenie skutočnosti, ktorá zo strán má lepšie právo (karteron einai), nie 
o konštatovanie, že toto právo platí voči všetkým absolútne. Obidve strany sporu boli 
zároveň žalobcami a žalovanými. V odbornej literatúre sa hovorí o tzv. relatívnom 
vlastníctve. 

 Spôsoby nadobúdania vlastníctva boli rozmanité. Najbežnejším a historicky 
najstarším spôsobom bolo zmocnenie sa veci, ktorá nikomu nepatrila - okupácia alebo 
veci, ktorá patrila nepriateľovi - korisť. 

 Obvyklým spôsobom bolo tiež nadobudnutie vlastníctva od štátu, kedy bolo 
rozdeľované medzi občanov dobité nepriateľské územie. 
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 Od štátu, tak aj od osoby, bolo možné vec kúpiť (kúpa - óné) za hotové peniaze. 
Kúpou vzniklo vecné právo (nie ako v práve rímskom), žalovateľné záväzky obidvoch 
strán. 

Záväzkové právo 

 U Aristotela nachádzame rozlíšenie na záväzky zmluvné (synallagmata hekúsia) 
a mimozmluvné (akúsia). Historicky skôr sa vyvinuli záväzky z deliktu, súvisiace 
s väčšou spoločenskou citlivosťou v oblasti vnímania potreby odčiniť spáchanú ujmu. 
Neskoršie v období kultúrno-ekonomickej vyspelosti prevažovali záväzky zo zmluvy. 

Zmluvné záväzky 

 Pramene preukazujú, že Athény boli strediskom obchodu s rozvinutým 
peňažným hospodárstvom. Uzatváranie rôznych typov zmlúv bolo každodennou 
súčasťou obchodného života athénčanov. 

 Právne ošetrenie týchto vzťahov sa vykonávalo pomocou formálnych opatrení, 
ktoré zakladali žalovateľnosť v prípade, že nebude zmluva plnená. Prvým z týchto 
opatrení bolo uznanie - homológia, odvodené jazykovo od slovesa homologein-súhlasne 
hovoriť - uznať právo alebo skutočnosť. Tento úkon bol spočiatku vykonávaný počas 
procesu, neskôr sa toto prehlásenie vkladalo priamo do zmlúv. Uznanie bolo právnym 
titulom pre vydanie rozsudku. Pokiaľ zmluva nebola splnená, žalovalo sa nie zo 
zmluvy, ale z uznania. Obchodné a iné hospodárske akty neboli samé o sebe dôvodom, 
ale základom existencie žaloby. 

 Druhým opatrením bola práxis, ktorá mala tiež procesný základ. Zakladala 
oprávnenie žalobcu k svojmocnému výkonu svojho nároku, ktorý bol vyjadrený presne 
stanovenou čiastkou (timéma), a to výrokom súdu alebo zákonom. Práxis nesmerovala 
k odsúdeniu žalovaného k nejakému plneniu, ale súd vyslovil, že žalobca má právo na 
exekúciu. Vykonávala sa buď formou personálnej exekúcie ( právo odviesť sám dlžníka 
do väzby) alebo formou reálnej exekúcie (právo vstúpiť do domu dlžníka a zabaviť jeho 
veci). Dlžník už v zmluve vlastne urobil prehlásenie, že súhlasí s takýmto zásahom 
v prípade nedodržania zmluvných podmienok záväzku. 

Druhy zmlúv 

1. Trh za hotové - óné: kupujúci plnil v peniazoch, predávajúci dával vec. Zaplatením 
kúpnej ceny prechádzalo vlastníctvo na kupujúceho, išlo o reálnu zmluvu, ktorá 
vznikla až skutočným predaním veci. V prípade, že jedna strana plnila, nemala druhá 
strana právny prostriedok na vymáhanie protiplnenia. Preto bolo zvlášť u kúpnej 
zmluvy nevyhnutné urobiť sprievodné opatrenia. Obvykle sa obidve strany poistili už 
vyššie uvedenou homológia a práxis. Súčasne sa vyvinuli aj ďalšie opatrenia: 

a) závdavok, arrha (arrabón), poskytoval kupec. Pokiaľ nezaplatil kúpnu cenu, 
závdavok prepadol predávajúcemu. Naopak, ak nedodržal zmluvu predávajúci, 
vracal dvojnásobok. Išlo samozrejme len o sankčné opatrenie, ktoré nedokázalo 
zaistiť plnenie zmluvy, 

b) fiktívna pôžička (daneion) vychádzala zo skutočnosti, že pôžičku bolo možné 
žalovať ako reálny kontrakt, pochopiteľne pokiaľ bol už obnos dlžníkovi 
odovzdaný. Využívalo sa to pri kúpe, kedy dlžná čiastka - cena tovaru - bola 
listinou zaevidovaná ako pôžička - syngrafé daneiú. 
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2) Nájomná zmluva - misthósis, prenechanie veci do užívania za úplatu. V mestách sa 
obvykle používali pri prenájme domu alebo bytu za peniaze, na vidieku boli 
protihodnotou spravidla naturálie. Často boli prenajímaní aj otroci. Prenájom bol 
bežný, pretože bolo veľa obyvateľov Athén metoikov alebo cudzincov, ktorí neboli 
spôsobilí vlastniť nehnuteľnosti. 

 Athénske právo poznalo taktiež zmluvu o dielo, kedy jedna strana vykonávala výkon 
nejakej práce (stavba, výstavba lode), druhá strana potom ako protihodnotu zaplatila 
dohodnutú čiastku. 

3) Pôžička - bola jedným z najstarších úverových úkonov, spočívala v poskytnutí 
určitého množstva zastupiteľných a presne určených vecí do vlastníctva dlžníka 
s tým, že veriteľovi sa po čase vráti také isté množstvo vecí rovnakého druhu. 

 Poskytovaním pôžičiek sa zaoberali súkromné banky (trapezai), ktoré veľmi bohatli 
na úrokoch poskytovaných pôžičiek nielen súkromným osobám ale aj štátu. Úroky 
boli samozrejmosťou a boli veľmi vysoké, najmenej 12 %, u námorných pôžičiek to 
bolo až 30 %. Pôžička z priateľskej výpomoci však bola bezúročná. 

4) Zmluva o úschove bola v Athénach veľmi potrebná. Athény boli totiž strediskom 
turistického ruchu, miestom konania trhov, športových a kultúrnych akcií. 

5) Spoločenská zmluva bola bežnou formou spoločenského podnikania občanov. 

Poistenie záväzkov 

1) Rukojemníctvo, osobná záruka, engyésis. 

2) Predaj s právom spätnej kúpy, kedy dlžník predal a do vlastníctva veriteľa odovzdal 
vec s výhradou, že mu ju predá späť za cenu rovnajúcu sa dlhu. 

3) Vyvinutejším typom zaistenia záväzku bolo hypothéke, kedy dlžník neprevádzal vec 
do vlastníctva, ale zmluvou sa zaviazal, pre prípad nesplnenia dlhu, previesť na 
veriteľa držbu svojho majetku. Veriteľ bol chránený princípom publicity. 

Záväzky z protiprávneho konania 

 Tieto záväzky sa podľa Aristotela súhrnne nazývali synallagmata akúsia 
a vznikali buď tajne alebo násilne. 

 Attické právo rozlišovalo protiprávne činy, ktorými bola dotknutá buď sféra 
súkromnoprávna, tie zakladali súkromné žaloby - díké alebo sféra verejnoprávna, tie 
zakladali žaloby - grafé. 

 Ako príklad protiprávnych činov je možné uviesť: krádež, cudzoložstvo, 
travičstvo, podvod, usmrtenie, krivé svedectvo, vražda a ďalšie. 

 Attické trestné právo si zachovalo aj v klasickej dobe niektoré prežitky rodového 
zriadenia. Najdôležitejším bolo posudzovanie vraždy. Až keď sa príbuzní obete 
s vrahom nedohodli a došlo k podaniu žaloby, čakal vraha trest z ruky štátneho kata za 
prítomnosti príbuzných, pritom inak sa trest nevykonal. Vrah sa mohol vyhnúť trestu, 
ak odišiel do cudziny. Attické právo nedospelo k obecnému pojmu trestného činu, čím 
by ho odlíšilo od činov zakladajúcich iba súkromné bezprávie. Taktiež nevypracovalo 
roztriedenie trestných činov na ľahké a ťažké. Zaujímavé je členenie trestných činov 
podľa skutkovej podstaty na trestné činy proti štátu, náboženstvu, rodine, majetku 
a proti telesnej integrite a cti. Tak napríklad raný athénsky štát bol od Peisistratovej 
tyranidy najcitlivejší na pokusy o zmenu štátnej formy. Tieto boli stíhané ako ohrozenie 
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vnútornej bezpečnosti štátu. Boli videné aj v rôznych jednaniach, čo umožňovalo 
využívanie tohto obvinenia proti politickým odporcom. Pokusy ohroziť bezpečnosť 
štátu zvonku boli klasifikované ako velezrada (prodosiá). Je možné pripomenúť súdenie 
Sokrata pre bezbožnosť, Anaximandra pre jeho astronomické učenie, Pythagora, ktorý 
bol vypovedaný z Athén pre jeho pochybovanie o bohoch. 

 V literatúre nebýva uvedené, že v tejto dobe sa už datuje počiatok práva 
medzinárodného a námorného. Medzinárodné právo sa vyvinulo pri bojoch o politickú 
moc medzi obcami v inštitúciách amfyktionií, t. j. zmlúv kultovej povahy. Rozvoj 
obchodu si vynútil zmluvy napr. Athén s Aigínou. Za perzských vojen boli vytvorené 
námorné symmachie - spolky pre spoločný boj. Athény si zaisťovali vedením 
námorného spolku finančné prostriedky a obchodné výhody, trhoviská a odbytištia 
a colné poplatky. Obdobne aj Sparta vnucovala záväzky členom peloponézskeho 
a Théby členom boiotského zväzu. Zmluvy medzi Athénami a Spartou mali ráz 
dlhodobých paktov. Tak uzavrel Perikles v roku 446 pred n. l. tridsaťročný mier so 
Spartou. Athény nadviazali medzinárodné právne styky aj so západným gréckym 
svetom, regulovali obchodné cesty právom medzinárodného obchodu. Významného 
rozkvetu dosiahlo toto právo v krajinách helenizmu. Mnohé grécke medzinárodné 
právne normy boli prevzaté do Justiánovej kodifikácie. Námorné právo sa vyvinulo 
s rozvojom obchodu. Preto má prevažne grécky pôvod. 

1.5.5 Súdy a procesné právo vo verejnej správe 

 Ešte v klasickej dobe ukazujú súdy v Athénach a v Attice pestrý obraz. Boli 
zmesou pozostatkov starých dôb a nových zariadení. Nebolo presné delenie súdnej moci 
jednotlivých orgánov od iných kompetencií. 

Súd areopagu a afetov 

 Konanie pred areopagom a jeho výbormi (súdy efetov) v typickom prípade 
usmrtenia prebiehalo tak, že po vyslovení pomsty nad hrobom obete dali príbuzní 
rozhlásiť čin, aby bola obec uzrozumená s tým, že je páchateľ vylúčený 
z najdôležitejších úkonov verejného života. Za týmto účelom urobili najbližší príbuzní 
oznámenie u archonta, basilea areopagu. Archon pridelil prípad podľa jeho povahy 
niektorému zo súdnych dvorov. Zbor jedenástich (hoi hendeka) sa skladal z desiatich 
sudcov a zapisovateľa. Ich kompetencia bola na jednej strane vyhľadávania, na druhej 
dozerali na výkon trestu. Súdili tzv. sprostých zločincov a to zlodejov, lupičov 
a únoscov. V občianskych sporoch sa občania obracali spravidla nie na súd, ale na 
rozhodcov. Na prelome 5.-4. storočia pred n. l. bolo zavedené obligatórne rozhodcovské 
konanie. Každý občan nad 60 rokov bol pod stretou cti povinný prijať funkciu štátom 
autorizovaného rozhodcu. Na jeho rozhodnutie museli obidve strany počkať. Na jeho 
výrok bolo možné podať odvolanie k héliaie, ktorý sa civilnými vecami zaoberal iba 
v odvolacom konaní. Popri tom mohli strany aj naďalej využívať služby súkromného 
rozhodcu. 

Ľudový súd - héliaiá 

 Zloženie a význam héliaiae bol už popísaný vyššie. Jeho súdna právomoc bola 
v občianskych veciach odvolacia, v trestných veciach jednak odvolacia, jednak 
vyhľadávacia. Konanie sa začínalo predvolaním, ktoré žalobca adresoval svojmu 
odporcovi ústne na verejnom mieste pred svedkami s tým, aby sa dostavil v určený čas 
na príslušný úrad pripraviť prejednanie žaloby. Žalobca predložil úradu žalobu písomne, 
odtiaľto pochádza jej názov - grafé, a úrad po prečítaní zoznámil s jej obsahom 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  41 

žalovaného, aby tento mohol podať námietky proti žalobe. V prípade, že sa žalovaný 
nedostavil na konanie, konalo sa aj v jeho neprítomnosti. Tieto písomné prejavy strán 
boli podkladom ďalšieho konania pred úradníkom-anakrisis. V tomto prípravnom 
konaní dochádzalo k zisteniam formálnych predpokladov (či sú strany spôsobilé konať), 
k prísažnému prehláseniu, pokusu o zmier, ale aj k prevedeniu všetkých navrhnutých 
dôkazov. Po jeho skončení úradník vložil spis do schránky, ktorú zapečatil a uschoval 
do hlavného pojednávania. 

 Hlavné pojednávanie sa konalo pred ľudovým súdom. Konajúci úradník dal 
prečítať spis, ako bol vybratý zo schránky, potom prehovorili strany, ktoré sa neskôr 
mohli dať zastupovať, nie však advokátmi. Strany si mohli dať vypracovať spisy 
šikovnými rečníkmi. Po prehovorení strán nasledovalo rovno hlasovanie. Bolo tajné, 
vhadzovali sa hlasovacie známky do osudia. Boli to rôzne drobné predmety, kamienky 
a od 4. storočia pred n. l. to boli bronzové kotúčiky. Pojednávanie zakončil predseda 
ohlásením výsledku. Proti výroku ľudového súdu nebolo možné podať odvolanie. 
Inštitúcia verejnej žaloby, podávanej súkromníkom bola právom chápaná ako jeden 
z pilierov athénskej demokracie, ale na druhej strane priniesla aj spoločenské zlo, 
ktorého sa Athény nezbavili, a to udavačstvo – sykofantiu. 

Polícia vo verejnej správe 

 Priaznivé podnebie, úrodná pôda, nerastné bohatstvo, dlhé členité pobrežie, 
výhodné spojenie do Ázie a Európy, usilovní ľudia - to všetko stálo pri zrode slávy 
Grécka. Mnoho sa hovorí o gréckej demokracii, kultúre, vojnovom umení, ale polícia 
jednotlivých gréckych miest stojí nezaslúžene mimo zorného poľa mnohých historikov. 
Grécka polícia vznikala, rovnako ako v Mezopotámii, v lone miest. Geografické 
zvláštnosti Grécka podmieňovali jeho vývoj. Nevznikla tu ucelená veľká celogrécka 
ríša, ale rad významných mestských štátov, ktoré medzi sebou bojovali o hegemóniu 
v tomto priestore. Každý z mestských štátov Grécka si vytváral vlastný policajný 
systém, ktorý bol zavŕšený vznikom aténskej polície, ale cesta k nej bola dlhá. 
Rozdeľujeme ju na políciu obdobia krétskej kultúry, ktorá bola v mnohom podobná 
s policajnými inštitúciami ranného Sumeru, mykénskej kultúry, kde sa stretávame 
s rozvinutejším policajným systémom a obdobia vrcholovej gréckej kultúry, 
reprezentovanej dvoma najvýznamnejšími gréckymi mestskými štátmi Spartou 
a Athénami. Sparta z hľadiska rozvoja policajného systému stála na úrovni mykénskej 
kultúry, kedy sa občan staral o zaistenie svojej bezpečnosti sám a štát do jeho 
kompetencií zámerne v podstate nevstupoval. Skutočnej polície bolo v Sparte veľmi 
málo. Namiesto nej na pokoj a poriadok dozerali prastaré zvyky, tradície, každodenné 
povinnosti a systém nepretržitého dohľadu nad životom každého občana Sparty. Všetci 
občania potom dozerali na otrokov a ostatných neplnoprávnych obyvateľov. Výsledkom 
tohoto všetkého nebol vznik klasickej antickej polície v Sparte, ale premena celého štátu 
v orgán kontroly a dohľadu, pred ktorým nebolo úniku. Polícia prakticky neexistovala, 
ale štát sa stal štátom policajným. Na rozdiel od policajne skúpej Sparty, v Athénach sa 
stretávame so široko prepracovanou policajnou organizáciou. Jej základom bol celkom 
iný systém vlády. Na čele mestských štátov v Atike stáli bazileovia a rady starších. 
Grécke báje tvrdia, že všetky tieto kráľovstvá zjednotil pod vedením Athén (tzv. 
synoikizmos) jeden z najvýznamnejších gréckych hrdinov Thézeus, ktorý potom 
realizoval prvú athénsku správnu reformu. V priebehu 8. a 7. storočia pred n. l. bol kráľ 
- bazileus, vytláčaný mocou šľachty. Vznikla rada deviatich archontov, ktorí riadili celý 
štát a v mnohých smeroch si udržovali najvyššie súdne a vyšetrovacie funkcie. Kráľ ako 
vládca bol vystriedaný prvým archontom-epónymom, ktorý sa stal tiež sudcom. Zbor 
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archontov bol doplnený šiestimi themosthétmi, ktorí zapisovali zákonné opatrenia 
a bdeli nad dodržiavaním zákonov. Okrem toho súdili niektoré prípady vlastizrady 
a zločiny proti ústave. Zbor archontov si svoje vyšetrovacie právomoci udržiaval veľmi 
dlho. Stal sa pilierom athénského vyšetrovacieho systému. Archonti prednesenú žalobu 
prešetrili a rozhodli o jej pridelení pred jednotlivé druhy súdov. Záležalo na ich 
skúsenostiach, či vraždu hodnotili ako úmyselný alebo neúmyselný trestný čin alebo 
dokonca ako prípad sebaobrany. Súdny senát, ktorý potom obžaloby prijal, už iba 
rozhodoval v rámci svojej kompetencie. Prvý krát tak zreteľne sledujeme oddelenie 
procesu vyšetrovania od samotného súdneho konania. Vyšetrovania zločinov sa aj 
v Grécku zúčastňovali kňazi, ale ich práca v tomto smere zanikala. Do popredia sa 
dostávali sudcovia jednotlivých senátov, ktorí tiež prešetrovali menšie prípady, ktoré im 
boli predložené priamo. Sudca ako vyšetrovateľ musel zhromaždiť všetky výpovede, 
vypočuť svedkov, zaznamenať dôkazy a nakoniec predsedať rokovaniu súdu. 
O všetkých zistených skutočnostiach, ktoré sa priamo netýkali prípadu, však musel 
mlčať. Naďalej platil starý zvyk - poškodený sa o seba musel starať sám. Sudcovia, ani 
vyšetrovatelia nemuseli riešiť problém, ktorý im nebol predložený. Preto poškodený 
musel najskôr podať žalobu, zohnať svedkov, presvedčiť vyšetrujúceho o svojej pravde 
a vystúpiť v súdnom procese. Postup vyšetrovateľov a sudcov sa v mnohom nelíšil od 
sudcov iných štátov. Snažili sa predovšetkým zistiť čo najviac objektívnych informácií 
o prejednanom spore. Od žalobcu požadovali dôkazy a jasné fakty. Práve preto bol 
zvláštny dôraz kladený na výpovede svedkov, ktorí mohli vypovedať ku sporným 
problémom. Prípad filozofa Sokrata, odsúdeného na smrť iba preto, že zvolil nešťastný 
spôsob svojej obhajoby, ukazuje, že každý ideál má svoje slabé stránky. I grécke 
vyšetrovanie poznalo mučenie, ktorému však nebol vystavený obžalovaný, ale jeho 
otrok. Intenzita mučenia je jednotlivými historikmi hodnotená rôzne. Podľa jedných 
bolo mučenie otrokov kruté, podľa druhých malo symbolický význam, ktorý bol vlastne 
vstupom otroka do svedeckej výpovede, pretože inak bol viazaný poslušnosťou voči 
svojmu pánovi, ktorú za iných podmienok nesmel porušiť. Niekedy stačilo, aby jedna 
zo strán sporu oznámila, že žiada mučenie otrokov, čím druhú stranu donútila 
k ústupkom. Mučeniu však v žiadnom prípade nebol vystavený aténsky občan, rovnako 
ako iný slobodný cudzinec. Rozvoj súdneho systému a práva viedol tiež k zužovaniu 
počtu prípadov, na ktoré sa vzťahoval boží súd. Dosť obmedzený bol už v homérskej 
dobe, kedy sa vtedajší vládcovia obracali k súdu bohov len vo výnimočných prípadoch. 
Napriek tomu, že sme už v predchádzajúcej kapitole opisovali prvý policajný systém, 
musíme konštatovať, že to bolo až Grécko, ktoré dalo polícii súčasný názov. Je 
odvodený od gréckeho slova políteiá, t. j. štátne zriadenie. Toto slovo skutočne 
vystihuje vzťah medzi policajnou činnosťou v užšom slova zmysle a štátnou správou, 
ktorá v Athénach bola tiež správou mestskou. Athénska polícia bola pevnou súčasťou 
mestskej správy a svoju činnosť realizovala na základe jej inštrukcií. Základný smer jej 
činnosti určovali zákony a záväzné pokyny šľachtickej rady - bulé, ktorá vznikla 
transformáciou bývalej kráľovskej rady z dôb homérskeho Grécka. Už Solón zvýšil 
počet jej členov na 400, potom Kleisthenés na 500. Rada pripravovala návrhy zákonov 
pre ľudové zhromaždenie, prijímala vyslancov, dozerala na financie a súdila politické 
zločiny. Zasadala na radnici zvané búleutérion a jej členovia sa nazývali búleuti. Zo 
svojich radov vyčleňovala 50-členný stály výbor, zložený zo zástupcov jednej 
z aténskych fýl (pôvodne kmeňová, neskôr územná organizácia), ktorý vládol desatinu 
roka. Týchto päťdesiat búleutov sa nazývalo predáci - prytanovia, ktorí tvorili stále sa 
obmeňujúcu mestskú vládu. Zasadali v budove zvanej rytaneion, a okrem iného viedli 
i policajnú správu, t. j. podliehali jej všetky aténske policajné zložky. Priame policajné 
moci mali astynomovia, ktorých názov bol odvodený od dvoch slov - asty (mesto) 
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a nemó (riadim, spravujem). V Athénach ich bolo desať. Päť sa staralo o mesto Athény 
a druhých päť o prístav Peiraieus, ktorý poznáme skôr ako Pireus. Najzávažnejšiu časť 
svojej činnosti venovali kontrole dodržiavania verejného poriadku a mravov. Dozerali 
nad činnosťou kurtizán. Osobitnú pozornosť museli venovať situácii v aténskych 
uličkách. Dozerali nad predpismi, určujúcimi rozmery balkónov mestských domov, 
ktoré niekedy boli tak veľké, že prekážali doprave. Dávali odstraňovať i ďalšie 
prekážky, brániace plynulej doprave. Bokom ich pozornosti nezostali ani okná, otvorené 
do ulice alebo vývody odtokových žľabov, vedúce na ulicu, čo bolo v Athénach 
zakázané. Ďalej sa starali o to, aby sa žiadna zástavba nedotkla verejných priestranstiev 
a nezaberala ich časť. Okrem toho dozerali na čistotu ulíc a dbali, aby zametači 
(koprologovia) odvážali odpadky najmenej desať štádií t. j. 1,85 km za mestské hradby. 
Do ich povinností bola zahrnutá aj starostlivosť o neznáme mŕtvoly ľudí, ktorí zomreli 
na verejnom priestranstve a nikto z ich príbuzných sa o telá nepostaral. Nemalú činnosť 
vyvíjali tiež pri dohľade nad verejnými slávnosťami, ktoré istotne do mesta prilákali 
rôznych ľudí, medzi nimi aj cudzích zlodejov. Celkovo môžeme povedať, že 
astynomovovia tvorili chrbtovú os aténskej polície a priamo vykonávali políciu 
poriadkovú, dopravnú a mravnostnú. Na tieto úlohy neboli sami. Výkon služieb bol 
zverený im podriadeným štátnym otrokom, ktorí tu pôsobili ako radoví policajti alebo 
mestskí strážnici. Podobne ako v niektorých štátoch Malej Ázie i tu vykonávali 
policajnú službu cudzinci - skýtski lukostrelci. Práve preto sa aténskym policajtom 
hovorilo Skýthai alebo toxótai, čiže Skýti alebo lukostrelci. Pod názvom toxótai sa však 
tu stretávame tiež so skutočnými lukostrelcami, ktorí s aténskou políciou nemali nič 
spoločného. Tento policajný zbor, ktorý vznikol v roku 476 pred n. l., bol dosť početný. 
Predstavoval silu tisíc ozbrojencov, ktorí udržiavali poriadok na uliciach, na hlavnom 
námestí t. j. agore, na sneme a na súdoch. Skýtski lukostrelci najprv bývali pod stanmi 
priamo na agore alebo pri mestských bránach, ale neskôr boli umiestnení na aténskom 
vŕšku Aeros pagos, ležiacom neďaleko Akropole. Na jednej strane odtiaľ lepšie videli, 
čo sa v dolnom meste deje, takže v prípade potreby mohli rýchlo pomôcť hliadkam 
v meste. Na strane druhej boli po ruke rade Aeropagu, sídliacej vedľa nich 
a vyšetrujúcej najzávažnejšie trestné činy. Stráže sa delili na denné a nočné. V oboch 
prípadoch časť členov stráží hliadkovala priamo v uliciach mesta, a časť odpočívala na 
strážnici. V noci boli obzvlášť prísne strážené mestské brány. Iba v prípadoch 
vojnového ohrozenia mesta, boli mestské stráže doplnené o aténskych občanov, ktorí im 
pomáhali udržovať pokoj a poriadok v uliciach, prípadne spoločne zasahovali proti 
kriminálnym živlom. Po prvý krát v dejinách polície máme zachovanú tiež uniformu jej 
členov, pretože Skýti sa oblečením dosť líšili od Athénčanov. "Nosili dlhé nohavice 
(anaxyrides), siahajúce až ku členkom, ktoré boli v Athénach typickým znakom 
barbarského oblečenia," napísal o ich oblečení Róbert Flaciére vo svojej knihe Život 
v dobe Periklovej. "Ďalej dlhú obyčajnú špicatú čiapku, ktorá im pokrývala tyl hlavy 
a spadala na šiju, luk, górytos (puzdro na šípy, voľne uzatvorené kožou. Górytos si 
pripevňovali k pásu na ľavú stranu), a konečne dýku alebo sekeru." Bol to skutočne 
účinný výstroj, ktorý dokázal spacifikovať akéhokoľvek páchateľa. Vybavenie členov 
stráží strelnou zbraňou je tiež prevratným momentom v dejinách polície, i keď istotne 
Skýti vo svojej vlasti určite pri zásahoch proti narušiteľom používali rovnaké zbrane. 
Osobitnou úlohou strážnych bolo povolať Athénčanov na zasadnutie ľudového snemu. 
Občanom sa na snem vždy nechcelo, takže sa niekedy snažili svojej povinnosti vyhnúť. 
Miesto odchodu na zhromaždenie ostávali doma, či v práci alebo sa túlali ulicami 
mesta. Strážnici potom museli popoháňať občanov, aby zavreli svoje obchody a dielne, 
a odobrali sa na Pyknu, kde sa zhromaždenie ľudu pravidelne konalo. Nemali to vždy 
jednoduché, pretože ani štátny otrok nemal právo naháňať slobodných občanov. Všetko 
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bolo vyriešené veľmi jednoducho. Strážnici “…napínali cez ulicu… povrazy nafarbené 
červenou farbou, takže kto nechcel matne červeno zafarbený odev, predsa len nakoniec 
šiel na zhromaždenie," napísali o taktike stráží J. Bouzek a I. Ondřejová v knihe 
Periklovo Grécko. V čase zasadania snemu strážni strážili ulice, opustené domy 
a obchody, aby neprítomnosť majiteľov nemohol nikto zneužiť ku krádežiam, ale 
i preto, aby Athénčanom zabránili tajne sa domov vrátiť. Z dôvodu ochrany majetku 
občanov i samotného mesta, strážní v deň konania zhromaždenia zatvárali nielen 
obchody a dielne, ale tiež zatvárali brány, čím znemožnili prístup nežiadúcich osôb do 
mesta alebo naopak zamedzili ich úteku. Mestskí policajti sa zúčastňovali i výkonu 
niektorých trestov. Dozerali napr. na dlžníkov, ktorí boli výrokom súdu odsúdení na 
upútanie k stĺpu na agore, kde museli zostať tak dlho, až sa okoloidúci na ich dlh 
nezložili. Povinnosťou strážnych bolo každé ráno dlžníka ku stĺpu pripútať a večer ho 
nechať prespať v nejakom kútiku na agore. Athénčania však často žobrajúcim dlžníkom 
dávali tak málo peňazí, že to sotva stačilo na ich obživu, takže všetko často skončilo 
tým, že veriteľ dlžníka predal do otroctva. Skýtski lukostrelci ale neboli prvými 
strážnymi v meste. Pred nimi strážili mesto mestské stráže, ktoré sídlili pri bránach 
a dozerali na dianie okolo nich alebo tiež pri agore a plnili úlohy, ktoré im radnica 
zadávala. V prípade nutnosti sa vtedy poriadkovými policajtmi stávali i občania, ktorí 
boli do služby vyslaní svojimi kmeňmi. Zvláštnou policajnou zložkou bol výbor 
"jedenástich", ktorý strážil uväznených a obyčajne realizoval výkon trestu smrti. 
V Athénach jeho úradníci plnili okrem väzenských funkcií tiež povinnosti kriminálnej 
polície. Medzi ich povinnosti patrilo i stíhanie a zaisťovanie zločincov. Obrátime sa 
opäť k R. Fleciérovi, ktorý ich činnosť v tomto smere popisuje veľmi výstižne: 
"Zasahovali osobitne v tom prípade, ak nejaký občan zadržal previnilca vlastnou rukou 
(apagogé) alebo ak bolo potrebné, aby sa nejaký úradník odobral na miesto zločincovho 
pobytu a tam ho zatkol (afegésis) alebo konečne v prípade udania (endeixis)." 
V prípade, že zločinec bol pristihnutý priamo pri čine, títo úradníci ho prevzali od 
občanov a rozhodovali o ich ďalšom osude. Niektorých dali popraviť priamo na mieste, 
iných odvliekli do väzenia, kde ich strážili až do začiatku súdneho konania, ktoré bolo 
v tomto prípade veľmi rýchle. Je jasné, že museli byť veľmi dobre oboznámení 
s miestnym kriminálnym podsvetím, pretože iba znalosť tohto prostredia im 
umožňovala nájsť hľadaného zločinca a zaistiť ho alebo po zadržaní sa priamo na 
mieste rozhodnúť, či ho majú dať rovno popraviť alebo iba zaistiť. Takéto rozhodovanie 
ale prichádzalo do úvahy iba v prípadoch, kedy im zákony neukladali povinnosť 
zadržaného rovno odovzdať katom. Pomocné policajné funkcie mali tiež ďalší aténski 
úradníci. Boli to najmä agoranomovia, ktorí dozerali na poriadok na trhoch, 
predovšetkým na kvalitu predávaného tovaru a čistotu. Bolo ich desať, obdobne ako 
astynomov - päť pre Athény, päť pre prístav Peiraieus. Pri kontrole mier a váh im 
pomáhali desiati metronomovia. Za porušenie váhy alebo kvality tovaru, na mieste 
udeľovali pokuty. Na obchod s obilím a predaj chleba a múky dozerali sitofylakovia, na 
poriadok v kúpeľoch bakaneovia, v divadle a na závodisku rhabdúchovia (nosiči palíc). 
Nechutnou stránkou činnosti aténskej justície a tým i polície bola činnosť 
profesionálnych udavačov - sýkofantov. Pôvodne to boli ľudia, ktorí sledovali 
porušovanie zákazu vývozu fíg z Athén. Od 5. storočia pred n. l. sa terčom udaní stali 
mnohí nevinní občania. Udavačov k tejto činnosti povzbudzovala lákavá odmena, ktorá 
v 5. storočí pred n. l. predstavovala tri štvrtiny uloženej pokuty a vo 4. storočí pred n. l. 
polovicu. Udavačstvu nezabránilo ani ustanovenie, podľa ktorého musel neúspešný 
udavač, zaplatiť pokutu tisíc drachiem alebo bol odsúdený k strate občianskych práv, ak 
pre vinu obvineného nehlasovala aspoň jedna pätina porotcov. Rajom udavačov bolo 
obdobie neúspechov Athén v čase Peloponézskej vojny, najmä obdobie vlády tridsiatich 
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tyranov, rovnako aj v čase nadvlády Macedónie. Určité problémy boli so štátnou 
políciou, ktorú v mnohých štátoch Malej Ázie nahradzovala panovníkova telesná stráž. 
V Athénach nebolo dosť skutočných vládcov, preto tu nebola rozvinutá inštitúcia 
telesnej stráže. Výnimku tvorí obdobie vlády tyrana Peisistrata a jeho dvoch synov - 
Hippiása a Hipparcha. Peisistratos si už pri svojom prvom pokuse o štátny prevrat 
v roku 546 pred n. l. zriadil osobnú stráž, vyzbrojenú drevenými obuškami. Neskôr sa 
o ňu tiež opieral, i keď nie v takej miere ako vládcovia Prednej Ázie. Telesnú stráž mali 
i jeho synovia, čo však nezabránilo, aby jeden z nich - Hipparchos, nepadol v roku 514 
pred n. l. pod ranami atentátnikov - Harmodia a Atristogeitona. V neskoršej dobe sa 
súkromnou telesnou strážou obklopovali niektorí bohatí Athénčania, obávajúci sa 
útokov vlastných otrokov. O činnosti vojenských jednotiek, zabezpečujúcich pokoj 
a poriadok na svojom teritóriu nemáme mnoho správ. Sú spájané s prípravou mladých 
vojakov. Po dovŕšení 18. roku sa aténski mladíci stali efébmi, čím začal ich vojenský 
výcvik. Po roku dostali podľa Aristotela od štátu okrúhly štít, kopiju, klobúk a plášť, 
s ktorými vykonávali pohraničnú službu alebo chránili pevnosti v Eleutrách, Fyle 
a Rhamnutu, kde plnili úlohy peripolov, t. j. "hliadkujúcich vojakov". Za bezpečnostnú 
situáciu mimo mesto zodpovedali predstavitelia démov - démarchovia, ktorí v prípade 
nutnosti mohli o pomoc požiadať v hlavnom meste alebo v pevnostiach. V mnohých 
prípadoch však využívali svoju samostatnosť v rozhodovaní, a menej dôležité 
kriminálne prípady riešili priamo na mieste činu. Vo vojnových časoch a v obdobiach 
hroziacich nájazdov pirátov, boli stavané tiež pobrežne hliadky, ktoré plnili podobné 
úlohy ako hliadky v obdobiach krétskej a mykénskej kultúry. Medzi sebou sa 
dorozumievali svetelnými signálmi, čím sa urýchľovalo prijatie účinných obranných 
opatrení. Bezpečnosť pobrežia a tým i aténskych námorných hraníc zabezpečovala tiež 
vyčlenená časť aténskej flotily. S problémom pirátstva sa Athény vysporiadali až za 
Periklovej vlády (495-429 pred n. l.). Athénska polícia to pri udržiavaní verejného 
poriadku nemala ľahké. Athény napriek snahe mnohých osobností neboli urbanisticky 
usporiadaným mestom. Okrem širších ulíc, tu boli krivoľaké uličky, kde doprave 
a chodcom prekážali rôzne prekážky. Mimoriadne nebezpečná bola nočná prechádzka 
mestom. Chodec musel so sebou niesť lampáš alebo fakľu. Iba bohatší občania boli 
sprevádzaní svojou strážou a svetlonosom. Je známe, že Athénčania milovali život 
a jeho slasti. Bolo tu niekoľko hostincov, kde sa pilo riedené víno. Bezuzdné pijatiky sa 
konali i vo vznešených domoch. Hosťom hrali hudobníčky a bavili ich rôzne kurtizány - 
od vznešených héter, až po menej noblesné prostitútky. V prípade nutnosti ich nahradili 
mladí chlapci, pretože pederastia bola medzi Grékmi veľmi rozšírená. Hral sa hazard, 
zlodeji okrádali opitých o mešce a peňaženky. Identifikácii osôb boli, podobne ako 
v Mezopotámii, vystavení iba otroci. Ich kontrolu uľahčovalo niekoľko výrazných 
znakov, ktoré ich vyčleňovali z vtedajšej spoločnosti. Predovšetkým mali dohola 
ostrihanú hlavu. Otrokyne nosili krátke vlasy. Otrok, ktorý sa pokúsil o útek, bol okrem 
iného potrestaný bičovaním a na čelo mu bolo vypálené meno jeho majiteľa. Niektorí 
z nich boli na noc spútaní drevenými alebo železnými okovami a obojkami. Vzhľadom 
na to, že boli cenným majetkom, medzi gréckymi mestami existovali dohody 
o vzájomnom vydávaní utečených otrokov. Neboli to jediné dohody s policajným 
obsahom. Okrem nich sa zachovali zmienky o dohodách upravujúcich stíhanie vrážd 
cudzincov. O práci gréckej rozviedky a kontrarozviedky nemáme mnoho informácií. 
Existovala predovšetkým vojenská rozviedka, ktorá zisťovala údaje o vojnových 
prípravách protivníka. Na jeho územie boli vysielaní agenti, ktorých hlavnou úlohou 
bolo tieto údaje poskytnúť. Niektoré správy hovoria o agentoch so špeciálnou úlohou, 
spočívajúcou v tom, aby potencionálneho útočníka od jeho plánov odradili. S vnútornou 
kontrarozviedkou je to horšie. Nadväzuje na systém rôznych udavačov, ktorí však 
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pracovali na základe vlastnej iniciatívy a neboli nikým vedení. Súčasní grécki historici, 
ale hovoria o rozsiahlom systéme špehovania občanov v dobe vlády "tridsiatich 
tyranov" v rokoch 404-403 pred n. l. a v období macedónskej nadvlády. Činnosť 
athénskej polície môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Účinný, vnútorne 
štrukturalizovaný, relatívne lacný policajný systém, s ktorým sme sa tu stretli, bol 
veľkým krokom vpred, i keď ani tu ešte nemôžeme hovoriť o existencii polície 
v dnešnom slova zmysle. Naviac, porovnanie sparťanského a athénskeho policajného 
systému nás privedie ku zaujímavému paradoxu. Sparťanský systém, ktorý skutočnú 
políciu ani nepoznal, v mnohom pripomína policajný štát. Athénsky systém so široko 
rozvetveným policajným aparátom, práve takéto znaky vôbec nevykazuje, a obdobie 
jeho zneužitia pre politické záujmy vládnúcej vrstvy je skôr epizódou, ako systémovým 
prvkom. Policajný štát teda nie je priamo spojený s množstvom policajných orgánov, 
ale systémom vlády, ktorý z polície robí buď zložku slúžiacu alebo spoluvládnucu. 

1.6 Helénistický štát (336-30 pred n. l.) 

 Athénska demokracia bola podrobená ťažkej skúške vo vojne medzi Athénami 
a Spartou o hegemóniu v gréckom svete, nazývanú peloponézska (431-404 pred n. l.). 
Porážka Athén viedla k hlbokému úpadku athénskej demokracie. V tejto dobe vystupuje 
macedónsky kráľ Filip II. Proti macedónskemu vplyvu organizovali odpor obrancovia 
demokracie v Athénach na čele s veľkým rečníkom a štátnikom Demosthenom. V bitke 
u Chaironeie (338 pred n. l.) podľahli athénske a s nimi spojené zbrane a o rok neskôr 
bol zvolaný kongres gréckych štátov, na ktorom bola uznaná Filipova hegemónia. Tým 
skončila grécka samostatnosť v zmysle štátoprávnom. 

 Keď bol kráľ Filip II. v roku 336 pred n. l. zavraždený, jeho syn Alexander 
Macedónsky (vládol v rokoch 336-323 pred n. l.) využil nepevného stavu Perzskej ríše, 
vojensky ju premohol a založil na jej troskách novú ríšu. Po jeho smrti došlo 
k rozdeleniu ríše medzi jeho vojvodcov. Vzniklo niekoľko nástupníckych štátov, 
z ktorých si trvalý význam zachovali hlavne tri: Macedónsko, vykonávajúce ďalej 
nadvládu nad zvyšným gréckym svetom, Egypt a Západná Ázia. Takto vzniknuté štáty 
boli pod určitým grécko-macedónsky vplyvom, a preto ich nazývame helenistickými. 

 Helenizmus je novodobý termín (toto meno zaviedol historik G. Droysen) 
na rozlíšenie tejto doby a staršej kultúry - helénskej. Zahŕňa v sebe obdobie od 
Alexandra Macedónskeho až po dobytie posledného helenistického štátu - Egypta 
Rimanmi v roku 30 pred n. l. 

 Je to významná epocha najmä z hľadiska šírenia gréckej kultúry a vedy, ktorá sa 
stala kozmopolitnou. Heléniznus je hnutie, ktoré vyplynulo zo spojenia klasickej 
gréckej vzdelanosti s najlepšími výtvormi orientálnej kultúry. Znamenalo veľký prevrat 
v spoločenskej štruktúre a v politickom živote. Po vonkajšej stránke sa helénske 
obdobie vyznačuje tým, že sa helénska kultúra rozšírila na oblasť mnohonásobne 
väčšiu, než akú zaberala predtým. Nestalo sa tak pomalým prirodzeným helénizovaním, 
akému napr. podľahol západ Malej Ázie pre svoje susedstvo a styky s gréckym svetom, 
ale umelým vytvorením nových centier helénskej vzdelanosti a života v oblastiach, kam 
skôr Gréci prenikali málo alebo vôbec, a potom povznesením gréckeho živlu na 
vládnuci v rozsiahlych krajinách, do tej doby ležiacich mimo grécke pôsobenie. (V. 
Groh). 

 Kultúrnym centrom ríše sa stali mestá Alexandria, Antiochia a Pergamon. Sem 
prichádzali učenci, vznikali tu filozofické školy, umelecké dielne, múzeá a knižnice. 
Dominovala gréčtina, grécke vzory a grécki myslitelia, grécky životný štýl. Ťažisko 
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politického života sa presunulo na kráľovské dvory, takže grécke mestá, ktoré boli 
kedysi tvorcami politiky, boli odsunuté do pozadia. Athény si udržali pozíciu 
kultúrneho centra, ako veľmi rušné obchodné mesto sa do popredia dostáva Korinth, 
v Malej Ázii Efesos a Milétos a ostrov Rhodos. 

 Gréci vo svojich kolóniách zásadne nespávali s domácim obyvateľstvom, 
zachovávali si svoje verejné a súkromné právne inštitúcie. Helénistické štáty nenútili 
domácich poddaných, aby sa riadili inými ako vlastnými právnymi obyčajmi alebo 
zákonmi, takže nedošlo k právnemu zlučovaniu (sykretizmus), ani k zmene právneho 
poriadku dobyvateľov podmanenými. Až za cisára Karakally v roku 212 n. l. prišlo 
k širšiemu zovšeobecneniu rímskeho práva na území celého impéria. 

 Po vojenskom víťazstve uľahčila hospodárska, sociálna a politická vyspelosť 
helénistických štátov Rimanom ich svetovládu. Niektoré, najmä právne helénistické 
inštitúcie sa udržali aj po rímskom dobytí a mali vplyv na rímske právo. Po celú dobu 
trvania rímskeho impéria si východná časť ríše udržovala vysokú kultúrnu úroveň, ktorá 
Rimanom neobyčajne imponovala a inšpirovala ich. Helénistické šáty nemožno zaradiť 
medzi orientálne despotie, ale je potrebné ich vnímať ako ďalší stupeň vývoja 
otrokárskeho štátu. Sú považované za prechodný útvar k typu ríše rímskeho impéria. 
Doba trvania helénistických štátov končí v roku 30 pred n. l., kedy sa posledný 
suverénny štát Egypt stal rímskou provinciou. 
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2 Staroveký Rím 

2.1 Predrímske civilizácie na Apeninskom polostrove 

 Do svetla dejinného vývoja vstúpilo Taliansko oveľa neskôr než východnejšie 
Stredomorské oblasti. Napriek tomu však náchádzajú archeológovia aj v tejto zemi 
najstaršie paleolitické pamiatky civilizácie. Od rozhrania 4. a 3. tisícročia pred n. l. bolo 
Taliansko osídlené neolitickým ľudom. Z antropologického hľadiska sa jednalo 
o mediterranné plemeno nízkej postavy, tmavšej pleti a s dlhými lebkami. Prechod 
k dobe bronzovej dokladujú pamiatky terramarnej kultúry, ktorých nostieľom boli noví 
prisťahovalci do severného Talianska okolo 2. tisícročia pred n. l. 

 Prechod k dobe železnej reprezentuje kultúra villanovská. Tá sa rýchlo rozvíja, 
popri bronzových a železných nástrojoch je dôležitou novinkou výroba plechových 
plátkov na štíty a prilby. Na sklonku 2. tisícročia sa prúd villanovského obyvateľstva 
usadil na trhenskej strane pri dolnom Tibere. Boli to historickí predkovia Latinov. 
Latinovia a ich príbuzní patrili etnicky i jazykovo k indoeurópskej vetve. Vedľa nich sa 
v Taliansku formovala menej kompaktná skupina umbrosabelská. V priebehu ďalšieho 
vývoja sa o Taliansko začali zaujímať Féničania z Kartaginy, ktorí obsadili Korziku 
a Sicíliu, a konečne do severného Talianska prišli Kelti. Do politických a kultúrnych 
dejín Talianska zasiahli veľmi významne neindoeurópski Etruskovia, ktorých predkovia 
sem prišli asi z Malej Ázie okolo 9. a 8. storočia pred n. l. Nadviazali na miestnu 
villanovskú kultúru, vniesli do nej svoje vlastné prvky a zohrali vodcovskú úlohu pri 
konštituovaní novej civilizácie. Kultúrotvorné komponenty ich civilizácie, náboženstva, 
výkon kultov, výtvarné umenie a architektúra nesú zjavné stopy vyspelejších 
východných civilizácií. Etruskovia boli veľmi prispôsobiví, pokiaľ ide o vstrebávanie 
nových prvkov, a tiež expanzívni a dynamickí. Okrem dnešného Toskánska ovládli v 7. 
a 6. storočí pred n. l. časť juhotalianskej Kampánie a Latium s Rímom. Na severe bolo 
ich cieľom Popádie. Nikdy nevytvorili pevný jednotný štát, iba jednotlivé mestské 
zväzy. Na sklonku 6. storočia pred n. l. bola ich moc zreteľne obmedzovaná. 
Z Kampánie ich vytlačili tu usadení Gréci a do roku 510 pred n. l. udáva rímska tradícia 
vyhnanie kráľov, z ktorých poslední traja boli etruského pôvodu. Boli to však 
Etruskovia, ktorý z jednotlivých osád na rímskych pahorkoch vybudovali prvé mestské 
sídliská a odvodnili bažinaté a maláriou zamorené nížiny, z ktorých najvýznamnejšie 
bolo neskoršie Fórum Romanum. Mestu dali prvé verejné stavby a tiež inštitúcie, 
neskôr pokladané za typicky rímske. Po vpáde Keltov začiatkom 4. storočia pred n. l. sa 
Etruskovia museli stiahnuť z Popádia. Ich vlastné územie medzi riekami Arnem 
a Tiberom sa neustále zmenšovalo vplyvom rímskej rozpínavosti, ktorá ich pohltila 
v polovici 3. storočia pred n. l., kedy s Rimanmi splynuli. Ako národ prestali existovať 
v priebehu 1. storočia pred n. l., kedy sa objavujú posledné etruské nápisy. Hmotné 
pamiatky vypovedajú o ich výnimočnej vyspelosti v oblasti lekárstva (boli nájdené 
napr. zlaté zubné protézy), v architektúre sú vynálezcami oblúka a klenby, stavali 
vodovody, kanalizácie, kúpele. Obdivujeme vysokú estetickú a výtvarnú hodnotu ich 
filigránskych šperkov a predmetov dennej potreby, rovnako ako fresky v hrobkách. 
Verným obrazom ich civilizácie bolo náboženstvo, ktoré sústredilo pozornosť ku 
kultovým formám a výkladu vešteckých znamení. Taliani ich pokladali za autoritu 
a treba dodať, že etruské náboženstvo významne ovplyvnilo vývoj rímskeho 
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náboženského cítenia. Silná formálna viazanosť potom bola charakteristická pre 
najstaršie rímske právo, ktorého výklad bol v prvej fáze vývoja v rukách pontifikov. 

 Ďalším, nepochybne veľmi dôležitým kultúrotvorným činiteľom na talianskej 
pevnine bola grécka kolonizácia v 8. storočí pred n. l. Najznámejšou, vtedy vzniknutou 
gréckou osadou je Neapoli a ďalej na západe kolónia Messalia, dnešné Marseille. 
Grécke kolónie prispely k veľkému civilizačnému rozmachu, či už šlo o rozvoj 
duchovných hodnôt, pripomeňme elejskú a pythagorejskú filozofickú školu alebo 
o rozvoj výtvarného umenia, keramiky, textilníctva a urbanistiky. Ani Etruskovia, ani 
Gréci, či už to boli veľmi významné kultúrne filiácie, nezohrali hlavnú úlohu 
v historicko-politickom vývoji Talianska. Ich kultúrne, biofilné zameranie sa upínalo 
skôr k rozvoju indivídua, tvorbe kultúrnych hodnôt ako k vojensko-mocenským cieľom. 
Úplne protikladne sa pri ústí Tiberu do Stredozemného mora začal formovať malý 
latinský mestský štátik - Roma. 

2.2 Doba kráľovská (8.-5. storočie pred n. l.) 

2.2.1 Všeobecná charakteristika vývoja 

 O počiatkoch Ríma mnoho nevieme. Sami Rimania začali pestovať dejepisectvo 
na počiatku svojho veľmocenského rastu. Vlastnú históriu datujú ab urbe condita, od 
založenia mesta, ktoré bolo v 1. storočí pred n. l. situované do roku 753 pred n. l. 
Podrobnosti o raných dejinách Ríma boli donedávna považované za rozprávanie 
legendárneho rázu, napriek tomu boli s neobyčajnou presnosťou potvrdené výsledky 
moderných hĺbkových archeologických výskumov na Palatine a Fore Romane. 

 Výraznejšie obrysy nadobúdajú rímske dejiny až v 6. storočí pred n. l. v dobe 
rozkvetu Ríma za etruských kráľov, z ktorých posledný Tarquinius Sperbus bol pre 
svoju spupnosť vyhnaný okolo roku 510 pred n. l. Etruská nadvláda však bola pre 
rodiaci sa Rím prospešná, upevnily sa zákony, vnútorná organizácia a ustálili sa jej 
formy. Boli to Etruskovia, ktorí postavili na Kapitole kultovné stredisko - chrám 
zasvätený Jovovi, Junone a Menrve. S Rímom splynuli okolité obce a ten sa stal 
centrom obchodu. Základným prvkom rímskej spoločnosti bola patriarchálna rodina, 
hospodáriaca na poľnohospodárskej usadlosti, kde stále viac stúpal podiel 
intenzívnejších foriem, výroby podmienený rozširovaním hraníc území a získavaním 
úrodnejšej pôdy. Súčasne sa dynamicky rozvíjali remeslá. Úspešné vojenské výboje 
viedli obratom k nastaveniu vojenskej demokracie, kde boli všetci občania bojovníkmi 
a mali rovnaké občianske práva. Skoro začalo dochádzať k zákonitej diferenciácii, kedy 
vojensky, politicky a hospodársky úspešnejší jedinci získavali prevahu, takže vojenská 
demokracia strácala na účinnosti. V období kráľovskom vznikajú dve sociálne 
významné skupiny - patriciovia a plebejci. Pôvod týchto skupín je nejasný. Časť 
moderných historikov sa domnieva, že vznikli diferenciáciou jedného etnika, iní 
zastávajú stanovisko, že patriciovia sú v rodoch organizované pôvodné obyvateľstvo 
a plebejci predstavujú cudzí element, obzvlášť príslušníci stredotalianskych kmeňov. 
Otroctvo existovalo pôvodne v patriarchálnej forme a ešte v 5. storočí pred n. l. mali 
Rimania otrokov pomerne málo. Žili s nimi ako členovia domácnosti v podriadenom 
postavení. Zákon dvanástich zväzkov stanovil ako trest za poranenie otroka polovicu 
obnosu, ktorá bola stanovená ako pokuta za poranenie slobodného. 

 V dobe kráľovskej vznikla aj zvláštna forma spoločenských vzťahov, ktorá sa 
zachovala po celú dobu rímskych dejín, aj keď menila svoju sociálnu podstatu: 
jednotliví členovia rodu sa stávali patrónmi - patrones. Tí brali pod svoju ochranu 
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osoby, ktoré sa im zaväzovali vernosťou a poslušnosťou - fides. Boli to klienti - 
klientes. Toto osobné spojenie bolo založené na vernosti klienta a patrona. Jeho 
starodávny pôvod sa dokazuje tým, že Zákon XII. zväzkov považuje porušenie vernosti 
patrónom za náboženský priestupok. 

 Územno-politicky bol Rím mestským štátom - teda obdobou gréckej polis, 
latinsky civitas. 

 Organizácia spoločnosti bola založená na princípoch rodového zriadenia. 
Základnou jednotkou bol rod - gens, ktorý mal pôvodne i spoločnú držbu pôdy. V jeho 
čele stál volený staršina - princeps gentis. Rodov bolo celkom 300, zväzok desiatich 
rodov tvoril kúriu. Bola jednotou náboženskou, vojenskou a politickou; v jej čele stál 
curio, poverený riadením jednaní. Zoskupením dvanástich kúrií vznikol kmeň - tribus. 
Národ rímsky - Populus Romanus - sa skladal z troch kmeňov: Ttienses, Ramnenses 
a Lucerenses. 

2.2.2 Politická organizácia spoločosti 

Ľudové snemy - comitia curiata 

 Rím v najstarších dobách zachovával znaky vojenskej demokracie. Ak sa mali 
riešiť dôležité otázky, schádzal sa rímsky ľud po kriách na zhromaždeniach nazývaných 
comitia curiata. Zúčastňovali sa ich všetci dospelí muži a rozhodovalo sa tu o zásadných 
otázkach života obce - o vojne a mieri, o príjmaní nových rodov do kmeňového zväzku, 
o adopciách testamentu, veciach súdnych, kultových i rodinných. Názov hovorí, že boli 
organizované podľa kúrií, kde mala každá jeden hlas. Pri hlasovaní rozhodovala 
nadpolovičná väčšina. 

Moc kráľovská 

 V čele obce stál kráľ - rex, ktorý bol vojvodcom, najvyšším kňazom 
a predsedom určitých súdov. Vonkajším kráľovským znakom bol purpurový plášť, zlatá 
čelenka, žezlo s orlom, kreslo zo slonovinovej kosti (sella curulis). Pred kráľom išlo 12 
likrotov so zväzkami prútov, do ktorých boli vložené sekery. Tieto insignie štátnej moci 
boli prevzaté od Etruskov, od ktorých pochádza asi aj pomenovanie a pojem najvyššej 
vladárskej moci - impérium. Rex však nebol nositeľom absolútnej moci a jeho titul 
nebol dedičný. Ak zomrel, prechádzala jeho právomoc na interreges, menovaných 
z radov senátorov. 

Senát 

 Bol radcovským kráľovským zborom. Podľa tradície sa skadal zo starešinov 
rodov. Schvaľoval ako ochranca otcovských tradícií všetky uznesenia kuriátnych 
komisií - auctoritas patrum. 

2.2.3 Právo v dobe kráľovskej 

 Najstarším právom, ktorým sa riadil život Rimanov, bolo právo obyčajové - 
consuetudo. Rozumieme tým právo, ktoré sa po dlhú dobu a jednoznačne zachovávalo 
s presvedčením o jeho záväznosti - opinio necessiatatis. O zákonodarnej činnosti 
kráľov, príp. kuriátnych zrhomaždení, sa nezachovali priame doklady. Niektorí autori 
pripúšťajú, že na rozhraní 3. a 2. storočia pred n. l. pontifex maximus Papirius zostavil 
zbierku kráľovských nariadení - leges regiae, ktoré neskorší autori označujú ako ius 
Papiriarum. 
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2.2.4 Reformy Servia Tullia 

 Reforma organizácie spoločnosti, pripisovaná kráľovi Serviovi Tulliovi, 
znamenala likvidáciu rodového zriadenia. Bola podobne ako Solonova reforma 
v Athénach založená na myšlienke vytvorenia nových typov ľudového zhromaždenia, 
nezávislých na rodovej moci. Kritériom pre zvolávanie ľudu bol majetkový census - 
sčítanie všetkých občanov a ich majetku k vojenským, politickým a daňovým účelom. 
Všetko slobodné obyvateľstvo Ríma, teda aj patriciovia, tak i plebejci, boli rozdelení do 
5 tried, podľa objemu držby nehnuteľnosti, neskôr podľa všeobecného peňažného 
ocenenia bohatstva. Každá trieda bola ďalej rozdelená na určitý počet jednotiek nižších 
- tzv. centúrií. Počet centúrií nebol závislý na počte obyvateľstva zahrnutom do 
jednotlivých tried. Práve naopak: najmenej početné, teda triedy najmajetnejšie, mali 
najviac centúrií. Centúria (pôvodný význam slova je stotina) bola jednotkou vojenskou, 
politickou a daňovou. 

 Z politického hľadiska bola centúria hlasovacou jedotkou na ľudovom 
zhromaždení nového typu - zhromaždenie centúrií (comitia centuriata). 

 Okrem piatich základných tried existovali ešte ďalšie skupiny. Bola to obzvlášť 
privilegovaná vrstva jazdcov, zložená z najbohatších Rimanov, ďalej privilegovaná 
vrstva remeselníkov, skupina bohatých trubačov a nakoniec skupina tzv. zostávajúcich, 
teda nemajetných, ktorí boli počítaní nie podľa majetku, ale podľa hláv. 

 

   Prehľad nového rozdelenia obyvateľstva 

Trieda Majetok Počet 
centúrií 

jazdci  18 

I. trieda 20 jutier 80 

II. trieda 15 jutier 20 

III. trieda 10 jutier 20 

IV. trieda 5 jutier 20 

V. trieda 2 jutry 30 

remeselníci  2 

trubači  2 

capite censi  1 

 Súčet centúrií dáva číslo 193. Nadpolovičná väčšina náležala jazdcom a prvej 
triede - 98 centúrií. Politické zvýhodnenie majetných občanov (zvlášť pri ľudovom 
hlasovaní) sa nazýva - timokratický princíp (tzv. vláda peňazí). Na demokratickom 
princípe bolo budované druhé ľudové zhromaždenie tributné (comitia tributa), 
organizované z územných hľadísk. V meste a na dedine boli vytvorené obvody, 
nazývané tribus. Mestské obvody dosiahli počet 31, takže obvodov bolo celkom 35. Do 
tohto členenia boli zahrnutí opäť všetci slobodní obyvatelia. 

 Starý kuriátny snem zostal zachovaný, stratil však akýkoľvek vplyv. Reforma 
Servia Tullia zlikvidovala rodové zriadenie Ríma. Na troskách starej organizácie bola 
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vybudovaná nová štátna reforma, do ktorej základov bolo položené územné a majetkové 
členenie. 

2.3 Rímska republika 

2.3.1 Všeobecná charakteristika 

 Reformy Servia Tullia, ktorý bol predposledným rímskym kráľom vytvorili 
základ pre vznik prvej vývojovej etapy rímskeho štátu. Nové štátne zriadenie dostalo 
názov res publica - vec verejná. Malý latinský štát sa teda prehlásil za republiku 
a začala sa energicky presadzovať navonok. Pred 3. stročím pred n. l. mali Rimania 
v rukách takmer celé Taliansko a mohli sa pustiť do sporu s Kartágom, ktoré bolo 
obchodnou a koloniálnou veľmocou západného Stredomoria. Punské vojny priniesli 
Rímu veľké územné zisky, prvé kolónie a nadvládu na mori. Rím sa stal rozhodujúcou 
silou antického sveta. 

 Charakteristickým rysom národného charakteru bola sedliacka striedmosť, 
utilitárnosť a prísny spôsob života. Zmäkčený prejav okolitých civilizácií chápali ako 
niečo, čo nakoniec napomohlo k ich zániku. Pestovali v sebe predovšetkým ducha 
strohého, udatného vojaka a v dobách mieru dobrého hospodára a úradníka, ktorý je 
schopný prispieť k zdarnému vývoju štátu a zachovaniu zdedených zásad a cností. 
Umeniu neboli, v porovnaní s gréckou kultúrou, pôvodne vôbec naklonení. Intenzívne 
styky s gréckym svetom, ktoré sa prehĺbili po dobytí Grécka, z ktorého sa vytvorila 
provincia Achaia, však vyústili v úprimný, až takmer nekritický obdiv ku gréckej 
kultúre a civilizácii. Svoju mocenskú prevahu Rimania voči Grékom vyjadrovali 
pohŕdavým Gréčikovia - Graeculi. Boli veľmi hrdí na svoje dobyvateľské úspechy, ale 
aj dosť realistickí na to, aby cítili svoju kultúrnu zaostalosť a snažili sa ju prekonať. 
Páni sveta sa stali žiakmi Grékov - viď Horácius (Horácius): Graetia capta ferum 
victorem cepit et artes intulit agresti Latio - Porazené Grécko ovládlo krutého víťaza 
a vnieslo umenie do dedinského Latia. Rimania sa nechali okúzliť veľkolepou krásou 
gréckych sôch, verejných stavieb, palácov a chrámov. To všetko si chceli okamžite 
privlastniť. Svedectvo o drancovaní Grécka prinášajú občasné nálezy podmorských 
archeológov z potopených lodí. 

 Mocenský vzostup Ríma znamenal predovšetkým pričlenenie sa 
k helénistickému svetu. Rimania nechceli a nesmeli byť pokladaní za barbarov, a preto 
sa snažili dobehnúť čo najrýchlejšie svetovú úroveň vzdelania a myslenia. Robili tak 
predovšetkým preberaním hotových gréckych myšlienok a foriem. 

Boj patríciov a plebejcov 

 Napriek mocenskému vzostupu prechádzal Rím vnútornou krízou. Hlavným 
vnútropolitickým konfliktom bol boj patriciov (patricii) a plebejcov (plebei). 
Boj o politické zrovnoprávnenie plebejcov mal svoje dôležité medzníky. 

1) Prvá secesia (secessio plebis) plebejci sa roku 494 pred n. l. poprvýkrát odobrali na 
rímsku Svätú horu (Mons sacer), aby si vynútili ustanovenie zvláštnych orgánov na 
svoju ochranu. Boli to noví magistráti - tribuni plebis. Ľudoví tribúni boli vybavení 
nasledujúcimi právomocami: 

a) ius auxilii - právo pomoci plebejcom, ktorí boli ohrození svojvoľným jednaním 
patricijských úradov; 
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b) ius intercessionis - právo zákroku, t. j. právo negovať ktorékoľvek opatrenie alebo 
rozhodnutie ktoréhokoľvek ústavného orgánu. K uplatneniu tak rozsiahlej, 
negatívnej právomoci bola osoba ľudového tribunátu nedotknuteľná, bol 
sacrosanctus. Ľudoví tribúnovia boli volení v počte 10 na plebejských 
zhromaždeniach vždy na dobu jedného roka. 

        Úspechom prvej secesie bolo zriadenie plebejských ľudových snemov - 
concilia plebis. Ich uznesenia (plebiscita) zaväzovali pôvodne iba plebejcov. Po 
poslednej secesii bola vybojovaná ich záväznosť aj pre patriciov. Stalo sa tak 
zákonom Hortensiovým - lex Hortensia v roku 287 pred n. l. 

2) Kodifikácia obyčajového práva v roku 450 pred n. l. - Lex duodecim tabularum. 
Zmyslom spísania práva bola ochrana plebejcov pred svojvoľným výkladom práva, 
ktoré bolo doteraz v rukách patricijských pontifikov (pontifex - kňaz). Zákon nerobí 
rozdiely medzi patriciami a plebejcami (pozri oddiel: Pramene práva). 

3) Lex Canuleia (445 pred n. l.) - zrušil zákaz manželstva medzi patriciami  
a plebejcami. 

4) Prístup k vysokým úradníckym funkciám plebejci získavali postupne, v roku 367 
pred n. l. dosiahli prístup k najvyššej hodnosti konzulátu (lex Licinia Sextia). 

 Podľa zákona Ogulniovia (lex Ogulnia), okolo roku 300 pred n. l., boli 
plebejcom vyhradené najmenej 4 miesta medzi ponitfikmi a augurmi. 

 Obdobie občianskych vojen a koniec republiky. 

 Územný rozsah rímskeho štátu poskytoval bohaté zdroje otrokov, postupne 
zanikali staré patriarchálne formy otroctva a rozvinuli sa do klasickej formy 
otrokárskeho spôsobu výroby. Drancovaním podriadených území a prácou otrokov 
nesmierne zbohatla časť obyvateľstva, ktorá sa začala formovať do dvoch záujmových 
krídel. Stará pozemková aristokracia a bohatý plebejci tvorili tzv. nobilitu - nobilitas. Tá 
sa dostávala do konfliktu s jazdcami - equites, aristokraciou, zameranou na obchod 
a finančné transakcie. Na druhej strane sa nebezpečne rozrastala vrstva úplne 
nemajetného slobodného obyvateľstva. Obzvlášť na dedinách drobní roľníci nestačili 
v konkurencii vysoko produktívnych, na otrokárskom spôsobe výroby postavených 
latifundiách. Zbedačení roľníci prichádzali o pôdu a uchyľovali sa do miest, kde si 
hľadali obživu. Davy slobodných bezzemkov v spojení s mestským plebsom 
predstavovali veľké nebezpečie pre stabilitu Ríma. Vážnosť situácie si uvedomovali 
mnohí rímski politici, z ktorých sa najviac preslávili v rokoch 133-122 pred n. l. bratia 
Gracchovi. Snažili sa presadiť reformy, ktoré by upevnili postavenie a vlastne obnovili 
stav slobodných drobných roľníkov. Podľa zákona Tiberia Graccha mala byť pôda, 
nezákonne obsadená rímskymi veľkostatkármi (tzv. ager publicus), pridelená 
slobodným bezzemkom. Nikto nesmel nabudúce držať viac než 5000 jutier zo štátnej 
pôdy. Pozemkový zákon vyvolal obrovský odpor aristokracie a tribun ľudu Tiberius 
Gracchus bol pri nepokojoch v Ríme zavraždený. Po desiatich rokoch obnovil tieto 
návrhy jeho mladší brat Gaius, ktorý získal plebejský tribunát. Poučený, postupoval 
opatrnejšie a pokúšal sa nakloniť si širšie vrstvy obyvateľstva. Sympatie mestskej 
chudoby získal pomocou obilného zákona, ktorý umožňoval nákup lacnejšieho obilia. 
V snahe získať jazdcov zaviedol desiatky v provinciách Malej Ázie. K zlepšeniu 
existenčných perspektív pre rímskych občanov zakladal nové kolónie (napr. na území 
bývalého Kartága). Ani on nebol úspešný v hľadaní východiska zo sociálnych 
konfliktov, ktoré už boli tak rozsiahle, že ich riešenie nebolo v možnostiach plebejského 
tribúna a republikánskych mechanizmov. Gaia Graccha čakal rovnaký osud ako jeho 
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brata. Spoločenská vrstva slobodných drobných roľníkov zanikla, základom všetkej 
výroby sa stala práca otrokov, ktorých vykorisťovanie dosiahlo v tej dobe neslýchaných 
rozmerov. 

 Od druhého storočia pred n. l. sa začali objavovať stále častejšie otrocké vzbury 
(v roku 199 pred n. l. v Latiu, v roku 196 pred n. l. v Etrurii, v rokoch 138-132 pred n. l. 
na Sicílii). 

 Legendárne povstanie vedené Spartakom a Krixom v rokoch 74-71 pred n. l. 
spustošilo celé južné Taliansko. 

 Vnútropolitická kríza sa odohrávala v niekoľkých rovinách a zmätky, ktoré 
nastali boli predzvesťou konca republiky. Na politickej scéne proti sebe stála senátna 
strana optimátov a opozičná strana populárov. Populári nepredstavovali žiadnu ľudovú 
stranu s demokratickým programom, ako by sa dalo od ich názvu predpokladať. 
Naopak, išlo o rozštiepenie záujmov uprostred nobility, ktorá chcela dosiahnuť rovnaké 
politické ciele, ale inými prostriedkami. 

 V otázke štátnej správy bolo jasné, že rímska ústava, ktorá bola budovaná pro 
civita, nevyhovuje potrebám gigantického impéria. Neudržateľná bola správa provincií, 
ktorí boli v naprostej závislosti na centre. Provinčná aristokracia, často veľmi bohatá, 
nechcela znášať poručníkovanie aristokracie rímskej. 

 V popredí bola tiež otázka armády. Starý systém domobrany, kde každý 
slobodný muž sa na vlastné náklady musel zúčastniť vojenských ťažení, vzal za svoje 
spolu so zánikom triedy slobodného roľníctva. Konzul Gaius Marius, príslušník strany 
a úspešný vojvodca zmenil ľudovú armádu na profesionálnu. Príjmal do armády 
občanov bez censu, stanovil im pevný plat a pridelil výzbroj. Po 16 rokoch služby 
dostávali vyslúžilci pozemky. Vo vojsku bola zavedená prísna disciplína. Vojaci museli 
denne cvičiť, pracovať v tábore, stavať cesty a opevnenia. Máriovými reformami sa 
rímske vojsko zmenilo, jeho bojová spôsobilosť vzrástla. Zmeny mali politické 
následky. Skorší vojaci sa snažlili pokiaľ je možné čo najskôr skončiť vojnu a vrátiť sa 
do svojich domovov, kde mali svoje hospodárstva. Máriovi vojaci sa zmenili na 
profesionálov. Mali radi vojenské ťaženia, ktoré im prinášali zisk v podobe vojnovej 
koristi. Mali radi svojich veliteľov, ktorí ich viedli do úspešných bitiev a ktorým boli 
ochotní slúžiť v boji nielen s vonkajším nepriateľom. V nutných prípadoch podporovali 
so zbraňou v ruke aj ich politické požiadavky. Prechod k systému dobrovoľného vojska 
nemálo prispel ku vzniku občianskych vojen v nasledujúcom období a vtlačil určitý ráz 
vnútorným bojom na konci republiky (Maškin, N. A.). Profesionálna armáda sa stala 
významnou silou v štáte, ktorá pod vedením ambicióznych veiteľov v budúcnosti 
rozhodovala o vnútropolitických udalostiach. 

 Márius sa zaslúžil o zácharanu Ríma pred mohutným germánskym útokom 
Teutonov a Kimbrov a skončil vojnu s numidským Jugurthom. Pôdu odňatú Kimbrom 
chcel rozdeliť bezzemkom, podnikal ďalšie kroky k zmierňeniu biedy a získal preto 
priazeň chudoby; zaistil tak načas populárom politickú prevahu proti senátu. 

 V čele senátnej strany optimátov stál Lucius Cornelius Sulla, ktorý proti Máriovi 
otvorene vystúpil. Doslova v uliciach Ríma sa rozpútala vražedná občianska vojna, 
ktorá sa vyznačovala krutosťou a stála tisícky obetí na obidvoch stranách. L. C. Sulla 
zvíťazil vo vojnovom ťažení proti pontskému kráľovi Mithridatovi (roky 87-84 pred 
n. l.) a upevnil postavenie Ríma v Ázii, Grécku a Macedónsku. V roku 83 pred n. l. 
pristál so svojimi légiami v Taliansku a zviedol posledné boje o moc v štáte proti 
vojskám Máriovým (Marius sám zomrel v roku 86). V záverečnej bitke, tesne pred 
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Rímom pri bráne Collinskej, boli Máriovci porazení diktátorom na neobmedzenú dobu, 
získal právomoc dávať zákony a robiť reorganizáciu štátnej správy - dictator legibus 
scribundis et rei publicae constituendae. Proti svojim politickým odporcom postupoval 
veľmi kruto, vynášal rozsudky smrti, konfiškoval majetky, zostavoval proskribičné 
listiny. Obmedzil právomoc konzulov a tribúnov, naopak posilnil právomoc senátu 
a rozšíril počet jeho členov na 600. Význam ľudových zhromaždení poklesol. Sám bol 
menovaný diktátorom na dobu neurčitú. Skutočnosť, že sa Sulla neskôr svojej moci 
vzdal bol čin, ktorý súčasníci neočakávali a antickí historici nechápali. Podľa názoru 
Theodora Mommsena (nemecký právny romanicsta 19. storočia) Sulla vytvoril pre 
oligarchiu nezávislé postavenie, zabezpečil jej vládu, a „keď bolo dielo hotové, postúpil 
tvorca miesto svojmu výtvoru“ (Mommsen, Römische Geschichte, II.). 

 V rímskych politických dejinách predstavuje Sullova diktatúra dôležitý moment. 
Bola prvým otvoreným pokusom o likvidáciu republiky. Nemala nič spoločné so 
skoršími diktatúrami z dôb samnitských vojen a bojov patriciov a plebejcov. Vtedy boli 
rozsiahle plné moci udeľované výnimočne a boli vymedzené vždy maximálne na šesť 
mesiacov. 

 Aj keď Sulla zavádzal formy, ktoré mali viesť k obnoveniu starého rímskeho 
politického poriadku, bola jeho vláda svojou povahou začatím novej etapy vývoja 
rímskeho štátu. 

 Stará rímska republikánska konštitúcia predpokladala najvyššiu moc ľudových 
zhromaždení, autoritu senátu, plnú moc magistrátov, založenú na zákonoch a právnych 
obyčajoch. Sulla položil základy neobmedzenej monarchistickej moci. Ním vytvorená 
vláda potom zaisťovala prevahu oligarchie, teda nie nobility ako celku, ale len jej časti. 
Tento politický jav bol prejavom krízy republikánskeho politického systému. Sulla 
dosiahol svojej moci za podpory nájomného vojska. Využil teda reorganizáciu armády, 
ktorú urobil Gaius Marius. Žoldiersku armádu bolo možné vyžiť nielen proti vonkajším 
nepriateľom, stala sa zbraňou vnútropolitického boja. 

Obdobie triumvirov 

 Rím rozšíril svoju vládu nad celým Stredomorím. V zmysle politickom 
zachovával oficiálne rysy mestského štátu. Z republikánskej ústavy prešiel k vojenskej 
diktatúre (Maškin, N. A.). Medzi politickými osobnosťami si po Sullovom odchode 
vydobili významené postavenie Markus Licinius Crassus (Marcus Licinius Crassus) a  
(Gnaeus Pompeius). Ako veľmi bohatí magnáti si obaja získali autoritu, obzvlášť vďaka 
úspešným vojenským akciám. Pompeius zvíťazil v boji so Sertoriom v Hispánii a na 
východe v tretej vojne s pontským kráľom Mithridatom. Crassus mal zásluhu na 
potlačení Spartakovho povstania otrokov v rokoch 74-71 pred n. l. Obidvaja dosiahli 
v roku 70 úradu konzula. Obnovili úplne právomoci tribúnov ľudu, hodnosť cenzorov; 
zákonom Aureliovým (lex Aurelia) bolo zreformované súdnictvo. 

 Postavenie sullovskej oligarchie bolo oslabené ďalšími reformami zo 70. rokov, 
ktoré vrátili moc ľudovým zhromaždeniam. Dôležitú úlohu v politickom živote Ríma 
mali voľby magistrátov, ktoré záviseli nielen na dohode vyšších senátorským kruhov, 
ale - rovnako ako skôr - zvlášť na vôli centuriátnych komisií. Konkurujúci kandidáti sa 
museli snažiť získať všemožnými spôsobmi priazeň voličov, ktorých hlavnú masu tvoril 
mestský ľud. Cicero je vo svojom súkromnom dopise nazývaný misera et ieiuna 
plebecula (zubožená, vyhladovená chamraď). Biedni obyvatelia Ríma videli v daroch 
od štátu a súkromných osôb jedno zo svojich základných práv. Nie tradície alebo staré 
princípy, ale vzrastajúci význam mestských plebejcov nútil kandidátov obetovať 
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ohromné sumy peňazí na zásobovanie nemajetných ľudí hlavného mesta. Týmto 
vysvetlením je možné zdôvodniť politické úspechy významných magnátov, ktorí mali 
jednak prostriedky na nákladnú kampaň, jednak mali širokú klientelu. 

 Úpadok demokracie sa prejavil tiež tým, že principálne otázky zostávali stranou, 
ustupujúc volebnej kampani. Pri voľbách mali veľký vplyv tiež vojenské úspechy. Stále 
rástol vplyv vojenských vyslúžilcov a vojakov na dovolenke. Cicero poznamenal, že 
všetok ríšsky ľud dá na slová vojakov, ktorí slúžili pod vedením kandidátovým. Každý 
rok medzi sebou súperilo niekoľko kandidátov. Formy volebného boja boli rozmanité. 
Dôležitým prostriedkom boli invektívy, osobný útok na súpera, jeho rod, rodinu, 
zamestnanie a súkromný život. Kandidáti v nich obžalovávali významných úradníkov 
a ľudu dávali rôzne sľuby. Významné úspechy v úradníckej kariére získal Markus 
Tulius Cicero (Marcus Tullius Cicero). Bol zástancom aristokratickej republiky, 
tradičnej rímskej libertas a moci senátu. V roku 59 pred n. l. bol po úspešnom ťažení do 
Hispánie konzulom Gaius Julius Caesar. 

 Spolu s Crassom a Pompeiom uzatvoril tajnú dohodu, v ktorej si sľúbili 
vzájomnú podporu. Novodobí historikovia používajú pre tento pakt názov prvý 
triumvirát. (Autori staroveku ho nazývali proste dohodou mocných osobností, triumvirát 
v úradnom zmysle slova bol až druhý, z roku 43 pred n. l.) 

 Pompeius, ako slávny vojvodca, mal početných prívržencov. Crassus mal styky 
s finančnými kruhmi, jeho bohatstvo bolo príslovečné, Caesar bol populárny medzi 
plebejcami a bol oslavovaný ako obnoviteľ Máriovej strany. Toto spojenie vyvolalo 
nepriateľstvo na strane senátu, v boji s triumvirátom bol však senát neúspešný. Boli 
vydané dva agrárne zákony, ktorých zmyslom bolo zmiernenie sociálneho napätia. 
Doposiaľ nerozdelené talianske pozemky boli rozdelené 20-tisícom osôb, na prvom 
mieste boli obdarovaní Pompeiovi vyslúžilci, potom nemajetní občania majúci najmenej 
tri deti. Aj napriek odporu senátu bol zákon presadený. 

 Caesar dostal na dobu 5 rokov do správy Gáliu predalpskú, Illýriu a neskôr aj 
Gáliu zaalpskú (územie terajšieho Fracúzska, Belgicka, časti Holandska a väčšinu 
Švajčiarska) vrátane rozsiahlych právomocí a s právom postaviť dve légie. V rokoch 
58-56 pred n. l. podnikol Caesar ťaženie do Gálie, ktorého výsledkom bolo potlačenie 
kmeňových vzbúr a posilnenie rímskej moci. Víťazstvom získal Rím veľkú korisť, 
obzvlášť otrokov a dobytok a Caesar sám veľkú popularitu. Preto mu bola zverená 
správa Gálie na ďalších 5 rokov. 

 Postavenie triumvirov bolo posilnené, Pompeius zostal v Taliansku, spravoval 
prostredníctvom svojich legátov Hispániu a Crassus sa odobral do Sýrie proti Parthom. 
Výprava sľubovala nádej na bohatú korisť, skončila však v bitke pri Karrh porážkou 
rímskych légií, smrťou Crassovho syna Publia a nakoniec i Crassa samotného, keď 
vyjednával s Parthmi o navrátení rímskych vlajok. Parthské kráľovstvo nielenže 
zachovalo svoju nezávislosť, naopak posilnilo svoje postavenie, a tzv. parthská otázka 
sa stala dôležitou pre zahraničnú politiku Ríma. 

 V rokoch 56-50 pred n. l. podnikol Caesar ďalšie úspešné vojenské ťaženia na 
západe v oblasti Gálie a Británie. Tieto galské výpravy otvorili Caesarovi nové 
perspektívy a zmenili politickú situáciu. Mal k dispozícii 13 légií, do rúk mu padla 
obrovská korisť, a pretože nezabúdal s odmenami ani na svojich priateľov, počet jeho 
stúpencov rástol a umožnil mu rozvinúť širokú demagogickú politiku. 

 Po smrti Crassa triumvirát fakticky zanikol, Pompeius sa politicky zblížil 
s optimatmi. Boj o samovládu vyústil do ďalšej občianskej vojny, ktorá skončila 
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porážkou Pompeiových légií v bitke pri Farsale v roku 48 pred n. l. Potom, čo 
usporiadal pomery v Ázii a Egypte, bol Cézar nútený viesť boj o moc so stúpencami 
Pompeia sústredenými v Afrike. Po roku 45 pred n. l. (bitka pri Munde so synmi 
Pompeia) sa stal Gaius Julius Caesar samovládcom. 

Caesarismus 

 Caesar nadobudol politickú moc v štáte pomocou svojich légií. Ako nadaný 
a štedrý vojvodca bol u vojakov neobyčajne obľúbený. Opieranie sa o vojsko bolo 
charakteristickým rysom caesarismu, počiatky tohoto nového trendu majú svôj pôvod 
v sociálno-politických reformách v dobe Máriovej a Sullovej. 

 V roku 44 pred n. l. bol Caesarovi udelený titul dictator in perpetuum, v roku 48 
pred n. l. mu bola udelená doživotná moc tribúnov ľudu - tribunica potestas. Už v roku 
63 pred n. l. bol zvolený za najvyššieho pontifika (pontifex maximus), v roku 46 mu 
senát udelil prefektúru mravov (praefectura morum), dostal titul otec vlasti (parens 
patriae) a k jeho menu sa pridal titul imperator. Mal právo neobmedzene vypovedať 
vojnu, zjednávať mier, disponovať štátnou pokladňou a navrhovať kandidátov na 
najvyššie úrady. Caesar využíval svojho oprávnenia doporučovať kandidátov (ius 
commendationis), voľby do magistratúr sa potom fakticky stali aktom menovania. Počet 
senátorov bol rozšírený na 900, uviedol medzi nich aj dôstojníkov a prepustencov. 
Rovnako zvýšil počet magistratúr - napríklad prétorov bolo 16, questorov 40. 

 Počet Caesarovým právomocí sa rovnal doživotnej monarchistickej moci de 
facto, vžil sa pre ňu názov caesarismus. 

 Všetky tieto zmeny sa však neprejavili v rímskom ústavnom a politicko-
správnom systéme, ktorý vznikol v dobe, keď bol Rím ešte malým mestským štátom. 
 Provincie neboli považované za časti celku, ale za územie rímskeho národa - 
praedia populi Romani, za oblasti, na ktoré sa vzťahovala jeho moc - imperium. 

 Bolo objektívnou nutnosťou prejsť k takému politickému zriadeniu, ktoré by 
zmenilo metódy a formy exploatácie provincií. 

 Je charakteristické, že Caesar v zákonoch a reformách, ktoré začal presadzovať, 
podporoval tradičné princípy strany populárov, monarchistické idey, rozšírené 
v helénistických krajinách východu, ale i niektoré nároky konzervativistov. 

 Rovnako ako helénistický panovníci, zvykol si zdôvodňovať svoju moc 
nábožensky. Jeho sochy bývali umiestňované medzi bohov, na niektorých nápisoch bol 
dokonca bohom menovaný. Jeho blízke vzťahy s egyptskou kráľovnou Kleopatrou 
dávali tušiť, že Caesar začína pomýšľať na obnovenie ríše Alexandra Macedónskeho 
s centrom ríše na kultúrne vyspelejšom a luxusom oplývajúcom východe. Neboli to teda 
len obavy o osud republiky a odpor k samovládcovstvu, pre ktoré bol Caesar pri 
marcových ideách 44 pred n. l. svojimi politickými odporcami zavraždený. Sprisahanci 
plánovali obnovenie vlády "svojich otcov", teda moci senátorskej aristokracie. 

 Dva dni po Caesarovej smrti sa konalo zasadanie senátu. Názory na situáciu boli 
protichodné, prijatý bol nakonie Cicerónov kompromisný návrh. Všetky Caesarove 
opatrenia boli ponechané v platnosti a Caesarova záveť bola verejne vyhlásená. Rímsky 
ľud dostal 300 sestercií na hlavu a Caesarove rozľahlé sady za Tiberom mali prejsť do 
verejného užívania. Svojím nástupcom označil Caesar vzdialeného synovca Gaia 
Oktaviána. Tak sa objavila nová politická osobnosť, vtedy devätnsásťročný Oktavián 
(Octavian), adoptívny Caesarov syn. 
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 Politická vízia vyústila do nového spojenia najvplyvnejších osobností v druhom 
tiumviráte. Týmito tromi mužmi boli Markus Antonius (Marcus Antonius), Aemilius 
Lepidus a Oktavián. Vládu triumvirátu prijalo ľudové zhromaždenie koncom novembra 
43 pred n. l. Odpor republikánov bol odrazený o rok neskôr, kedy boli porazené ich 
vojská v bitke pri Filippách. 

 Zatiaľ čo Lepidus prišiel skoro o svoje politické postavenie a zostal v pozadí, 
obidvaja zostávajúci členovia trimvirátu súperili o moc v štáte. Oktaviánova prestíž 
stúpala vďaka viťazstvu nad Sextom Pompeiom, synom Gnaeia Pompeia. Ako 
pokračovateľ Caesarovho diela stál však v nepriaznivom svetle v očiach nobility. Cestu 
k zblíženiu s nobilitou našiel v svadbe s Líviou, príslušníčkou jednej z popredných 
rodín nobility, aj keď vyplynul predovšetkým z prudkého osobného záujmu o túto ženu, 
stal sa predpokladom spoločenského zblíženia (Groh, V.). Dohoda s nobilitou bola 
bezpochyby obratom v Oktaviánovej politike, podoprela ho tak pevne, že sa mohol 
bezpečne pustiť do ďalších bojov. 

 Markus Antonius, ktorý vládol na východe, mal vojenské problémy s odvekým 
rímskym nepriateľom - Parthmi. V Egypte uzatvoril manželstvo s kráľovnou 
Kleopatrou, aj keď bol v Ríme ženatý so sestrou Oktaviána. Verejná mienka v Ríme 
nemohla byť na strane Antonia, a obratný Oktavián túto situáciu využil. Bola otvorená 
Antóniova záveť, ktorá potvrdila domienky. Obsahovala prianie byť pochovaný spolu 
s Kleopatrou v Egypte, ďalej uznanie Caesariona za skutočného syna Gaia Julia Caesara 
a Kleopatry. Antonius v nej odkázal trom deťom, ktoré mal sám s Kleopatrou, 
nehorázne množstvo darov, ktoré presahovali akúkoľvek mieru. Bol prehlásený za 
nepriateľa vlasti a Oktavián bol poverený k vojenskému zákroku proti jeho 
a Kleopatriným vojskám. V bitve pri Actii na západnom pobreží Grécka v roku 31 pred 
n. l. boli Antonius a Kleopatra porazení. Egypt bol definitívne pripojený k Rímu a stal 
sa jeho najbohatšou provinciou. Víťazom boja o moc sa stal Oktavián. S jeho menom je 
spojené nové štátne zriadenie - principát. 

2.3.2 Verejná správa - ústavné orgány republiky 

 Ústredným pojmom rímskej ústavy a štátnej správy je impérium. Rozumie sa 
ním najvyššia vládnuca moc, zásadne neobmedzená a nedeliteľná. Zahŕňa ako právo 
zákonodarnej iniciatívy najvyššie vojenské velenie, jurisdikciu (civilné súdnictvo), tak 
trestnú a správnu právomoc. Tieto právomoci sú primárne, neodvodené a zásadne 
neobmedzené. Medze im môže položiť iba zákon - lex. Kde nie je zákon, rozhoduje 
nositeľ impéria podľa vlastného uváženia. Impérium tiež nebolo delené podľa 
právomocí v ňom obsiahnutých. Každý nositeľ impéria mal najvyšiu moc celú 
a nedeliteľnú, a bol teda oprávnený ku ktorémukoľvek aktu vládnej moci. Rímska 
ústava nepoznala delenie funkcií vládnej moci, ako sa vyskytuje v ústavách moderných 
(Sommer, O.). Nenájdeme presné vymedzenie orgánov štátnej moci s kompetenciou 
zákonodarnou, súdnou a výkonnou. 

 Historický pôvod impéria je neznámy. Svojou štruktúrou pripomína 
neobmedzenú vládnu moc, ktorú mali orientálne právne poriadky. V ústavnom rímskom 
živote sa poprvýkrát objavila v súvislosti s etruskými kráľmi. Po vypudení etruskej 
dynastie zachovali Rimania túto inštanciu monarchistickej moci v jej pôvodnej 
pojmovej podobe, avšak odpútanú od jediného nositeľa. Zatiaľčo orientálne monarchie 
stelesňovali vládnu moc v osobe vládcu, ktorému pripisovali vyššie, božské postavenie, 
bolo impérium v rímskom poňatí abstraktom. Spojenie s fyzickým nositeľom bolo 
tvarované tak, aby znemožnilo vytvorenie diktatúry. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  59 

 Základnými inštitútmi rímskej republikánskej ústavy boli ľudové zhromaždenia 
(comitia), senát a magistráti cum imperio. Každý z týchto inštitútov reprezentoval jednu 
zložku rímskeho ústavného života: commitia živel demokratický, senát živel 
aristokratický, magistráti s impériom živel monarchistický. Všetky tri živly sa 
uplatňovali svojim spôsobom a vo vzájmnej rovnováhe (Sommer, O.). 

 Tieto tri hlavné sily totiž udržovali celý systém v rovnováhe pomocou 
vzájomných bŕzd pre prípad, že by sa niektorá z týchto zložiek začala rozpínať 
a domáhať sa neprimeranej moci. Žiadna zložka nemohla prerásť, pretože žiadna nebola 
sebestačná, a pretože snaha každej z nich po prevahe bola zameraná mocou ostatných. 
Štátna moc si dokázala nájsť protiklad sama v sebe. Pôvod teórie zmiešanej formy vlády 
však nachádzame u gréckych filozofov, zvlášť Aristotela; Polybios ju vniesol do 
rímskej stoickej filozofie. Na ňu potom nadviazal M. T. Cicero, ktorého spisy sú 
najvýznamnejším spracovaním štátovednej problematiky v rímskej literatúre. 
Významný rakúsky štátovedec Georg Jelinek (1851-1911) označil zmiešanú formu 
vlády za "najgeniálnejšiu myšlienku antickej štátovedy". Nadviazali na ňu otcovia 
modernej teórie deľby moci James Harrington, John Locke a najmä Ch. Mantesqiueu. 

Ľudové zhromaždenia - comita 

 Subjektom najvyššej štátnej moci bol teoreticky u Rimanov "ľud" - Populus 
Romanus, ktorý sa účastnil na práve vecí verejných na ľudových zhromaždeniach. 
Najvyšia vládna moc-impérium však comitia nemala. Kompetencie snemov sa 
vzťahovali na oblasť zákonodarnú, volebnú a neskôr súdnu. Demokratický element mal 
v rímskej ústave presne stanovené medze. 

 Comitia boli snemy všetkých slobodných rímskych občanov. Z doby kráľovskej 
pretrvala comitia curiata, organizovaná na základe rodov, tá však stratila politický 
význam spolu s rozpadom rodového zriadenia. 

 Najvýznamnejším snemom sa stala comitia centuriata, vzniknutá z reforiem 
Servia Tullia. Bola organizovaná na timokratickom princípe. Na tomto sneme volili 
Rimania dôležitých úradníkov - konzulov, prétorov cenzorov, rozhodovali vo veciach 
súdnych, v trestných sporoch. Centurijné snemy pôsobili ako orgán apelačný, udeľovali 
rímske občianstva, rozhodovali o vyhlásení vojny a mali zákonodarnú právomoc. 

 Comitia tributa - bola organizovaná na územnom princípe. V prameňoch sú 
nazývané tiež comitia leviora. Volila nižších úradníkov, schvaľovala zákony (obzvlášť 
o súkromných právach) a pôsobila ako odvolacia inštancia pri odsúdení na pokutu. 

 Zvláštnym typom ľudových zhromaždení bola comitia plebis tributa - plebejské 
snemy. Uznesenia týchto snemov - plebiscita - pôvodne zaväzovali iba plebejcov 
samých, zákonom Hortensiovým (lex Hortensia) z roku 287 pred n. l. sa stala záväzná aj 
pre patricijov. Plebejci volili svojich úradníkov, príjmali zákony a súdili menej závažné 
trestné činy. 

 Comitia zvolávali navyšších úradníkov, ktorí mali ius cum populo agendi. 
Samotné zhromaždenie nemalo zákonodarnú iniciatívu, mohlo prejednávať len tie 
otázky, ktoré boli predložené magistrátom. Súčasne so zvolaním zhromaždenia, ktoré 
bolo pôvodne vykonávané ústne, v neskorších dobách písomnou vyhláškou, bola 
vyhlásená téma jednania. Diskusie o návrhu prebiehali pred termínom jednania, 
v priebehu jednania snemu sa nepripúšťali. Hlasovanie záviselo od typu zhromaždenia 
buď podľa centúrií, kúrií či tribún a od 2. storočia pred n. l. bolo tajné. K tomuto účelu 
boli používané doštičky nazývané terassae; pri hlasovaní o zákonoch a iných návrhoch 
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dostával každý volič dve: jednu s písmenom U (uti rogas ako navrhuješ), tá znamenala 
súhlas, a druhá, označená písmenom A (antiquo), sa odovzdávala pri zamietavom 
stanovisku. Pri voľbe úradníkov dostávali voliči jedinú doštičku s menom kandidáta. Pri 
súdnom jednaní boli opäť dve doštičky, jedna s písmenom C (condemno - odsudzujem) 
a druhá s písmenom A (absolvo - oslobodzujem). 

Senát 

 Senát zohrával v politickom živote rímskej republiky úlohu prvoradého 
významu, aj keď de iure stál v pozadí ako poradný orgán konzulov. Jeho autoritu 
dokazuje i označenie Senát a ľud rímsky - Senatus Populusque Romanus - SPQR. 
Členovia senátu neboli volení ľudom, ale menovaní, pôvodne konzulmi, neskôr 
cenzormi. Vek kandidáta nebol rozhodujúci zdôrazňovala sa celková spôsobilosť - 
optimus cuique. Tým bol vymedzený aristokratický prvok rímskej ústavy. Senátori boli 
vyberaní predovšetkým z radov bývalých magistrátov po ukončení ich funkčného 
obdobia. Senátormi sa potom stávali doživotne, až neskôr bolo cenzorom priznané 
právo vylučovať členov senátu. Preto bol senát orgánom stabilným, vybaveným 
politickými skúsenosťami. Senátori boli zapisovaní do zvláštnych zoznamov, albumov, 
podľa hodností, na čele boli bývalí konzulovia prétori. Senátor zapísaný na prvom 
mieste niesol titul princeps senatus, bolo to označenie čestné, za cisárstva tak bol 
označovaný cisár. Z doby predštátnej bolo pravidlom, že počet senátorov je 300, 
v prvom storočí pred n. l. sa zvýšil na 600, potom po smrti Caesarovej sa ich počet 
zvýšil až na 1000. Augustus spravil redukciu na 600. Uznesenia senátu sa nazývali 
senatus consultum (používa sa skratka SC). Senatus cinsulta nemala silu zákona, senát 
nemal totiž za republiky zákonodarnú právomoc, potvrdzoval iba uznesenie ľudových 
zhromaždení. Dôležitým právom senátu bolo zákony vykladať, rušiť tie, ktoré boli 
prijaté mimoústavnou cestou a povoľovať výnimky zo zákona (solvere legibus). 
Základom politickej váhy senátu bola skutočnosť, že bol správcom rímskych financií, 
a tak rozhodujúcim hospodárskym orgánom. Zostavoval rozpočet vnútorných výdajov, 
obzvlášť na vojsko, rozhodoval o daniach, povoľoval výlohy na štátnu reprezentáciu, 
zaisťoval potraviny pre ľud, kontroloval správu štátnych pozemkov, stavieb 
a komunikácií. Významné právomoci mal senát v zahraničnej politike, bol akýmsi 
ministerstvom zahraničných vecí. Viedol medzištátne rokovania, dozeral na správu 
provincií, určoval postavenie podrobených obcí a štátov. Vo vojenských záležitostiach 
pripravoval podklady pre comitia, ktorá potom s konečnou platnosťou rozhdovala 
o vedení vojen, senát potom určoval vojvodcov jednotlivých provincií. Bol tiež 
hlavným ochrancom štátneho náboženstva, povoľoval stavbu chrámov a dozeral na ňu. 
V prípade ohrozenia bolo senátu priznané právo robiť mimoriadne opatrenia, zvlášť 
určiť konzulom povinnosť menovať diktátora a udeľovať magistrátom neobmedzenú 
právomoc na obnovenie poriadku. Tieto opatrenia, často využívané v rušných dobách 2. 
storočia pred n. l., mali stabilnú formu a nazývali sa senatus consultum ultimum (napr. 
keď sa Hannibal blížil k Rímu, proti Catilinovi a T Gracchovi). Na zákonodárstve senát 
účasť nemal, to bolo výlučným právom ľudového zhromaždenia. A tak i v tejto oblasti 
mal senát nepriamy, faktický vplyv. Významné právomoci urobili zo senátu 
najdôležitejší orgán štátnej moci, na ktorom boli každým rokom inak obsadzované 
magistratúry a mnohokrát zmanipulované a skorumpované ľudové zhromaždenia do 
značnej miery závislé. 

Magistratúry 

 Magistratúry reprezentovali monarchistickú zložku štátnej moci v rímskej 
ústave. Základom ich vládnej moci bolo impérium (viď vyššie). 
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 Magistráti boli volenými úradníkmi rímskej republiky, úrady boli teoreticky 
prístupné každému rímskemu občanovi. Voľbu robili ľudové zhromaždenia. Spoločným 
rysom všetkých magistratúr boli: 

1) Princíp anuity - úradníci boli volení iba na jeden rok; 

2) Princíp kolegiality - úrady sa obsadzovali vždy niekoľkými kandidátmi, ktorých 
právomoc bola rovnaká, ich jednanie bolo spoločné, takže oprávnený kolega mohol 
zmariť opatrenie druhého, na "vlastnú päsť" nikdo nemohol jednať; 

3) Princíp bezplatnosti - výkon funkcie bol vecou cti, úradníci nedostávali plat (honor - 
pocta, odtiaľ honores - úrady). Žiadna duševná práca nebola v starovekom 
republikánskom Ríme platená, neišlo o teda o účelové vytláčanie chudobných 
z prístupu k úradom; 

4) Princíp zodpovednosti - magistráti po skončení funkčného obdobia zodpovedali za 
výkony svojej funkcie ľudovému zhromaždeniu; 

5) Zásada intercessie - ius intercessionis bolo rozvinutím princípu kolegiality, vzájomné 
právo intercessie znamenalo možnosť zmariť opatrenia kolegu alebo právo vyššieho 
úradníka zabrániť rozhodnutiu nižšie úradníka. 

 Magistratúr bol celý rad, boli patricijské, kurulské, plebejské, stále a občasné. 
Zvláštny význam má rozlíšenie na magistratúry cum imperio a cum potestate. 

2.3.3 Magistratúry cum imperio 

Konzulát (Consules) 

 Konzulovia boli dvojicou najvyšších úradníkov, ktorí vystriedali vyhnaného 
kráľa a prebrali všetky jeho oprávnenia. Volilo ich centurijné zhromaždenie, od roku 
367 pred n. l. bol vždy jeden z radov patricijov, jeden z radov plebejcov. Boli vrchnými 
veliteľmi armády, mali teda vojenské impérium, pôvodne vykonávali civilnú 
jurisdikciu, ktorá však prešla v roku 167 pred n. l. na prétora, ďalej mali coercitio, moc 
policajnú, a ius cum populo agendi (právo zvolávať ľud), ako najvyšší úradníci mali 
právo rušiť rozhodnutia všetkých ostatných úradníkov. 

Diktatúra 

 Za mimoriadnych okolností bol jeden z konzulov na návrh senátu menovaný 
diktátorom. Jeho moc bola neobmedzená, dokonca ani plebejský tribun proti nemu 
nemohol uplatniť svoje veto. Táto skoncentrovaná moc zanikla okamžite dosiahnutím 
cieľa alebo sa diktátor po 6 mesiacoch musel funkcie vzdať. Diktatúra sa prestala 
využívať po druhej punskej vojne, miesto nej vydával senát senatus consultum ultimum. 
Tento typ predvídanej, ústavnej diktatúry nemal nič spoločné s diktatúrami Sullovou 
a Caesarovou, ktoré boli naplnením boja o prevzatí osobnej moci. 

Praetura (Praetores) 

 Úrad prétora (praetor) bol zavedený v roku 367 pred n. l. Bezprostredným 
dôvodom bola nutnosť v dobe, kedy boli konzulovia na vojenských akciách mimo 
mesto, zaistiť na území Ríma výkon súdnictva. Ako collega minor alebo nižší kolega, 
mal prétor využívať impérium pre oblasť civilnej jurisdikcie v Ríme (praetor urbanus). 
Nezostalo však pri préture jedinej. S rozvojom medzinárodného obchodu boli vytvorené 
ďalšie préturi pre jurisdikciu v sporoch s cudzincami (praetor peregrinus). Hlavný smer 
prétorovej činnosti spočíval v spolupôsobení v oblasti súkromno-právnej jurisdikcie. 
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Spory nerozhodoval, to zostalo naďalej zverené zvolenému rozhodcovi strán (iudex 
privatus). Určoval právny základ sporu v prvom štádiu rímskeho procesu, v štádiu in 
iure (o právo). Préto tiež mocou svojho impéria autorizoval dohodu strán v spore - 
litiscontestatio. 

 Prétor pripúšťal spor podľa noriem civilného práva; tam, kde sa nemohol oprieť 
o normu civilného práva, ukladal z moci svojho impéria sudcovi, aby rozhodol, pokiaľ 
to okolnosti vyžadovali, podľa zásady slušnosti - aequitas. K tomu účelu vypracovával 
prétor nové typy žalobných formulí (pozri ďalej). 

 Rozsiahlou kompetenciou mal prétor i mimosúdne spory. Zvlášť tam, kde 
zaisťoval priebeh budúceho sporu vynútením rôznych procesných istôt. K tomuto účelu 
mal mimoriadne magistrátske prostriedky: 

 Na zaistenie nároku alebo jeho realizácii mohol udeliť missio in possessionem - 
uvedenie do dražby. V dedičskom práve udeľoval bonorum possessio. Na ochranu 
právnych nárokov vydával rozkaz a zákaz - interdictum. Právne ujmy, ktoré nastali, 
odčinil pomocou restitutio in integrum. 

 Prétor pri nástupe do funkcie bol povinný vydávať svôj edikt, ktorý obsahoval 
pravidlá, podľa ktorých bude spory rozhodovať (pozri ďalej). 

 Počet prétorov sa rozšíril až na 16, vytvorili kolégium rovných členov, ktorí 
podliehali vzájomným intercessiám. 

2.3.4 Magistratúry cum potestate 

Cenzúra (Censores) 

 Aj keď censores nemali impérium, boli pokladaní za najdôstojnejšiu 
republikánsku magistratúru. Úrad cenzora bol pokladaný za vrchol spoločensko-
politickej kariéry rímskeho občana (cursus honorum). Ich úlohou bolo viesť evidenciu 
rímskych občanov a robiť ich zaradenie do majetkových tried (census). V priebehu 
ďalšieho vývoja sa ich právomoc rozširovala. Zákonom Oviniovým im bolo zverené 
lectio senatus, t. j. vyberanie členov senátu, viedli senátorské albumy. Vedľa toho 
vykonávali dozor nad mravmi s právom trestať priestupky senátorským trestom (nota 
censoria). Cenzori boli pravidelne dvaja, volilo ich centurijné zhromaždenie. Od 
polovice 3. storočia pred n. l. sa cenzormi stávali obvykle konzulovia po skončení 
svojho volebného obdobia. 

Kvestúra (Quaestores) 

 Kvestori boli magistráty nižšieho stupňa, základom ich moci bola protištátna - 
nižšia nariaďovacia právomoc. Boli volení zhromaždením tribútnym. Ich počet sa 
rozšíril z dvoch až na dvadsať. Tento úrad mal veľmi rozmanité kompetencie, neskôr 
vystúpila do popredia zvlášť správa financií. Spravovali štátnu pokladňu, štátny archív, 
opatrovali prostriedky na vojenské ťaženia a rozdeľovali korisť, niekedy aj časti 
dobytého územia. 

Edolity (Aediles) 

 Edilovia vytvárali štvorčlenné kolégium, pozostávajúce z dvoch plebejských 
tribúnov a dvoch kurulských. Poslaním tohto úradu bolo dozerať na poriadok v mestách, 
na trhoviskách a konať policajné služby v meste. Kurulskí edilovia mali zvláštnu súdnu 
právomoc v trhových záležitostiach, zvlášť v sporoch o kúpe a predaji. Vykonávali ju 
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priamo na miestach, kde sa trhy konali a kde boli k tomu účelu vyhradené zvláštne 
zasadacie siene. Volili ich tribútne zhromaždenia. Plebejské edily volila concilia plebis. 
Edilita bola pokladaná za druhý stupeň politickej kariéry rímskeho občana. 

2.3.5 Pramene práva za republiky 

2.3.6 Ius civile  

Zákon dvanástich tabúľ 

 Pred vznikom vyššieho organizovaného celku žili Rimania podľa práva 
obyčajového, čo malo často sakrálny charakter, bolo pokladané za výkon vôle bohov, 
ktorú potom tlmočili kňazi - pontifikovia. Tí boli vlastne prvými znalcami a vykladačmi 
práva a veľmi žiarlivo túto výsadu strážili. Takýmto, častokrát svojvoľným výkladom 
práva patricijských pontifikov sa cítili ohrození plebejci, ktorí na počiatku republiky 
usilovali o svoje zrovnoprávnenie. Výsledkom ich snáh bola kodifikácia obyčajového 
práva, ku ktorej došlo okolo polovice 5. storočia pred n. l. Podľa rímskych historikov 
bola v roku 454 pred n. l. vyslaná do gréckych obcí komisia, ktorá mala spraviť opis 
Solónových zákonov a zákonov iných gréckych miest. Po jej návrate bola centurijným 
zhromaždením zvolená skupina desiatich mužov (decem viri legibus scribundis), 
ktorých úlohou bolo spísať rímske právo. V priebehu prvého roka zostavili desať tabúľ 
zákonov, ktoré boli ľudovým zhromaždením prijaté. Kodifikácia však nebola úplná, 
preto nová skupina decemvirov v priebehu ďalšieho roka zostavila texty ďalších dvoch 
tabúľ. Zákonodarcovia ich však nedali schváliť ľudovému zhromaždeniu a pokúsili sa 
o samovládu v Ríme. Rímsky ľud sa vzbúril a decemvirov zavrhol; ďalšie dve tabule 
zákonov však prijal a pripojil k prechádzajúcim desiatim. Tak vznikol podľa povesti 
Lex duodecim tabularum - Zákon dvanástich tabúľ, prvá, a po dlhú dobu jediná 
kodifikácia rímskeho práva. Zákony boli vytesané do kamenných tabúľ a vystavené na 
fóre. Tešili sa veľkej vážnosti a autorite a každý inteligentný Riman poznal ich text 
spamäti. M. T. Cicero, žijúci v 1. storočí pred n. l., vo svojich spisoch spomína, ako sa 
v detstve učil ut carmen necessarium text Zákona dvanástich tabúľ. Tabule samé boli 
zničené pri vpáde Galov už v roku 390 pred n. l. Nikdy neboli obnovené, ich obsah sa 
ústne prenášal z generácie na generáciu. Autentické znenie zákona sa do dnešnej doby 
nezachovalo, prameňom našich informácií sú citácie a výroky rímskych právnikov 
a historikov. Z novodobých rekonštrukcií je najznámejšia Schöllova z roku 1866. 

 Lex duodecim tabularum nebol systematickým súhrnom všetkého práva. Išlo  
skôr o stručné formulácie najdôležitejších a sporných pravidiel. Obsahoval formy 
rodinného, procesného, dedičského práva, normy trestné a správne. Je zrejmé, že v dobe 
jeho spísania bol Rím agrárnym mestským štátom, ktorého základom bola patriarchálna 
rodina. Kruté tresty pre neplatiacich dlžníkov a absencie ďalších noriem svedčia o tom, 
že obchod a zmluvné vzťahy rozvinuté neboli. Naproti tomu ustanovenia práva 
dedičského majú prekvapujúco rozvinutú podobu a vypovedajú o juristickom nadaní 
Rimanov. Rímsky historik Livius označil vo svojich dejinách Zákon dvanástich tabúľ za 
prameň všetkého verejného i súkromného práva - Fons omnis publici privatisgue iuris. 
Prehnanosť tohoto výroku ľahko zdôvodníme rímskym zmyslom pre tradíciu a dejiny, 
obzvlášť vlastné. Je však nepochybné, že táto kodifikácia zohrala významnú úlohu ako 
pilier budúceho systému rímskeho práva. V nasledujúcich storočiach sa stala základom 
právneho vývoja, na ktorom svorne pracovala jurisprudencia a magistráti. 
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Pontifikálna jurisprudencia 

 Aj po vydaní Zákona dvanástich tabúľ si pontifikovia (slovo pontifex má 
symbolický slovný základ - pontem facere - stavať most) uchovali úlohu interpretov 
práva tým, že nadviazali na svoju predchádzajúcu teoretickou a praktickou činnosťou. 
Pomocou gramatického a logického výkladu riešili prípady, kde bol zákon medzerovitý 
alebo vzťahy neriešil vôbec. V súlade s tým, ako pontifikovia odvodzovali formálne 
právne pravidlá zo znenia zákona a reagovali tak na potreby života, vytvárali 
v skutočnosti nové pravidlá, ktoré nadobudli skutočným užívaním povahy právnych 
noriem. Je príznačné, že ďalší vývoj rímskeho práva súkromného sa neodohrával 
pomocou prijatia nových zákonov, ale pomocou interpretatio, výkladu. V tomto zmysle 
je interpretácia prameňom práva, kde vystupuje do popredia tvorivosť právnych znalcov 
(jurisprudencia). 

 Koniec monopolu pontifikov je spojený s menom pontifex maximus Tiberius 
Coruncanius, ktorý začal v roku 254 pred n. l. udeľovať svoje responsy verejne a 
v prítomnosti žiakov. 

Komitiálna legislatíva 

 Ďalším významným prameňom práva za republiky boli zákony prijímané 
ľudovými snemami - comitia centuriata, tribua a consilia plebis tributa. Postup pri 
prijímaní zákonov mal pravidelný režim pre všetky typy zhromaždení. Ako bolo už 
povedané, právo zvolávať ľud mali iba najvyšší úradníci, konzulovia, prétori, tribúni 
a výnimočne cenzori. Návrh nového zákona musel byť najprv zverejnený spolu 
s termínom konania snemu - promulgatio legis. Promulgacia sa mala konať aspoň 24 
dní pre konaním komitií. Pokiaľ sa navrhovateľ - rogator v tomto medziobdobí stretol 
s nepriaznivou reakciou občanov, mal možnosť svoj návrh stiahnuť z programu 
jednania. Zákonodarstvo bolo vecou celej obce a bolo živo sledované. Pri samotnom 
zasadaní snemu sa po prečítaní osnovy zákona - recitatio legis - okamžite pristúpilo 
k hlasovaniu, pretože diskusia a zmeny v texte zákona sa nepripúštali. Rozhodovala 
prostá väčšina. Vyhlásenie výsledku hlasovania, tzv. renuntiatio, potom ukončilo 
legislatívny akt. Zákon nadobudol platnosť ihneď, a pokiaľ nebola stanovená zvláštna 
lehota odkladu, vacatio legis, potom nadobúdal tiež ihneď účinnosť. Komisiálny zákon 
nevyžadoval ku svojej platnosti publikáciu. Zákony mali obvykle tri časti. V úvode stála 
praescriptio, kde bol uvedený dátum prijatia zákona, rogátor a ďalšie podrobnosti. 
Druhá časť - rogatio - obsahovala text zákona a v tretej časti boli stanovené sankcie. 
Podľa formy sankcií sa rozlišovali zákony na leges perfectae, prehlasujúce jednanie 
proti tomu ktorému zákonu za neplatné, leges minus quam perfectae, tie stíhali jednanie 
proti zákonu pokutou, a leges imperfectae, ktoré nemali sankciu vôbec. 

2.3.7 Ius honrarium 

Prétorský edikt 

 Privilegované postavenie pontifikov v oblasti súdnictva trvalo do konca 
4. storočia pred n. l. Zvrat nastal v roku 367 pred n. l., kedy bol zriadený úrad 
mestského prétora - praetor urbanus. Základom jeho právomoci bolo impérium 
obmedzené na oblasť súdnictva, mal najvyššiu súdnu moc - jurisdikciu. Prétor bol 
povinný dbať na pravidlá slušnosti a obecne prospešný záujem, tzv. aequitas (zmysel 
pre vyššiu spravodlivosť). Pri tvorbe práva sa úloha prétora a jeho subsidiárne 
postavenie k mase civilného práva vyjadrovalo slovami iuris civilis adiuvidandi, 
adimplendi, et corrigendi gratia. 
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 Hlavným prameňom prétorského práva za republiky boli vyhlášky edicta, ktoré 
každoročne pri svojom nástupe do funkcie prétori vydávali. V ňom boli formulované 
zásady, podľa ktorých budú vo svojej súdnej a mimosúdnej činnosti postupovať, aké 
opatrenia mienia urobiť, za akých podmienok a komu poskytnú alebo neposkytnú 
žalobu (iudicium dabo, iudicium non dabo). Vyhlasovali, za akých okolností uvedú 
právne vzťahy do pôvodného stavu (in integrum restituam) alebo inokedy, že budú 
rešpektovať uzatvorené dohody (pacta conventa servabo) alebo že ich platnosť neuznajú 
(ratum non habebo) atď. Od roku 67 pred n. l. zákonom Corneliovým bolo stanovené, 
že je prétor viazaný svojim ediktom. 

 Bežná prax bola taká, že z prechádzajúcich ediktov sa prevzalo to, čo sa v praxi 
osvedčilo (edictum vetus, tralaticium). 

 Počas výkonu svojho úradu mohol prétor kedykoľvek doplniť novú vyhlášku 
(edictum novum, nova clausula). Tiež mohol kedykoľvek urobiť opatrenia ad hoc bez 
ediktu, prostým povolením procesného prostriedku (actio in factum, exceptio in 
factum). 

 Postupom doby sa edikt stával súborom stále obšírnejším, stal sa súborom 
noriem prétorského práva. Prétorský edikt, z roka na rok revidovaním menený 
a doplňovaný, v sebe spojil presnosť a určitosť zákona s pohyblivosťou 
a prispôsobivosťou obyčajového práva. Vyrastajúc z takmer nemeneného základu 
civilného práva, zachycovalo právo živé, skutočne platné, vo formuláciách vyskúšaných 
v dennej praxi a stálom styku s jurisprudenciou. Rimania si vytvorili v edikte ideálny 
prostriedok úpravy rýchlo sa meniacich potrieb hospodárskeho a právneho života 
(Sommer, O.). 

 Vývoj prétorského ediktu bol zastavený v 2. storočí pred n. l., za vlády cisára 
Hadriána (Hadrianus). Na jeho príkaz zrevidoval Salvius Julián text ediktu mestského, 
cudzineckého prétora i kurulských edilov a dal mu pevnú záväznú a nemennú formu. 
Dostal názov Edictum perpetuum Hadriani - Večný Hadriánov edikt. Napriek tomu, že 
existuje veľké množstvo odkazov a citácií, nepoznáme jeho pôvodné znenie. Za 
najvydarenejší pokus o rekonštrukciu je považovaná práca Lenelova Das Edictum 
perpetuum z roku 1927. 
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Verejná správa - vývoj činnosti prétora v súdnom procese 

 Pri vojej činnosti v pôvodnom súdnom procese nazývanom legisactiones - 
proces legisakčný - bol prétor pôvodne celkom viazaný zákonom alebo právom 
civilným. Bol v postavení vykonávateľa zákona - viva vox iuris civilis (Marcianus), 
Cicero ho označoval za iuris civilis custos. 

 Významným míľnikom v rozvoji prétora bol lex Aebutia z druhej polovice 
2. storočia n. l. Zákon Aebutiov zaviedol nový spôsob riadenia (agere per formuloas 
sive per concepta verba) - proces formulový. Od tejto udalosti prišlo k rozvoju novo- 
žalovateľných nárokov vytvorených prétorom, ktoré nazývame právom honorárnym - 
ius honorarium. 

 Vo vlastnom súkromnom procese zohrával prétor významnú úlohu v štádiu in 
iure (prvé štádium súdneho riadenia) o právo. 

 Kde nebola civilným právom stanovená žaloba (in ius concepta), bolo prétorovo 
rozhodnutie voľné, opierajúce sa o impérium, svojou podstatou neobmedzené 
a originálne (pochopiteľne s garanciou intercesse a prípadnej žaloby za zneužitie 
úradnej moci po skončení úradu). 

 Kde civilné právo svojimi normami zlyhávalo, mohol pripustiť žalobu in factum 
conceptae (civilné žaloby sa nazývali in ius conceptae). 

 Prétorova činnosť sústredená na presadzovanie aeqiutas bola postavená na stálej 
spolupráci s profesionálnymi právnikmi, ktorí koncipovali edikty, interdikty a procesné 
formule. 

 Ius honorarium, zahrňujúci edikty a činnosť prétora v súdnom procese, 
predstavuje masu práva siu generis. Je najflexibilnejšou a najdynamickejšou časťou 
rímskeho práva súkromného. 

 Počiatkom principátu sa začal presadzovať úradnícky proces extra ordinaria 
cognitio. Historický vývoj smeroval k absolutistickej monarchii. Oslabovanie 
samostatného postavenia prétora v oblasti jurisdikcie a právotvorby je zákonitým 
dôsledkom takého trendu. Formulový proces bol potom úplne zakázaný za cisára 
Diokleciána. 

Ius gentium 

 Rimania pôvodne nepoznali princíp teritoriality, podľa ktorého právne predpisy 
v štáte platia zásadne pre všetky osoby nachádzajúce sa na štátnom území. Riadili sa 
zásadne princípom personality práva. Rímske zákony chránili a viazali iba rímskych 
občanov. Cudzinec - pergrinus - bol na rímskom území bez možnosti súdnej ochrany - 
hostis. Výnimku využívali Latinovia, najbližší susedia Rimanov, s ktorými ich pôvodne 
viazali spojenecké zmluvy (foedus aequum), neskôr zmluvy, v ktorých spojenci Ríma 
využívali plnú vnútornú zvrchovanosť, vo vonkajších vzťahoch však uznávali 
zvrchovanosť Rimanov, vrátane povinnosti poskytovania vojska Rímu pre útočnú vojnu 
- fiedus iniquum. V obchodných stykoch využívali Latinovia výsady ius commercii. 
latinovia tak získali prístup na rímske trhy a ochranu rímskych súdov. 

 Ostatní nelatinskí obyvatelia Talianska a iných území boli peregrinovia. Rastúci 
medzinárodný styk si vyžiadal zmenu, ktorá by umožnila ochranu cudzincov na území 
Ríma a obchodovanie Rimanov s cudzincami. 
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 Od roku 242 pred n. l. bol okrem mestského prétora (praetor urbanus) volený aj 
prétor cudzinecký (praetor pergrinus), v provinciách potom miestodržitelia - propraetor 
alebo proconsul. Ich úlohou bola jurisdikcia s cudzincami. Rovnako ako mestský prétori 
vydávali každoročne vyhlášku - Edictum praetoris peregrini, príp. Edictum provinciale. 
Svojou činnosť opierali o zvyklosti, obyčaje a právne normy cudzích štátov, ktoré mali 
často rozvinuté právne systémy regulujúce obchodný styk. Boli pružné, neformálne 
a výborne vyhovovali potrebám cudzineckého prétora. Týmto spôsobom preniklo do 
ediktu peregrinského prétora množstvo noriem cudzieho pôvodu. 

 Súbor noriem vzniknutých z činnosti cudzineckého prétora dostal nátov ius 
gentium, v doslovnom preklade právo národov. Ius gentium prameniaci 
z medzinárodných zmlúv, zvyklostí a súdnej praxe bolo Cicerónom pre svoju 
neformálnosť zaradené k predpisom quae sine litteris retinentur. Z činnosti 
cudzineckého prétora vznikla nová masa práva rímskeho, ktorá, aj keď bola pôvodne 
určená smerom navonok, teda pre styk s cudzincami, sa veľmi skoro, už v 1. storočí 
pred n. l., začala aplikovať pre reguláciu vzťahov medzi rímskymi občanmi. 

 Ius gentium obsahovo regulovalo prevažne vzťahy peňažné a obchodného styku. 
Preto činnosť cudzineckého prétora viedla zvlášť k rozvoju práva obligačného. 
Dokladom je Paulov výrok, že z práva národov boli prevzaté takmer všetky zmluvy: Ex 
iure gentium omnes paene contractus introducti sunt… 

 Všetky tri súčasti, ako ius civile, ius honorarium, tak ius gentium, neboli od seba 
izolované, ale naopak vzájomne sa ovplyvňovaly a za cisárstva splynuli nakoniec do 
jedného systému. 

Ius naturale 

 Idea prirodzeného práva sa v rímskej právnickej literatúre objavuje ako fenomén 
prevzatý z gréckej filozofie. Jeden z najznámejších textov pochádza od právnika Paula 
D 1,1,11 (Libro quatro decimo ad Sabinum): Is pluribus modis dicitur: uno modo, cum 
idquod semper aequum et bonum est, ius dicitur, ut est ius naturale… (právo je 
vyjadrené viacerými spôsobmi, jedným z nich je ten, keď sa nazýva právom to, čo je 
vždy spravodlivé, ako je tomu v prirodzenom práve). 

 Pôvodné klasické texty hovoria o natura v rôznych súvislostiach, vyjadrujú 
najmä fyzickú, organickú povahu veci vonkajšieho sveta alebo ich zvláštnu podstatu. 
V tomto zmysle sa stretávame s označením naturalis cognatio - pokrvné príbuzenstvo - 
v protiklade k civilnému, agnátskemu príbuzenstvu. 

 Pojmový pár naturali v protiklade k civilis sa viaže tiež k pojmu possessio 
(držba) a obligatio (záväzok). Teda pre označenie vzťahov, ktoré síce majú určité 
vonkajšie základné znaky držby a záväzkového vzťahu, nemajú však (pôvodne) ich 
súkromnoprávne účinky. Prirodzený základ, odvodený z existencie javu, je vsadený do 
actio, prípadne iného právneho prostriedku. 

 V takých súvislostiach sa rímsky právnici veľmi často odvolávali na ius naturale. 

 So záľubou používali tento pojem tiež pre ius gentium, ktoré odvádzali 
z naturalis (v zmysle prirodzená povaha vecí), kde záležalo na reálnej podstate vecí, ako 
je napr. prevzatie veci, uchopenie veci, spojenie či spracovanie veci alebo udalosti, ako 
je nudus consensus v protiklade s formalismom ius civile. Len pri otroctve sa stavalo ius 
gentium a ius naturale do protikladu, ide o inštitúciu de iure gentium, ktorá je však 
v rozpore s ius naturale, ktorá hovorí, že všetci ľudia sú si rovní (Florentinus, D 1,5,5). 
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 Prirodzenoprávne momenty nachádzame tiež v manželstvách, výchove 
a starostlivosti o deti (dokonca aj vo vzťahu k zvieratám). 

 Podľa Maxa Kasera filozofické, prirodzenoprávne poňatie v zmysle 
Ciceronovom nie je v textoch zreteľne formulované, nemá systematický ani dogmatický 
základ. V textoch je zachytené v sprostredkovanej, empririckej podobe. V plnom 
stoickom poňatí a logickej šírke významu je princíp prirodzeného práva zaznamenaný 
Ulpiánom v D1,1,1,2-4:… Ius naturale est, qod natura omnia naimalia dociut… (právo, 
ktoré naučila príroda všetky tvory…). 

2.4 Principát 

2.4.1 Oktavián Augustus (Octavianus Augustus) 

 V období, keď sa moci v ríši uchopil Gauis Oktavián (Gaius Octavianus), 
prasynovec a testamentný dedič Gaia Julia Caesara, boli obyvatelia ríše unavení 
dlhoročnými občianskymi vojnami, politickými perzekúciami, kongiskáciami pôdy, 
vynucovaním daní, nábormi do vojska. Ľudia si priali mier; Pax romana - to bolo heslo, 
ktoré zjednocovalo všetky vrstvy obyvateľstva. Najnebezpečnejší Oktaviánovi 
nepriatelia zahynuli v bojoch, predstavitelia anticaesarovských skupín boli 
demoralizovaní. Oktavián sa dobre orientoval v politickej situácii a zdôrazňoval 
predovšetkým to, že nastali doby mieru a že je odhodlaný vratiť Rímu jeho staré 
obyčaje. Opretý o bezvýhradnú podporu armády, vzdal sa mimoriadneho postavenia 
triumvira a urobil veľkolepé gesto (ako vo vlastnom životopise vyslovil): "Vložil som 
riadenie vecí štátnych so svojich rúk do moci senátu a národa rímskeho." (Res gestae 
divi Augusti, 34). Po rekonštrukcii senátu, keď odstránil všetkých tých, ktorí podľa 
svojho pôvodu do senátu nepatrili (tým tiež odstránil vliv Marka Antónia), bolo 
Oktaviánovo meno uvedené na prvom mieste - bol princeps senatus. Tento titul bez 
privilégií bol známy za republiky ako čestné označenie toho, kto má právo v senáte prvý 
prejaviť svoju mienku. Dňa 13. januára roku 27 pred n. l. sa dokonca vzdal 
mimoriadnych plných mocí a vyhlásil obnovenie starej republiky. Súčasne oznámil, že 
hodlá odísť z verejného života. Na výslovné prianie senátorov v úrade zotrval, a naopak, 
prijal niekoľko významných právomocí, ktoré mu zaistili najvyššiu moc. Tri dni nato, 
16. januára, bol dekorovaný čestným priezviskom Augustus - vznešený. Predtým sa 
takéto označenie používalo len pre posvätné objekty, najmä chrámy. Od tejto doby 
začal používať nové meno: Imperator Caesar Augustus, divi filius (syn božského 
Caesara). 

 V roku 36 pred n. l. obdržal doživotnú právomoc tribúnov ľudu - tribunica 
potestas, stal sa posvätnou a nedotknuteľnou osobou (sacrosanctus); tento titul v sebe 
skrýval demokratický pôvod zdedený po Caesarovi, ktorý bol kedysi vodcom 
populárov. 

 V roku 30 pred n. l. mu bolo udelené ius auxilii a právo súdiť odvolania 
a rozhodnutia magistrátov celej ríše. Toho istého roka dostal do osobnej správy 
najbohatšiu a pre Rím kľúčovú provinciu Egypt. Právny základ nového štátneho 
zriadenia - principátu - však zaistily až reformy z roku 23 pred n. l. Toho roka bol 
Augustus postavený nad zákony - legibus solutus - získal imperium proconsulare bez 
časového a teritoriálneho obmedzenia (impérium pre všetky provincie). Všetky tieto 
oprávnenia podľa názvu síce nadväzovali na republikánske tradície, ich zlúčiteľnosť 
však bola za republiky vylúčená. Právny základ jeho moci bol vytvorený najvyššou 
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vojenskou mocou v Ríme i provinciách - imperium proconsulare - a mocou tribúnov 
ľudu - tribuncia potestats. 

 Podľa vzoru helénistických monarchií dostal Augustus tiež náboženské tituly: 
v roku 12 pred n. l. bol pri zhromaždení ľudu z celého Talianska zvolený pontifikom 
maximom, stal sa tak hlavou rímskeho náboženstva. O desať rokov neskôr bol 
dekorovaný titulom otec vlasti - pater patriae. 

 Dôvod Oktaviánových úspechov treba hľadať nielen v jeho diplomatických 
schopnostiach, ale aj v širších súvislostiach. Po viac než sto rokoch vyčerpávajúcich 
a dlho trvajúcich kríz a vojen priniesol krajine mier. Bol preto ctený a milovaný 
umelcami a ľudom. Stabilizoval vnútropolitické pomery reorganizáciou štátnej správy. 
Zlepšila sa správa provincií, rozkvitali mestá, remeslá a obchod. Prestíž impéria 
i Augusta bola nesmierna. V samotnom Ríme si Oktavián počínal obzvlášť veľkoryso, 
ako sám s potešením napísal: „Prevzal som mesto z tehál a zanechal ho z mramoru.“ Je 
pravdou, že novodobé rekonštrukcie Augustusovho Ríma sú dokladom dávnej 
veľkoleposti. 

2.4.2 Verejná správa za principátu 

Ľudové zhromaždenia 

 Ľudové snemy sa na počiatku principátu za Augustusovej vlády schádzali. 
V komiciách sa prijímali zákony navrhnuté samotným Augustom - leges Iuliae. Ľud 
hlasoval poslušne podľa principa (ius commedndationis - právo odporúčania), komicie 
sa stali nástrojom jeho vôle a stratily svoj politický význam. Za Tiberia sa prestali 
schádzať a zanikli úplne. 

Magistratúry 

 Augustus zachoval všetky republikánske úrady. 

 Konzuli predsedali schôdzam senátu, plnili niektoré zvláštne úlohy. 
Magistratúry boli veľmi prestížnym úradom tiež preto, lebo podľa tradície im dávali 
konzulovia v roku, kedy vykonávali úrad, svoje meno. Konzulátu sa snažili dosiahnuť 
príslušníci senátorského stavu, pre veľký záujem ctižiadostivých Rimanov sa 
z pôvodných dvoch zvýšil na väčší počet. 

 Právomoc cenzorov naopak zanikla, zostavovanie senátorských zoznamov 
a cenzus robili cisárovi úradníci. 

 Prétori si svoje postavenie v jurisdikcii udržali naďalej. Ich počet zo 16 znížil na 
10, rozsah funkcií sa za Augustusa rozšíril. Prétorské impérium, aj keď obsahovo 
vymedzené, však vlastne obmedzovalo rastúcu cisársku moc. Postavenie prétorov 
začalo v neskoršom období upadať. Cisár Hadrián okolo roka 129 n. l. poveril právnika 
Salvia Juliána, aby všetky platné a osvedčené justičné prétorské edikty systematicky 
spracoval do jednotného a stáleho ediktu, ktorý bude do budúcna záväzný pre všetky 
nastupujúce magistráty. Tzv. Večný Hadriánov edikt (Edictum perpetuum Hadriani), 
ktorý obsahoval adekty nielen mestského, ale i cudzineckého prétora a edikty 
kurulských edilov, zastavil prirodzený vývoj prétorského práva. Prípadné zmeny 
a doplnky podliehali súhlasu cisára. 

 Edilovia sa naďalej podieľali na policajnej správe mesta a vykonávali jurisdikciu 
vo veciach obchodných. 
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 Zachované zostali aj ostatné republikánske magistratúry, ich právomoci však 
boli obmedzené tak, že všade sa mohla presadiť vôľa cisára. 

 Vážnosť postavenia plebejských tribúnov upadla. Cisár paradoxne využil 
republikánskych tradícií a urobil ich právomoc - tribunica potestas - základom svojho 
osobného postavenia. Tribúni nesmeli zakročiť proti rozhodnutiu cisára ani jeho 
úradníkov. 

Senát 

 Senát mal podľa republikánskej ústavy postavenie poradného orgánu. Fakticky 
jeho politická autorita a moc stále stúpala. Augustus právomoci senátu ešte rozšíril. 
Prešli na neho niektoré funkcie ľudových zhromaždení, určitý typ súdnej moci a moc 
zákonodarná. Rozhodnutia senátu sa stali zákonom - Senatus consultum - a nahradili 
komiciálne zákony. Počet senátorov bol stanovený na 600. Senát sa stal spolu s cisárom 
najvyšším orgánom štátnej moci. 

 Naproti tomu senát stratil vedenie zahraničnej politky, pretože reprezentatnom 
štátu navonok bol cisár. Nanovo bola rozdelená správa provincií, pohraničnej - Sýrie, tri 
galské provincie, oblasť severnej Hispánie a bohatý Egypt (po porážke Kleopatry sa tu 
Augustus prehlásil za dediča trónu) - boli deklarované ako cisárske. V správe senátu 
boli naďalej provincie Afrika, Baetica, Narbonská Gállia, Macedónsko a Ázia, ktorých 
správcov, prokonzulov a prétorov senát ustanovoval voľbou. Rovnako ako provincie, 
boli rozdelené aj ríšske finančné záležitosti. Do aeraria (Aerarium populi Romani alebo 
aeraium Saturni podľa chrámu boha, kde bolo umiestnené), štátnej pokladne 
spravovanej senátom, plynuli zisky zo senátnych provincií a do novovzniknutého fisku 
(fiscus), pokladne cisárskej, plynuli príjmy z cisárových provincií. Na vývoji finančnej 
administratívy môžeme dobre pozorovať rastúci vplyv cisára. O kontrolu financií sa 
pokúšal už Caesar, v dobe Augustusovej boli položené základy, a až Klaudius 
(Claudius) svojimi reformami vytvoril samostatnú štátnu pokladňu (fiscus), ktorá je 
vyjadrením cisárovej zvrchovanej moci vo finančnej oblasti. Úrad správy fisku dostal 
názov a rationibus, jeho správca bol v postavení ministra financií. Reformy ďalších 
cisárov posilňovali pozície fisku voči aerariu, ktoré bolo nakoniec v 3. storočí n. l. 
cisárskou pokladňou pohltené. 

 Na počiatku Augustusovej vlády dochádzalo medzi senátom a princípom ku 
kolíziám, veľmi skoro sa však podarilo odporcov nového režimu vymeniť za 
princípových prívržencov a spoľahlivých vykonávateľov jeho návrhov. Rímsky senát sa 
stal mnohokrát povoľným nástrojom v rukách hlavy štátu. 

Cisársky byrokratický aparát 

 Posledné obdobie republiky bolo sprevádzané vnútornou krízou, ktorá, mimo 
iné, pramenila z rozporu medzi obrovským územím a nevyhovujúcou starou štruktúrou 
jeho správy. Bolo potrebné zdokonaliť orgány miestnej správy a ich hierarchické väzby 
k centru. Preto začal princeps budovať vlastný štátny aparát, novú štátnu správu, 
schopnú zaistiť výkon moci a chod obrovského impéria. Sústredil sa na oblasti, ktoré 
mali kľúčový význam pre upevnenie nového režimu - na armádu a financie. Pritom 
dbal, aby zmeny nenarušili zdanie kontinuity s republikánskym zriadením. 

 Augustus začal používať pri správe ríše množstvo otrokov a prepustencov 
a položil základy burocratia augustaea, profesionálneho byrokratického aparátu 
platených, osobne závislých úradníkov. "Zamestnanci" už neboli volení, ako bolo 
samozrejmé za republiky, ale boli menovaní cisárom menovacím dekrétom (codicillus). 
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Augustus stál pri zrode neskôr veľmi rozvetvenej byrokratickej štruktúry, ktorú ďalší 
cisári ďalej, podľa momentálnych potrieb rozširovali. Cisár Klaudius, autor 
významných reforiem v oblasti štátnej správy, sústredil riadenie všetkých záležitostí do 
štyroch veľkých sekretariátov. Úradom pre riadenie záležitostí štátnej pokladne 
a zároveň finančným centrom ríše, ktoré zostavovalo rozpočet a štátnu bilanciu, bolo 
a rationibus. Hlavní sekretariát pre cisársku korešpondenciu sa nazýval ab epistulis. Za 
vybavovanie súkromných záležitostí a sťažností bola zodpovedná kancelária a libellis. 

 V bezprostrednej blízkosti principa a pre jeho potreby bola zriadená cisárska 
rada - consilium principis, s ktorou cisár konzultoval najdôležitejšie otázky politického 
a hospodárskeho života krajiny. Členov rady cisár vyberal z najspoľahlivejších ľudí. 
Rada koncipovala cisárske nariadenia, preto v nej zasadalo mnoho právnikov. Od doby 
Hadriánovej sa potom zaoberala hlavne súdnou činnosťou. 

 Cisárska garda - pretoriáni - boli ochranným zborom principovej osoby, súčasne 
tvorili posádku mesta Ríma. V jej čele stál praefectus praetorio, ktorý vystupoval ako 
cisárov zástupca. Prináležala mu trestná a čiastočne aj civilná jurisdikcia, dozor nad 
ostatnými orgánmi a právo vydávať závažné nariadenia. 

 Mnoho nových úradov vzniklo v oblasti správy Ríma samotného. Praefectus urbi 
- náčelník mesta - bol hlavou policajnej správy Ríma. Praefectus annonae bol 
zodpovedný za zásobovanie a praefectus vigilum stál na čele požiarnej ochrany. V tejto 
oblasti bolo ešte množstvo úradov, ktoré sa zaoberali správou verejného majetku atď. 
Vedľa nich naďalej existovali úrady známe z republiky, ich kompetencie boli značne 
obmedzené. 

Provincie 

 Vojensky a politicky významnejšie boli provincie cisárske. Patrili sem napr. 
Egypt, Sýria, Gállia. Príjmy z nich plynuli do fisku, riadil ich sám cisár prostredníctvom 
úradníkov nazývaných buď procuratores alebo legati principis pro praetoe. Ostatné 
spracoval senát tradičným spôsobom pomocou úradníkov nazývaných proconsules. 
Miestodržitelia v provinciách stáli v čele celej správy civilnej i vojenskej. Cisár mal 
najvyššiu súdnu právomoc. Hospodárstvo v provinciách malo vzostupnú tendenciu. 
V málo civilizovaných oblastiach boli zakladané nové mestá, politické práva 
provinciálov dostali pevnejší základ. Dochádza k postupnej romanizácii provincií. Cisár 
Karakalla konštitúciou z roku 212 n. l. pridelil rímske občianstvo všetkým slobodným 
obyvateľom ríše. 

2.4.3 Pramene práva za principátu 

Magistrátska tvorba práva 

 Zákonodarná aktivita ľudových snemov postupne zanikla a na jej miesto 
nastúpili uznesenia senátu - senatus cinsulta. 

 V oblasti práva súkromného boli na počiatku vývojovým činiteľom, podobne 
ako za republiky, činnosť prétorov, a to tak prétora mestského, ako aj cudzineckého 
(praetr urbanus, peregrinus). Aj keď hlavná časť prétorského práva bola vytvorená už za 
republiky, na počiatku principátu vniesli prétori ešte ďalšie nové prvky, ako napr. 
v oblasti práva dedičského prétorskou postupnosťou bonorum possessio unde liberi 
(držba pozostalosti pre emancipovaných syonov) a dedenie contra tabulas (dedenie proti 
testamentu). 
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 Právotvorná funkcia prétorov bola postupom doby potlačovaná a bola preberaná 
novým mocnejším magistrátom - cisárom. V tomto procese iste nie je bez významu 
skutočnosť, že prétori boli dosadzovaní senátom, ktorému boli podriadení a poslušní 
jeho pokynom. Proces prétorskej právotvorby ukončil definitívne cisár Hadrián, kedy 
vydal záväznou formou ako senatus consultum - Večný Hadriánov edikt. 

Cisárska konštitúcia 

 Constitutiones princips - boli rôzne opatrenia robené cisárom ako najvyšším 
ríšskym právcom, ktorá bola často podnetom k tvorbe záväzných noriem. 

 Edicty - obecne záväzné normy opierajúce sa o magistrátske ius edicendi - 
upravovala predovšetkým otázky štátnej správy, ale tiež otázky v oblasti práv verejných 
a súkromných. Boli vyhlasované buď pre celú ríšu alebo pre jej časti. Edicta principis 
stanovila záväzné normy pre podriadené úrady a mali skôr špeciálny ráz. Nemali 
programový chrakter pri nastúpení vlády, ako tomu bolo pri začínaní úradu magistrátov. 
To odporovalo vnímaniu cisárskej autority. 

 Mandáty - Mandata principis - súvisela bezprostredne s cisárskou 
administratívou. Obsahovala záväzné inštrukcie pre podriadených úradníkov. Pokiaľ 
mala špeciálny obsah, zaväzovala všeobecne. 

 Dekréty - Decreta princips - mali povahu riešenia konktrétneho prípadu. Boli to 
rozsudky cisárskeho súdu vynesené buď v prvej alebo odvolacej inštancii (apellatio). 
Cisár mal právo inerpretovať platné právo, rovnako vytvárať právo nové. Jeho 
rozhodnutia sa stávali akýmsi precedensom či smernicou pre ďalšie skutkovo podobné 
prípady. 

 Rescripty - Rescripta principis - boli pôvodne označenia pre písomné vyjadrenie 
cisára vyvolané otázkou jednotlivca alebo úradu v konkrétnej kauze. Podľa povahy 
otázky sa rozlišovali dva druhy reskriptu. Epistula bola odpoveď na dopis určená 
vzdialenému podriadenému úradu. Pre vybavovanie týchto záležitostí bol odbor 
cisárskej kancelárie nazývaný eb epistulis. 

 Súkromné osoby sa obracali na cisára formou zvláštnych úradných podaní - 
libelli. Tu bol príslušný úradník kancelárie a libellis. 

 Od doby vlády cisára Hadriána sa stalo zvykom obracať sa na cisára (libella) 
pred zahájením sporu o autoritatívne riešenie právnej otázky - reskriptový proces. 
Dobré stanovisko cisára obsahujúce právne riešenie sporu, podobné responsom 
právnikov, bolo pre rozhodujúceho úradníka záväzné. Reskript, aj keď reagoval na 
konrétny prípad, riešil spor hypoteticky, bol formulovaný podmienene: "Si ut proponis, 
si vera sunt." Úradník mal potom povinnosť preveriť pravdivosť tvrdenia strán 
prevedením dôkazného procesu. 

 Súdna prax, podložená činnosťou právnickej literatúry spôsobila, že reskripty 
boli rešpektované aj mimo konkrétny prípad, pre ktorý boli vydané, a získavala stále 
viac podobu abstraktnej normy. Stala sa teda priebehom doby i rescripty prameňom 
právnym (Sommer, O.: Pramene súkromného práva). 

 Constitutiones principis - neskôr nazývané leges - vytvárali jednotný prameň pre 
celú ríšu. O. Sommer označil cisárske konštitúcie ako "akési právo honorárne, tvoriace 
pokračovanie prétorského práva. Aj toto právo vyrastalo z praxe a praxi sa 
prispôsobovalo. Vznikajúc fakticky pod určitým vplyvom právnikov v cisárskom 
konzíliu, mohlo v uznaní juristov nájsť aj svoju hranicu." 
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 Začiatkom 3. storočia n. l. napísal Ulpián: "Čo uznáva cisár za vhodné, má silu 
zákona. To, čo cisár rozhodol, je bezpochyby zákonom". Cisár bol teda postavený nad 
zákon a jeho vôľa bola zákonom. To je v rozpore so štátoprávnym postavením cisára 
z obdobia počiatku principátu, kedy princeps ako magistrát nemal zákonodarnú 
právomoc. Ulpiánov výrok dokladá skutočnosť, že ku koncu principátu existoval medzi 
právnikmi akceptovaný názor, že cisárske konštitúcie majú silu zákona - legis vicem, 
platia ako zákon, a tvoria ius civile. 

 Rozdiel medzi ius civile, ius honorarium a ius gentium bol postupne vymazaný. 
Z národného práva rímskeho sa stalo právo celého vtedy známeho sveta. Právo vydávať 
zákony bolo chápané ako prejav najvyššej právomoci, ktorá bola cisárovi zverená, 
neskôr bolo prehlásené za prejav božskej moci. 

2.5 Dominát 

 Štátna forma dominátu je pomenovaná podľa slova dominus - pán, vlastník. 
Rímski cisári sa ním začali titulovať v 3. storočí n. l. V názve je skryté nové chápanie 
postavenia cisára ako absolutistického monarchu. 

2.5.1 Historické okolnosti vzniku dominátu 

 Zavraždením cisára Alexandra Severa v roku 235 n. l. skončilo obdobie 
Augustusovho mieru. V krajine sa rozpútal zápas o následníctvo. Na hraniciach krajiny 
ležiace vojská sa po smrti cisára obykle domáhali, aby novým cisárom bol zvolený ich 
veliteľ. Títo vojenskí cisári často neumierali prirodzenou smrťou, kandidáti na trón 
medzi sebou bojovali o prvenstvo. V Ríme sa v rokoch 255-284 vystriedalo viac než 30 
cisárov. Je zrejmé, že zmätky museli viesť k rozvratu štátnej správy a k hospodárskemu 
úpadku. 

 V poľnohospodárstve sa v stále väčšom rozsahu začala využívať práca kolónov. 
Boli to pôvodne slobodní sedliaci, ktorí prenajímali pôdu za pacht. Vďaka vysokým 
daniam sa dostávali do hospodárskej závislosti na osobe latifundistu, preto sa im 
hovorilo servi glebae alebo glebae adscripti. Vďaka inštitúcii peculia, ktorá smerovala 
k nevyhnutnej hmotnej zainteresovanosti a uvoľnenia postavenia otrokov, sa právna 
pozícia kolónov a otrokov stále približovala. Pozorujeme známky budúcich feudálnych 
zväzkov. 

 Snahe kolónov uniknúť tejto hospodárskej viazanosti útekom z pôdy sa čelilo 
predpismi o viazanosti k pôde. Prirodzeným dôsledkom znevoľnovania boli časté 
vzbury. Utečení roľníci, nazývaní latrones, sa spolu s utečenými otrokmi stávali 
zbojníkmi, prepadali statky, putujúcich kupcov, dokonca i mestá. Ochromili prevádzku 
na cestách. Rímska armáda bola proti bandám zbedačelého obyvateľstva bezmocná. 
Napr. tzv. hnutie Baguadov v Gálii a Hispánii, ktoré prepuklo v 80. rokoch 3. storočia, 
sa vôbec nepodarilo zlikvidovať, počujeme o ňom aj v 4. a 5. storočí. 

 Nielen vidiek, ale i mestá prechádzali ťažkou krízou. Rozpadali sa vnútorné 
a zahraničné trhy, poklesla remeselná produkcia. Všeobecný chaos sa premietal do 
menovej politiky. Kríza rímskeho impéria a jeho politického systému sa prejavila 
v životnom pocite jeho obyvateľom. Principát s trvalým mierom a s blahobytom 
priniesol zásadnú zmenu v postavení rímskeho občana, ktorý bol zbavený bremena 
vojenskej povinnosti, a v dôsledku cisárskeho protekcionalizmu stratil úplne záujem 
o veci politické. Kolektivistický duch, ktorým bolo prestúpené obdobie republiky, sa 
v priebehu principátu úplne vytratil a zvíťazil helénistický individualizmus. Výrazne sa 
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presadili spásne božstvá orientálneho pôvodu, ako je egyptská Isis, iránsky boh Slnka 
Mithra, ktorého kult šírili najmä rímski vojaci a nakoniec Kristus. Lebo kresťanstvo 
bolo jedným z týchto mysterióznych soteriologických kultov, ktoré zvíťazili nad 
pohasínajúcim polyteistickým kultom. Slabnúce impérium sa v 3. storočí kresťanskému 
náboženstvu bránilo formou krutých prenasledovaní. Posledným cisárom, ktorý sa 
snažil oživiť staré rímske kulty a násilím potlačiť kresťanstvo, bol Dioklecián. Jeho 
nástupca Konštantín I. Veľký už pochopil nezvratnosť tohoto procesu a ideovú silu 
kresťanstva. Vydaním tolerančného Ediktu milánskeho 313 n. l. sa potom stalo 
prakticky výlučným náboženstvo krajiny. Za Theodosia Veľkého v roku 380 bolo 
vyhlásené za štátne náboženstvo. 

 Dioklecián (Diocletianus) (284 - 305 n. l.) bol Dalmatínec nízkeho pôvodu, 
cisárom bol povolaný svojimi vojakmi po víťaznom ťažení do Persie. Nastúpil na trón 
za pomerov pre krajinu veľmi neutešených, ale prejavil sa ako silný vládca, ktorý sa 
v prvom rade nerozpakoval premeniť rímske cisárstvo na absolutistickú monarchiu. 
Dával sa titulovať ako Dominus et Deus. Vo vojenskej oblasti zabránil vpádom 
barbarov, napravil vnútorné neporiadky v provinciách, najmä v Gállii. S rovnakým 
nasadením sa sústredil na vnútornú politiku. Jeho snahou bolo obnoviť v prvom rade 
starú rímsku tradíciu a občianske cnosti. Vo všetkých častiach ríše zaviedol latinu ako 
úradný jazyk. Snažil sa o udržanie klasického práva v jeho čistote, a najmä o jeho 
presadenie vo všetkých častiach krajiny. Podnikal tiež opatrenia k posilneniu 
a obnoveniu pevnej meny. Keď priniesla predpokladaný úspech jeho menová reforma, 
vydal v roku 302 edikt o maximálnych cenách, ktorým zaviedol katalóg tovaru a služieb 
a určil hornú hranicu ich cien (maximálny tarif). Krajinu chcel zvládnuť rozsiahlym 
úradníckym aparátom, pevne zorganizovaným a zaisteným, zaviedol postupy 
v hodnostiach, kvetnaté tituly, penzie. Úradníci museli byť právnicky vzdelaní. Na 
druhej strane tento neskoroantický panovník zakázal jednotlivcom mnohé osobné 
slobody a obmedzil tým možnosti rozvoja osobnosti. Synovia boli nútený ísť pri voľbe 
povolania po stopách svojich otcov. Už spomínaní kolóni boli pripútaní k pôde. Mnohé 
iné povolania boli pevne uzavreté v povinných korporáciách. 

2.5.2 Diokleciánove reformy verejnej správy 

 Skoro po svojom nástupe na trón sa pokúšal v prvom rade vyriešiť otázku 
nástupníctva. Sám nemal vlastného syna, a zrejme preto ustanovil za spoluvládcu 
svojho vojnového druha Maximiliána. Obidvaja Augustusovia si mali zvoliť svojho 
zástupcu Caesara, ktorý by po smrti či odstúpení Augustusa nastúpil na jeho miesto. 
Toto riešenie sa však hneď po Diokleciánovej abdikácii ukázalo neuskutočniteľné. 
Napriek tomu s tým súvisiaca ďalšia novinka bola veľmi účinná - rozdelenie krajiny na 
štyri správne časti. Každú z nich spravoval jeden zo štyroch spoluvládcov tetrarchia. 
Dioklecián si zvolil za svoju časť východ, žiadny zo spoluvládcov sa neusadil v Ríme! 
Mesto malo zvláštny režim, v čele stál praefectus urbi, bezprostredne podriadený 
cisárovi, zo senátu sa stala mestská rada. Roma aeterna bola síce stále hlavným mestom, 
stratila však svoj význam. 

 Pokiaľ by sme mohli principát nazvať ešte spoločnou vládou senátu a principa, 
potom v domináte jedinými nositeľmi štátnej moci boli cisár a jeho spoluvládcovia. 
S tetrarchiou boli položené základy rozdelenia krajiny na Západorímsku 
a Východorímsku. Významné zmeny urobil Dioklecián v reorganizácii cisárskeho dvora 
a štátnej správy, ktorú postavil ako centralizovanú, hierarchicky vybudovanú 
administratívu. 
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 Premena štátneho zriadenia na absolutistickú monarchiu sa prejavila v cisárovej 
bezprostrednej blízkosti: z cisárskej rady (consilium princips) sa stalo cinsistorium 
princips, v prítomnosti cisára museli členovia stáť. Stredom byrokratického aparátu bol 
"Svätý palác" - palatium sacrorum - a "Svätá spálňa imperátorova" - cubiculum sacrum. 
Obsluha cisára a jeho rodiny sa stala súčasťou štátnych úloh. Meno cisára mohol 
zjednať quaestor sacri palatii, dvorné záležitosti viedol praepositus sacri cubicili (túto 
hodnosť zverovali cisári eunuchom) a v čele cisárskych kancelárií stál magister 
officiorum. Najvyšší úradníci sa nazývali comites. 

 Západná časť impéria sa delila na dve prefektúry, galskú a taliansku. V ich čele 
stáli praefecti praetorio, vysokí cisárski úradníci, ktorí mali rýdzo civilnú právomoc. 
Nižšou správnou jednotkou boli diecézy. Tie spravovali vicarri (vikári). Najnižšou 
jednotkou sa potom stali provincie, riadené miestodržiteľmi - rectores alebo praesides. 
Vojenská moc bola teraz prísne oddelená od civilnej. Vykonávali ju v provinciách duces 
(vojvodcovia), najvyšší velitelia j- magistri militum - boli zodpovední cisárovi. Správa 
východnej krajiny bola organizovaná rovnako. Východná časť územia sa delila na dve 
prefektúry - Oriens a Ilyricum, tie ďalej na 7 diecéz a na provincie. 

 Obyvateľstvo bolo pripútavané k miestu narodenia (orgio), kde mal každý občan 
stanovené svoje povinnosti. Krajina dostala rovnako silno centralistický charakter, 
ovládaný vyvinutým byrokratickým aparátom. 

 Dioklecián odstúpil v roku 305 a uchýlil sa do svojej rodnej Dalmátie, kde si dal 
vybudovať veľkolepý palác, v ktorého stenách našlo dosť miesta celé staré mesto 
terajšieho Splitu. 

 Jeho nástupca Konstantin I. (Constantinus) sa pokúšal o postavenie samovládca. 
Vládol v rokoch 306-337 n. l. Vydaním tolerančného Ediktu milánskeho v roku 313 n. l. 
začal s christanizáciou krajiny. Preložením sídelného mesta do starobylého miesta 
Byzantion a jeho premenovaním na Constantinopolis vytvoril reprezentačný druhý Rím. 
Nea Roma sa stala centrom východnej ríše. Tento krok nebol násilný, ak si predstavíme 
historicko-politické súvislosti. V prvom rade nestabilita hraníc bola v západnej časti 
ďaleko výraznejšia, rovnako ako nahromadené hospodársko-sociálne konflikty. Staré 
polyteistické kulty podľahli expanzii kresťanstva a v mysliach obyvateľstva prišlo, 
oproti mysleniu súčasníkov Caesarových, presvedčených Rimanov a bojovníkov za 
dominantné postavenie Ríma, k veľkému posunu hierarchie hodnôt a priorít. Zmenil sa 
životný pocit doby. 

 Naviac tu boli pre presídlenie centra impéria dôvody v skutku praktické, 
spočívajúce vo väčšej ekonomicko-politickej stabilite východnej časti ríše. Hneď po 
Konštantínovej smrti nastalo rozdelenie ríše medzi jeho synov, na východnú a západnú 
časť. 

 Theodosius I., nazývaný Veliký (379-395 n. l.), ešte jedenkrát zjednotil ríšu 
a bol posledným cisárom, ktorý vládol celej rímskej ríši. Tento cisár vypovedal boj 
pohanstvu, zrušil všetko, čo malo znak viery v pohanských bohov. Zakázal konanie 
olympijských hier, ktoré sa v staroveku naposledy konali v roku 393. Dal zbúrať veľa 
pohanských chrámov a zákonom v roku 380 vyhlásil kresťanstvo za výlučne štátne 
náboženstvo. Pred svojou smrťou rozdelil vládu medzi svojich dvoch synov a tým sa 
v roku 395 rímske impérium definitívne rozpadlo na Západorímsku a Východorímsku 
ríšu. K rýchlemu zániku Západorímskej ríše došlo zvrhnutím Romula Augustula v roku 
476 germánskym vojvodcom Odoakerem. Tento dátum je pokladaný za okamih 
právneho a faktického zániku starovekého impéria. 
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2.5.3 Pramene práva za dominátu 

 Výlučným prameňom práva sa stali nariadenia cisára, nazývané dnes leges 
generales. K svojej platnosti vyžadovali publikáciu, ktorá sa vykonávala tak, že zákon 
bol zaslaný senátu v Ríme alebo v Konstantinopolise alebo sa ediktom oznámil priamo 
ľudu. Pôvodne bol zákon takto publikovaný záväzný automaticky pre obidve časti ríše, 
v roku 429 však zákonom Theodosia II. bolo stanovené, že aj v druhej časti ríše sa 
vyžaduje zvlášť publikácia. 

 Leges generales sú za dominátu veľmi početné, sú veľavravné, kvetnaté, 
vzájomne si odporujúce a viac-menej dokumentujú celkový úpadok rímskeho 
právnictva. Tvorivá práca klasických juristov bola vymenená neplodným opakovaním 
a vulgarizáciou, úplne vymizol vlastný prístup k riešeniu problémov. 

Kodifikácia 

 Za Diocleciána boli časté cisárske konštitúcie zozbierané do dvoch súkromných 
zbierok. Od dôb vydania Zákona dvanástich tabúľ v 5. storočí pred n. l. žiadna ďalšia 
kodifikácia nebola vytvorená. Rím kodifikáciu nepotreboval. V období búrlivého 
hospodárskeho rozvoja a pri neobyčajne vysokej úrovni právnej vedy a praxe, by sa 
kodifikácia mohla stať brzdiacim prvkom pri účelnom a voľnom vytváraní práva. Za 
principátu nahradzovala kodifikáciu praktická a literárna činnosť klasickej 
jurisprudencie a činnosť prétorov. V období dominátu sa však otázka kodifikácie stala 
nevyhnutnosťou. Preto došlo na jednej strane k systematizácii cisárskych nariadení - 
leges - a na druhej strane k spisovaniu výťahov a komplikácií zo spisov klasických 
právnikov - ius. Codex Gregorianus bol súkromnou zbierkou, ktorá bola zostavená 
koncom tretieho storočia n. l. úradníkom Gregoriom. Zbierka obsahuje konštitúcie 
cisárov od Hadriána (117-138) až po Diokleciána. Tento kódex doplnil Códex 
Hermogenianus, ktorý bol súborom Diokleciánových nariadení. Z obidvoch zbierok sa 
do dnešnej doby zachovali iba útržky. Najvýznamnejším pokusom o kodifikáciu je 
Codex Theodosianus. Išlo o zbierku cisárskych konštitúcií od vlády Konštantína I. 
Velikého. Zbierka bola najskôr vyhlásená vo východnej ríši, v západnej časti bola 
neskôr prevzatá Valentiniánom III. V obidvoch častiach vstúpila do platnosti 1. januára 
439. Theodosiov kódex obsahoval 16 kníh, ktoré boli rozdelené na tituly. Bolo v ňom 
pozbieraných vyše 3 000 chronologicky zoradených konštitúcií. Dlhšie z nich boli 
potom v stredoveku rozdelené na paragrafy. Theodosius v tejto zbierke chcel tiež 
kodifikovať staré ius, teda právo, ktoré obsahovali spisy klasikov. Tento jeho zámer sa 
však nepodarilo realizovať. Kódex obsahoval skôr verejnoprávne ustanovenia. Význam 
Theodosiovho kódexu bol aj napriek tomu veľký. Až do 11. storočia sa udržal 
v platnosti ako "národné" právo Rimanov a katolíckej cirkvi najmä na území Talianska. 

 Úpadok právnej praxe sa nevyhnutne prejavil na akademickej pôde aj napriek 
tomu, že sa stále pracovalo s klasickými autormi, najmä Paulom a Ulpiánom. Pri tvorbe 
zjednodušujúcich definícii dochádzalo k simplifikáciam, schématizmu a istému 
dogmatizmu, ktoré často viedlo k slabým konštrukciám. 

 Veľké množstvo materiálu, obsiahnuté v spisoch klasických autorov a v starších 
zákonoch, nebolo spracované a prinášalo problémy najmä pri aplikácii práva a v súdnej 
praxi. 

 Dochádzalo často k vydávaniu skrátených verzií, k prepracovaniu klasických 
učebných pomôcok a k náhodnému vypisovaniu tzv. dôležitých miest. Naviac boli tieto 
florilégia vydávané pod názvom svojho pôvodného autora, takže boli následne 
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považované za pravé. Tak vznikli napr. Regulae Ulpiani alebo obľúbené Paulove 
Sentencie (išlo o kompiláciu zostavenú zo spisov rôznych autorov). 

 Prvým pokusom zaviesť poriadok do chaotickej situácie bol citačný zákon 
Konštantinov z roku 321, ktorý zakázal používať spis Notae, ktorý mal byť údajným 
komentárom Paulovým a Ulpiánovým k Papiniánovému spisu Responsa a Quaestiones. 
Súd mohol naďalej postupovať podľa Papiniánového vlastného textu. Ten istý cisár 
potvrdil svoju konštitúciu vydanú o rok neskôr, splatnosť spisov Paulovych. Citačný 
zákon Theodosia II. a Valentiána III. z roku 426 znamenal najvýznamnejší zásah tohto 
druhu. Podľa neho mohli byť aj naďalej používané iba pôvodné spisy Papiniána, Pavla, 
Ulpiána, Modestia a Gaia. tzv. senát mŕtvych. V prípade, že sa ich stanoviská líšili, 
rozhodovala väčšina, pri rovnosti hlasov bolo určujúce stanovisko Papiniána, v prípade 
že sa tento nevyjadroval, mohol si sudca zvoliť sám, podľa ktorého stanoviska bude 
postupovať. Citačné zákony však asi ťažko mohli zachrániť upadajúcu úroveň praxe. Sú 
dokladom, úpadku právnej kultúry za dominátu. V právnej praxi, zvlášť na východe, sa 
začalo stále viac presadzovať miestne právo, ktoré bolo modifikované rímskoprávnymi 
elementmi. Aj napriek veľkej snahe cisárov udržať pri živote hodnoty rímskeho práva 
súkromného, dochádzalo k javu, ktorý sa dodnes označuje ako vulgarizácia práva. Asi 
od vlády cisára Konštantína I. začala prax klasické právo opúšťať. Menili sa totiž 
hospodársko-politické pomery, kultúrna úroveň obyvateľov, posilňovalo sa právo 
jednotlivých národov. Nebolo potrebné udržiavať zmluvný systém, nebolo treba 
jemnosti a logických konštrukcií klasikov, takisto ako aj vedeckých pojmov a princípov 
starého práva. Súčasne tak upadali aj zásady procesného práva. Právo reflektovalo 
a znášalo osud upadajúcej neskoroantickej ríše. 

 Proti vulgarizácii pôsobili niektoré právne školy na východe ríše, kde sa aj 
naďalej pestovali klasicistické tendencie. 

Leges Romanae barbarorum 

 Po zániku Západorímskej ríše platilo na území novovzniknutých germánskych 
štátov pre tam usadených rímskych poddaných, naďalej rímske právo. O jeho 
kodifikáciu sa pokúsil burgundský kráľ Gundobad, a tak vznikla neveľká, ale dodnes 
zachovaná zbierka Lex Romana Burgundionum. Je postavená na Gregoriovom, 
Hermogeniánovom a Theodosiovom kódexe, Paulových Sentenciách a Gaiovi. Text 
podchádzajúci z prelomu z 5. a 6. storočia nesie známky vulgarizácie. 

 Z praxe ju čoskoro vytlačila dokonalejšia a obsiahlejšia zbierka vizigótskeho 
kráľa Alaricha II. v Tolose (dnešný Toulous), hneď po jej vydaní boli Vizigóti vyhnaní 
z juhozápadnej Gállie na Pyrenejský poloostrov. Kodifikácia zahŕňa nielen cisárske 
konštitúcie - leges ale i ius, ktoré sú prevzaté z Gaiovej učebnice, Paulovych Sentencií, 
Papiniána, Hermogeniánovho a Gregoriovho kódexu. Jej pôvod nie je vizigótsky, bola 
pravdepodobvne prevzatá z nejakého súkromného spisu asi v polovici 5. storočia. Je 
takisto poznamenaná vulgarizáciou, čo platí o stručnom výklade, ktorý obsahuje aj 
interpretáciu. Volá sa Lex Romana Visigothorum, zachovala sa však aj ako Alarichov 
Breviár. 

Corpus iurus civilis 

 Východorímsky cisár Justinián (527-565 n. l.), pravdepodobne rímsko-illyrského 
pôvodu, vychádzal z presvedčenia právnej kontinuity s rímskym impériom a považoval 
sa za legitímneho nástupcu rímskych cisárov. Snažil sa obnoviť impérium v jeho 
niekdajšej celistvosti a jednote. Vojensky sa tomuto cieľu priblížil dobytím niektorých 
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oblastí Západorímskej ríše. Vo vnútornej politike upravil pomer medzi cirkvou a štátom 
zavedením caesaropapizmu (hlava štátu je súčasne najvyšším predstaviteľom cirkvi 
v štáte). Justinián vzdelaný v práve, bol dobrým organizátorom a priaznivcom umenia, 
zvlášť staviteľstva. O jeho staviteľských schopnostiach svedčí Hagia Sophia, nádherný 
chrám Božej múdrosti, ktorý dal postaviť v Konstantinopolise. 

 Hlavným prostriedkom na dosiahnutie jeho cieľov sa malo stať klasické rímske 
právo, ktoré však bolo potrebné po novom usporiadať, vniesť systém, a tak sa zrodila 
myšlienka úpravy doterajšieho práva. Úloha to nebola jednoduchá. Prostredie, v ktorom 
mal zákonník vzniknúť a v ktorom sa mal používať, nemalo nič spoločné s dobou, kedy 
bolo súkromné rímske právo vytvorené. Bola to helénisticko-orientálna spoločnosť, 
pestrého zloženia, vychovávaná gréckym učením a aspoň navonok kresťansky založená. 
Hospodársky chátrala takisto ako predchádzajúca doba, nakoľko nebola ani tu vyriešená 
agrárna otázka, avšak táto choroba v tejto dobe vďaka bohatému obchodu a priemyslu 
ešte neprepukla (Sommer, O.: Pramene súkromného rímskeho práva). V 6. storočí už 
klasické rímske právo nemohlo celkom dobre vyhovovať potrebám denného života, 
nakoľko jeho ponímanie bolo ďaleké a cudzie helénistickej praxi. Je to asi tak, ako keby 
dnešný zákonodarca chcel vytvárať právo podľa ordonancií francúzskych kráľov zo 17. 
a 18. storočia. Narazil na jazykové ťažkosti (nepodarilo sa mu zaviesť latinčinu ako 
ríšsky jazyk), ďalej na slabé znalosti vtedajších juristických inštitúcií a najmä na 
rozdiely v štátnych, ekonomických a spoločenských pomeroch. Kodifikácia musela byť 
postavená na princípe autokratickej moci cisára, na posilnenej pozícii kresťanskej 
cirkvi, museli byť vylúčené anachromizmy a rozpory s realitou. K realizácii tejto úlohy 
pristúpil rok po nástupe na trón. Vymenoval desaťčlennú komisiu právnikov 
a praktikov, ktorá mala za úlohu zozbierať a usporiadať leges, teda cisárske konštitúcie 
z už existujúcich kódexov (Gregoriánov, Hermogeniánov a Theodosiov) a doplniť ich 
o nasledovné konštitúcie až do Justiniánovej súčasnosti. Na čele komisie stál quaestor 
sarci palatii Jan, magister officiorum Tribonianus a profesor práva z Konstantinopolisu 
Theofil. Komisia mohla vykonávať zmeny, škrtať, účelne spájať text a aktualizovať, 
a to všetko presne, stručne a jasne. Systematicky zachovala pravidlá Večného 
Hadriánovho ediktu. Na začiatku každej konštrukcie bola inscribcia - meno cisára, ktorý 
ju vydal, a meno adresáta, ktorému bola určená, a na konci bola subscripcia - miesto 
a dátum vydania. Všetko bolo chronologicky usporiadané a zoradené do titulov. 
Publikácia zbierky, ktorá dostala názov Novus Iustinianus cidex, bola uskutočnená 
zvláštnym zákonom Summa rei publicae. Kódex ako výlučný zákonník v oblasti 
konštitúcií nadobudol účinnosť dňom 7. apríla 529 n. l. a súčasne zrušil platnosť 
všetkých predchádzajúcich konštitúcií. 

 Dokonca výslovne zakázal porovnávať texty zbierok s ich originálmi a nedovolil 
nové zbierky komentovať. 

 Všetky tieto zbierky, Nový Kódex, Digesta a Inštitúcie, označoval Justinián ako 
Tria volumina, v stredoveku dostali názov Corpus iuris civilis. Pod týmto názvom ich 
poprvýkrát vydal francúzsky humanista Dionysius Gothofredus v roku 1583. 

Novely 

 Justinián počas svojho života vydal ešte veľa nových zákonov. Boli nazývané 
novellae leges a vzťahovali sa väčšinou k veciam verejnoprávnym, administratívnym 
a cirkevným. Do súkromného práva zasiahli novely č. 118 a 127, ktoré sa týkali 
dedičského práva, a novela č. 22, ktorá nanovo upravovala pomery rodinného práva 
(volajú ju malým kódexom kresťanského manželského práva). Novely boli písané 
v gréckom jazyku a neboli súčasťou predchádzajúcej kodifikácie nazývanej Tria 
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volumina. Preto mali vo vzťahu k nej derogačné účinky v zmysle pravidla lex posterior 
degorat priori (neskorší zákon ruší zákon predchádzajúci). Z týchto noviel nebola nikdy 
usporiadaná oficiálna zbierka. Množstvo ďalších noviel bolo vydaných po Justiniánovej 
smrti. Sú zachované z rôznych období v podobe súkromných zbierok. 

Význam aplikácie práva vo verejnej správe 

 Východorímsky cisár Justinián dal pozbierať a systematicky usporiadať staré ius 
a leges a vydal ich ako platné právo. Jeho kodifikácia bola vydaná viac ako 1000 rokov 
po vydaní Zákona dvanástich tabúľ a asi 50 rokov po definitívnom rozpade 
Západorímskej ríše. Na území Východorímskej ríše sa súkromnoprávny život riadil 
predpísanými ustanoveniami Justiniánovej kodifikácie do tzv. Hexabiblos, až do prijatia 
gréckeho občianskeho zákonníka v roku 1946. V západnej Európe bola základom 
procesu, ktorý nazývame ako úprava rímskeho práva. 

 Justiniánovu kodifikáciu neustále študovali a skúmali právnici a vedci 
nasledujúcich storočí a zaujímali k nej rôzne stanoviská, niekedy ju prijímali s veľkým 
nadšením, inokedy ju podrobili prísnej kritike. Je však nepochybné, že Justiniánova 
kodifikácia mala historicky obrovský význam. Jeho zásluhou poznali ďalšie generácie 
veľkú časť z tvorby právnikov, rozporov plné, ale na myšlienky bohaté epochy na 
sklone antického sveta. Ich tvorba predstavuje jednu z najväčších kultúrnych hodnôt 
ľudstva. Justinián zabezpečil uchovanie tohto bohatstva, jeho zásluhou bol vytvorený 
duchovný most, spojnica medzi kultúrne vyvinutým starovekým svetom a novo sa 
rodiacim svetom európskej vzdelanosti, právnej kultúry a európskej právnej vedy. 

2.5.4 OSOBY (ius quod ad personas pertinet) 

 Obyvateľstvo rímskeho štátu sa rozdeľovalo na dve základné právne kategórie, 
na slobodných a otrokov. Slobodní boli rímski občania alebo cudzinci. Pokiaľ ide 
o cudzincov stačí povedať, že pôvodne nepoužívali na teritóriu Ríma vôbec žiadne 
ochrany (pre cudzincov, hovorí Cicero, sa v starej dobe používal názov hostis, t. j. 
nepriateľ), na vyššom stupni vývoja potom striktne platil princíp personality práva: 
každý cudzinec sa správal podľa práva svojej vlastnej obce (žil podľa svojho práva), 
niekedy však požičiaval rímsky štát jednotlivcom i skupinám cudzincov niektoré práva 
rímskych občanov, hlavne tzv. ius commercia (t. j. právo uzatvárať majetkovoprávne 
jednanie s plnými účinkami) a ius conubia (t. j. právo uzatvárať právoplatne manželstvo 
s rímskymi občanmi). Postupom času bola potom v súvislosti s rozvojom 
medzinárodného obchodu a s rozširovaním teritória rímskej republiky na území 
osídlenom cudzincami (so vznikom provincií), vypracovaná zvláštna sústava pravidiel 
rímskeho práva, ktorá mala slúžiť k riešeniu sporov s Nerimanmi: pravidlá tohto typu 
formuloval vo svojom edikte cudzinecký prétor a správcovia (miestodržitelia) provincií: 
hovorilo sa im ius gentium - právo národov. Koncom republiky bol súbor týchto 
pravidiel veľmi obsiahly a plnil rovnakú funkciu, ako plní v dobe modernej 
medzinárodné právo súkromné. 

 Slobodné osoby, ktoré požívali plnú ochranu rímskeho národného práva, museli 
spĺňať tri základné podmienky, museli mať trojaký „status“: status slobody, príslušnosti 
k rímskej obci a príslušnosti k rímskej rodine. 

 Status slobody (status libertatis) nadobúdal rímsky občan buď narodením 
z riadneho manželstva alebo prepustením na slobodu. Podľa toho sa potom rozlišovali 
dve kategórie slobodných: tzv. ingenuovia (na slobode narodení) a prepustenci (bývalí 
otroci, ktorí dostali slobodu z vôle pána). Na rozdiel od ingenuov boli práva 
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prepustencov obmedzené, až v druhej, resp. tretej generácii prepustencov sa rozdiely 
vyrovnávali. 

 Ak rímsky občan slobodu stratil, nastávala tzv. capitis deminutio maxima (veľká 
kapitisdeminúcia), ktorej dôsledkom bola totálna strata právnej osobnosti, po veľkej 
kapitisdeminúcii prestal rímsky občan pre právo existovať. Zo striktného pravidla bol 
však výnimkou prípad, keď občan upadol do nepriateľského zajatia, ale podarilo sa mu 
vyslobodiť: vtedy platilo tzv. ius postliminia, právo vrátiť sa k pôvodnému stavu, teda 
do nezmenených majetkových a rodinných vzťahov. 

 Status príslušnosti k rímskej obci (status civitatis) mali všetky osoby narodené 
z riadneho manželstva, cudzincom bol udelený orgánom štátnej moci: za republiky 
ľudovým zhromaždením, za principátu a dominátu cisárom. Príslušnosť k rímskej obci 
nadobúdali taktiež aj otroci, prepustení na slobodu rímskym občanom vo formách 
stanovených civilným právom: z tohto pravidla platili samozrejme niektoré výnimky. 
 Ak stratil Riman príslušnosť k obci, nastávala tzv. capitis deminutio media 
(stredná kapitisdeminúcia), z rímskeho občana sa stával cudzinec. 

 Status familiae bol založený príslušnosťou k niektorej z rímskych rodín. 
V rodine mohol mať občan postavenie buď samostatné alebo podriadené. Samostatné 
postavenie mal len muž, ktorý stál na čele rodiny, tzv. pater familias. Všetci ostatní, 
teda predovšetkým manželka a deti, boli podriadení moci otca rodiny, mali postavenie 
nesamostatné: u mužov sa to prejavovalo v oblasti práv majetkových a politických. 
Pretože len otec rodiny nebol podriadený moci inej osoby, sú len otcovia rodín 
personae sui iuris - svojprávne osoby, nijako obmedzené v právach. Manželka a deti, 
ako aj niektoré ďalšie osoby patriace do rímskej rodiny, sú len personae alieni iuris - 
osoby cudzieho práva, osoby podriadené cudzej právomoci. 

 Rímska rodina bola za republiky rodinou patriarchálnou, patrilineárnou alebo 
agnátskou (familia agnatorum), to znamená, že členom rodiny mohla byť len tá žena, 
ktorá sa podrobila manželskej moci svojho manžela (otca rodiny) a ten potomok, 
ktorého príbuzenstvo bolo sprostredkované mužským príslušníkom rodiny. Len tieto 
osoby považuje rímske právo za agnáty, pričom agnáciou sa rozumie pomer medzi 
osobami, ktoré spája moc rodinná alebo by ich spájala, keby jej subjekt (otec rodiny) 
ešte žil. Treba dodať, že toto tzv. agnátske príbuzenstvo založené príslušnosťou 
k rodine, teda príbuzenstvo umelé, bolo jediné dôležité pre staré právo, príbuzenstvo 
prirodzené, pokrvné (alebo ako hovorili Rimania kognátske) spočiatku skoro žiadny 
právny význam nemalo. Vo väčšine prípadov spadalo síce kognátske príbuzenstvo do 
jedného s agnátskym, boli však prípady, kedy kognát agnátom nebol a naopak (napr. 
syn prepustený z otcovskej moci prestával byť agnátom, ale kognátom zostával, 
manželka syna rodiny bola agnátkou, nie však kognátkou). 

 Ak by v postavení rímskeho občana v rodine nastala nejaká zmena, nastávala 
tzv. capitis deminutio minima (malá kapitisdeminúcia). Zanikali všetky práva z agnácie, 
podľa civilného práva zanikali všetky dlhy, majetkové práva prechádzali väčšinou na 
nového majiteľa moci: capitis deminutio minima nastávala napríklad pri adopcii, 
vydaním dcéry a jej prechodom do rodiny manžela a pod. Nenastávala však pri smrti 
otca rodiny, kedy osoby bezprostredne podriadené jeho moci nadobúdali postavenie 
svojprávnych osôb. 

Familia - rodina 

 Na rozdiel od moderného poňatia, do rímskej rodiny sa zahrňovali nielen rodinní 
príslušníci, ale i majetkový substrát (vrátane otrokov, ako majetkových objektov). Na 
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čele rodiny stál, ako vieme, pater familias, osoba sui iuris, ktorá mala neobmedzenú 
moc nielen nad rodinným majetkom, ale aj nad členmi rodiny. Len otec rodiny mohol 
majetkom voľne disponovať, len on bol považovaný za subjekt všetkých práv: 
manželka a deti nemohli mať žiadny majetok, čokoľvek nadobúdali, nadobúdali pre 
otca. Rovnako to platí samozrejme i pre otrokov. Časom sa z týchto prísnych zásad 
pripustili výnimky: najprv u manželky, neskôr u synov. 

 Pokiaľ ide o manželku, platilo v staršej dobe, že majetok, ktorý prináša do 
rodiny manžela, tzv. dos (veno), spadá do vlastníctva manželovi, teda do voľnej 
dispozície. Ale za obdobia republiky dostalo veno zvláštny režim: zostávalo oddeleným 
majetkom, ktorý manžel mohol len užívať, nie však s ním nakladať. V prípade zániku 
manželstva (buď smrťou manžela alebo rozvodom) sa vracalo veno žene. 

 Výnimka pre synov bola zavedená až v neskoršej dobe cisárskej. Vtedy bolo 
totiž stanovené, že to, čo syn získa vo vojenskej službe (a neskôr v štátnych službách), 
nepripadá otcovi rodiny, ale zostáva jemu samému. Toto tzv. táborové pekulium 
(peculium castrense, resp. quasi castrense) mohol otec len užívať, podľa práva však 
majetok prináležal synovi. Tým sa táborové pekulium výrazne odlišovalo od pekulia 
prostého, ktoré sa praktizovalo len oddávna, a to nielen pre synov, ale i pre otrokov. 
Pekuliom sa totiž rozumel majetok, ktorý otec ponechával synom či otrokom vo voľnej 
správe: otrok alebo syn hospodárili na oddelenom majetku samostatne, pre seba, právne 
však tieto veci zostávali vlastníctvom otca, resp. pána, a ten mohol tiež synovi alebo 
otrokovi pekulium kedykoľvek vziať. 

Patria potestas - moc otcovská 

 Tak, ako vládol otec rodiny neobmedzene nad rodinným majetkom, vládol 
neobmedzene aj nad príslušníkmi rodiny, v prvom rade nad deťmi. Moc nad deťmi, tzv. 
patria potestas, nemala pôvodne žiadne hranice. Otec nemusel dieťa do rodiny prijať, ak 
ho prijal, mohol ho trestať, zabiť, predať, pre prípad, že by mu dieťa niekto zadržiaval, 
mohol ho vymáhať žalobou (tzv. ius vindicandi). Postupom času, v súvislosti s tým, ako 
sa rímska patriarchálna rodina rozširovala, došlo k obmedzenej otcovskej moci: za 
republiky bolo zakázané dieťa bezdôvodne zabiť, usmrtenie za trest, odloženie a predaj 
detí začali však postihovať sankcie až za kresťanských cisárov, teda až za dominátu. 

 Otcovská moc vznikala narodením z riadneho manželstva (deti nemanželské sa 
posudzovali ako deti bez otca a patrili do rodiny matky) alebo adopciou, zanikala 
smrťou dieťaťa či otca alebo prepustením z otcovskej moci (emancipáciou). 

Manus - moc manželská 

 Taktiež nad manželkou (tzv. mater familias) vykonával otec rodiny veľmi širokú 
právomoc, usmrtenie ženy bez porady s jej príbuznými sa však nepripúšťalo ani v dobe 
najstaršej. Na rozdiel od detí, začalo sa však postavenie ženy-matky rodiny uvoľňovať 
dosť rýchlo a už za republiky sa vedľa tzv. prísnych manželstvách (matrimonium cum 
manu) praktizovali manželstvá voľné, manželstvá bez manželskej moci (matrimonium 
sine manu). Za cisárstva boli tieto manželstvá obvyklé. Pre voľné manželstvo bolo 
charakteristické, že žena sa nepodrobovala manželskej moci svojho muža, zostávala i po 
svadbe v zväzku so svojou vlastnou rodinou a taktiež býval oddelený jej majetok. 

 Prísne manželstvo sa uzatváralo niekoľkými formami: v aristokratických 
kruhoch sa praktizovala tzv. konfareacia, slávnostný obrad, sprevádzaný za účasti 
kňazov, bežná bola tzv. koempcia, to je obrazná kúpa nevesty ženíchom, zvláštnu formu 
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predstavoval usus: muž a žena žili jeden rok ako manželia, uplynutím lehoty vznikala 
mužovi nad ženou manželská moc. 

 Pre voľné manželstvá pevné formy uzatvorenia stanovené neboli, stačilo, aby za 
účasti svedkov prejavil muž vôľu mať ženu ako manželku: zvyčajne sa to konalo ako 
slávnostné uvedenie ženy do domu manžela (deductio in domum mariti). 

 Rozvod býval spočiatku voľný, pre mužov napr. stačilo zavrhnutie ženy, 
neskoršie prevádzané zavrhovacím listom. Až za cisárstva začali byť rozvody sťažované 
a boli stanovené dôvody, ktoré mohli viesť k rozvodu. 

 Treba doplniť, že ak sa chcel oženiť muž, ktorý bol podrobený otcovskej moci, 
mohol sa ženiť len so súhlasom otca rodiny. Manželka sa v tom prípade podrobovala 
síce moci manžela, pretože však manžel sám nebol samostatný, bola prostredníctvom 
neho podrobená i právomoci svojho svokra. A rovnako i deti, ktoré sa z manželstva 
narodili. 

Dominica potestas - právomoc panská 

 Týmto termínom označuje rímske právo moc, ktorú pater familias vykonáva nad 
otrokmi, ktorí sú súčasťou rodinného majetku a tzv. osobami v mancipiu, to znamená 
ľuďmi, ktorí boli z cudzích rodín dočasne prevedení pod moc otca rodiny, 
predovšetkým v dôsledku noxálneho ručenia. Noxálne ručenie bývala zvláštna 
inštitúcia, ktorá umožňovala otcovi rodiny zbaviť sa zodpovednosti za škodu, 
spôsobenú osobou, ktorá bola podriadená jeho moci, vydaním páchateľa poškodenému. 
Vydaním sa páchateľ stával „akoby otrokom“ poškodeného a musel dlh odpracovať: 
vzhľadom na to, že raz mal byť prepustený, nemohol s ním nový majiteľ moci 
zaobchádzať tak voľne ako so skutočným otrokom. 

Família po smrti otca rodiny 

 Ak otec rodiny zomrel, stávali sa všetky „personae alieni iuris“, bezprostredne 
podriadené jeho moci, osobami samostatnými, svojprávnymi (sui iuris). Medzi tieto 
osoby sa taktiež rozdeľoval rovným dielom rodinný majetok, ženy dostávali tak isto ako 
muži. 

 Naozaj nezávislé postavenie mohli však nadobudnúť len dospelí a duševne 
zdraví muži. Ženy bez kontroly zostať nemohli, a to bez ohľadu na vek. Za republiky 
platilo bez rozdielu, že žena je najskôr podrobená otcovskej moci, potom manželskej 
moci, pre prípad, že by nemala ani otca ani manžela, zriaďoval sa jej poručník. 

Tutela mulierum - poručenstvo nad ženami 

 Ako dôvod poručenstva nad ženami býva rímskymi právnikmi spravidla 
uvádzaná „ľahkovážnosť ducha“ (levitas animi), ktorú argumentoval Zákon 12 tabúľ. 
Poručník sa žene zriaďoval buď testamentom, ak nebol testament, stával sa poručníkom 
najbližší agnát (brat ženy a pod.), ak nebol ani agnát, stanovil sa žene poručník úradne. 
Cieľom poručenstva nad ženami bola ochrana rodového majetku: žena ako „persona sui 
iuris“ mala síce spôsobilosť zaväzovať sa, pri právnych konaniach, ktorými mohol byť 
zmenšený rodový majetok, vyžadoval sa však súhlas poručníka (tzv. auctoritatis 
interpositio). 

 Poručenstvo nad ženami strácalo význam v období principátu, do 5. storočia n. l. 
úplne zmizlo. 
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Tutela impuberum - poručenstvo nad nedospelými 

 Tak ako žena bez ohľadu na vek, musel mať poručníka i muž do dosiahnutia 
dospelosti. Dospelosť sa zisťovala pôvodne fyzicky (za dospelého sa považoval muž, 
ktorý mohol plodiť deti), neskôr bola stanovená pevná veková hranica - 14 rokov. 
Poručníkom mohol byť len muž nepodrobený moci iného: určoval sa buď v testamente 
alebo sa povolával najbližší agnát, resp. úradne sa stanovila cudzia osoba (tak isto ako 
pri poručenstve nad ženami). 

 Úlohou poručníka nad nedospelým bol a) osobný dozor nad výchovou 
poručenca a starostlivosť o jeho výživu, b) ochrana majetkových záujmov poručenca. 
Poručník je oprávený viesť správu nedospelcovho majetku, zvlášť je potom dôležité, že 
musí doplňovať neúplnú nedospelcovu spôsobilosť pri právnom konaní. Lebo osoba 
mladšia ako 14 rokov (u ženy 12 rokov) má síce plnú spôsobilosť na práva, nemá však 
spôsobilosť na právne úkony, a to do 7 rokov absolútne, do 14 (12) rokov môže svojím 
konaním zakladať právne dôsledky len výnimočne. 

 Poručník musí viesť správu poručencovho majetku poriadne, lebo inak sa 
zodpovedá: v staršej dobe trestne, neskôr obligačne (tzv. obligatio ex contractu - pozri 
ďalej). Postupne bola obmedzovaná aj poručníkova moc odcudzovacia: poručník 
nemohol odcudziť spravované veci pre seba, z poručencovho majetku nemohol taktiež 
nič darovať. Koncom 2. storočia n. l. bolo poručníkovi zakázané predávať poručencove 
nehnuteľnosti. 

 Treba doplniť, že poručenstvo nad nedospelcami sa týkalo osôb obidvoch 
pohlaví. Zatiaľ čo však poručenstvo pre mužov končilo dosiahnutím 14. roku, menila sa 
u žien dosiahnutím 12. roku tutela impuberum na poručenstvo nad ženami. Inštitúcia 
poručenstva nad nedospelcami a nad ženami bola blízko príbuzná opatrovníctvu (cura). 
Opatrovník sa zriaďoval predovšetkým v týchto prípadoch: a) nad osobou šialenou 
(cura furiosi), b) nad márnotratníkom (cura prodigi) a c) nad neplnoletým (cura 
minorum). 

 Šialenec je nespôsobilý na právne konanie a musí preto mať niekoho, kto by 
tento nedostatok nahradil. Taktiež márnotratník je osoba duševne chorá a jeho 
majetkoprávne konanie musí byť preto kontrolované. Opatrovníctvo nad neplnoletými 
sa týkalo osôb mladších ako 25 rokov. Rímske právo vychádzalo z názoru, že človek sa 
dosiahnutím 14 (resp. 12) rokov stáva síce osobou plne spôsobilou na právne konanie, 
že je však treba ho spočiatku chrániť pred vlastnou nerozvážnosťou 
a ľahkomyseľnosťou. Preto bol neplnoletým zriaďovaný opatrovník, podľa Gaia len 
úradne a na návrh neplnoletého. 

Libertini - prepustenci 

 O prepustencoch, t. j. osobách, ktoré nadobudli slobodu prepustením z riadneho 
otroctva, zvlášť v týchto súvislostiach hovoriť nebudeme. Ich právne postavenie malo 
síce niektoré zvláštnosti, pretože však išlo o prechodnú kategóriu obyvateľstva, mali 
i tieto zvláštnosti len dočasný charakter a netreba sa o nich zmieňovať podrobne. 

Servi - otroci 

 Podľa rímskeho práva nemali otroci právnu subjektivitu, boli považovaní len za 
objekt práv. Preto nemohli mať vlastnú rodinu, nemohli mať ani žiadny majetok. 
Čokoľvek nadobudli, nadobudli pre svojho pána, pekulium, ktoré im pám udelil alebo 
ponechal, patrilo podľa práva synovi a mohlo byť kedykoľvek odobraté. Konanie 
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otrokov bez právnych dôsledkov nebolo, tieto dôsledky sa však nikdy nerealizovali 
v osobe otroka samého. Typický je prípad, že otrok spôsobil nejakú škodu: 
zodpovednosť za ňu niesol pán, ten sa však svojho ručenia mohol zbaviť vydaním 
páchateľa poškodenému. 

 Otroctvo vznikalo a) vojenským zajatím, b) narodením, c) z trestu, v staršej dobe 
bolo praktizované aj d) otroctvo v dôsledku dlhov. 

 Otrokov - vojenských zajatcov bolo v Ríme za republiky veľmi veľa, zďaleka 
však nie toľko, ako sa skôr predpokladalo. Ruská historička Štajermanová dokázala, že 
ani za republiky nebolo otroctvo z vojenského zajatia hlavným prameňom otrockej 
pracovnej sily. Rozhodujúci význam mali iné dva pramene: predovšetkým dovoz 
otrokov na otrocké trhy a potom otroctvo narodením (tzv. servitus natu). 

 Narodením sa stával človek otrokom vtedy, keď sa narodil z otrokyne. Stav otca 
nerozhodoval, zo slobodnej a otroka sa rodil slobodný, zo slobodného a otrokyne otrok. 
Postupne boli z tohto pravidla zavedené niektoré výnimky, neboli však zásadne dôležité 
(tak napr. za cisárstva platilo, že otrokyňa, ktorá po nejaký čas tehotenstva bola 
slobodná, rodí slobodného, i keď by porodila ako otrokyňa). 

 Otroctvo z trestu sa praktizovalo v období cisárstva. Slobodný bol zotročený 
rozsudkom v trestnom konaní. Stával sa štátnym otrokom a musel pracovať buď 
v baniach alebo na nejakých iných verejných prácach. 

 Otroctvo v dôsledku dlhov bolo v Ríme len v najstaršej dobe. Od vydania 
zákona Poeteliovho platilo, že za dlhy ručí človek len svojím majetkom, nie osobou. Až 
v neskoršej dobe cisárskej sa zotročenie pre dlhy (pod vplyvom cudzích práv) začalo 
znovu pripúšťať, ale len ako výnimka. Právomoc pána nad otrokom (dominica potestas) 
nemala hraníc. Otrok bol objektom vlastníckeho práva a vlastník s ním mohol 
akokoľvek zaobchádzať. Až v období cisárstva sa objavili niektoré obmedzenia, z nich 
za najdôležitejšie treba zrejme považovať konštitúciu cisára Antonia Pia (2. storočie 
n. l.): zakazovala bezdôvodné zabíjanie a týranie otrokov, taký pán mohol nyť pri 
usmrtení stíhaný kriminálnou žalobou, pri týraní mohol byť donútený otroka predať. Zo 
skutočnosti, že zákaz svojvôľného zabíjania otrokov musel byť neskôr znovu a znovu 
opakovaný, možno usudzovať, že tieto opatrenia mali v praxi každodenného života 
význam len neveľký. 

 Na druhej strane nie je však možné prihliadať na to, že postupom času sa 
uvoľňovala hospodárska závislosť otroka od pána. V období cisárstva mávali otroci 
pravidelne pekulia, hospodárili na nich samostatne a vlastníkovi odovzdávali len dávky. 
Ich postavenie sa tak približovalo postaveniu neskorších nevoľníkov. 

 Otroctvo zanikalo: a) smrťou otroka alebo b) prepustením na slobodu. Smrť 
vlastníka k zániku neviedla, otrok sa stával objektom dedičskej sukcesie, otroctvo 
nezanikalo ani opustením (derelikciou): ak bol otrok pánom opustený, t. j. ak ho nechcel 
mať pán naďalej pre seba, stával sa vecou nikoho (res nullius) a mohol byť 
okupovaný ktorýmkoľvek iným slobodným občanom, t. j. získaný do vlastníctva 
okupáciou. 

 Prepustenie na slobodu (manumissio) malo podľa republikánskeho práva tieto 
formy: prepustenie palicou, prepustenie pri cenze a prepustenie testamentom. 
Prepustenie palicou (manumissio vindicta) sa odohrávalo pred úradníkom, zvyčajne 
pred prétorom alebo konzulom. Vlastník sa vzdával svojho práva nad otrokom a úradník 
toto rozhodnutie potvrdil. Manumissio cenzo sa uskutočňovalo pri súpise rímskych 
občanov: so súhlasom vlastníka sa otrok dal zapísať do zoznamu osôb slobodných. 
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Prepustenie testamentom bývalo v praxi veľmi časté. Slovami STICHUS SERVUS 
MEUS LIBER ESTO (Stichus, môj otrok, buď slobodný) prepúšťal testátor otroka na 
slobodu a ten sa stával prepustencom dediča, resp. dedičov. 

 Vedľa týchto civilných foriem poznalo rímske právo ešte ďalšie formy, 
uznávané len prétorom (prepustenie medzi priateľmi, listom a pod.). Za cisárstva 
nadobudli i tieto spôsoby manumissie plné účinky, z nových spôsobov pribudlo od čias 
Konštantína Veľkého tzv. manumissio in ecclesia (prepustenie v kostole alebo pred 
zhromaždením veriacich). To bolo potom obľúbenou formou manumissie ešte 
v stredoveku. 

2.5.5 VECI (ius quol ad res pertinet) 

 Práva, ktoré sa vzťahujú k veciam, rozdelila už stredoveká právna náuka na tri 
veľké skupiny: na práva vecné, práva obligačné a práva dedičské. I moderná dogmatika 
uznáva toto delenie - podľa neho je tiež usporiadaná látka všetkých buržoáznych (a 
sčasti aj socialistických) občianskych zákonníkov. Delenie, ktoré sme uviedli vyššie, 
vyrastá v hlavných rysoch zo systému, akým rímski právnici usporiadavali látku, 
obzvlášť vo svojich učebniciach. 

 Čo je vec, resp. čo môže byť objektom majetkových práv, určuje právny 
poriadok toho ktorého štátu. Zvláštnosťou rímskeho vymedzenia bolo, že objektom práv 
mohol byť i človek. Podľa významu, ktorý vec pre právo má, rozdeľovali sa veci 
v Ríme na rôzne skupiny. Predovšetkým na tzv. res in commercio a res extra 
commercium: res in commercio sú veci, ktoré môžu byť predmetom právneho obchodu, 
res extra commercium sú veci, ktoré sú z obchodu vylúčené: konanie, ktoré sa takejto 
veci týka, je neplatné. Za veci, ktoré sú z obchodu vylúčené, Rimania považovali: 
posvätné veci (hradby mesta, brány a. i.), kultovné veci (chrámy, zariadenie chrámov, 
veci určené na rituály atď.) a veci zasvätené (hroby, miesta pohrebov). 

2.5.6 Res in commercio sa ďalej delili 

 Veci hnuteľné a nehnuteľné: veci nehnuteľné sú tie, ktoré nemožno prenášať bez 
porušenia ich podstaty, teda v prvom rade pozemky. 

 Pretože pozemky predstavujú veľké majetkové hodnoty, viaže právo ich prevody 
zvláštnymi formalitami, talianske pozemky bolo napr. v Ríme dovolené prevádzať len 
pomocou tzv. mancipácie, t. j. slávnostného konania za účasti svedkov. Za veci 
nehnuteľné sa však nepovažujú len pozemky, ale podľa zásady „povrch ustupuje pôde“ 
(superficies solo sedit) i všetky hnuteľnosti, ktoré sú s pozemkom pevne a trvalo 
spojené (napr. stromy, ktoré na pozemku rastú, budovy a pod.). 

 Veci deliteľné a nedeliteľné: deliteľné sú tie, ktoré bez porušenia ich podstaty je 
možné rozdeliť, napríklad peniaze, pozemok a. i. Nedeliteľné nemožno rozdeliť, ako 
dobytok, otrok, kniha a. i. Ak hovoríme o delení, máme na mysli delenie reálne, 
skutočné. Pretože ideálne, akože je možné rozdeliť každú vec, potom však vznikajú len 
diely ideálne (partes pro indiviso). 

 Veci genericky určené a špeciálne veci (genus - species, veci zastupiteľné, veci 
nezastupiteľné) sú veci, ktoré vážime, meriame či počítame, teda veci, pri ktorých 
nezáleží na individualite predmetu, ale na akosti a množstve. Teda peniaze, obilie, víno 
atď.. Veci špeciálne sú tie, ktoré nemôžu byť nahradené (zastúpené) inou vecou: napr. 
otrok, obraz a. i. Ďalej uvidíme, že predmetom určitých zmlúv môžu byť v rímskom 
práve len veci nezastupiteľné, predmetom iných len veci zastupiteľné. 
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 Veci zúžitkovateľné a nezúžitkovateľné. Zúžitkovateľné sú tie, ktorých podstata 
sa užitím ničí, napr. jedlo, peniaze, atď. Tieto veci nemôžu byť predmetom zmlúv, 
ktorých podstatou je nejaká forma užívania cudzej veci. 

 Veci mancipačné a nemancipačné (res mancipi - res necmancipi). Toto delenie 
bolo zvláštnosťou rímskeho práva ešte v klasickej dobe. K veciam mancipačným sa 
počítali veci základnej hospodárskej dôležitosti a ich výpočet bol taxatívny: 1) pozemky 
na talianskej pôde, 2) otroci, 3) domáce zvieratá, ktoré nosia alebo ťahajú bremená (nie 
teda napr. pes) a 4) pozemkové služobnosti (t. j. práva užívať určitým spôsobom cudzie 
pozemky). Vzhľadom na hospodársku dôležitosť povoľovalo rímske právo prevádzať 
tieto veci len formálnym konaním, buď tzv. mancipáciou alebo injurecessiou. 
Mancipácia sa odohrávala pred piatimi svedkami a tak povedané vážnym (libripens - 
rímsky občan, ktorý držal váhy), injurecessia pred súdnym úradníkom, zvyčajne pred 
prétorom alebo správcom provincie. Nedodržanie stanovenej formy malo podľa 
civilného práva za následok neplatnosť prevodu. 

 V rozdeľovaní vecí by sme mohli pokračovať ešte ďalej a uviesť rozdelenie na 
veci hmotné a nehmotné, jednoduché a zložené, veci patriace niekomu a veci nikoho, 
pre náš stručný prehľad však uvedené kategórie postačujú. 

Obzvlášť treba upozorniť len na toto: 

a) Veci hromadné: za hromadnú vec sa považuje súbor vecí, ktoré majú rovnaký 
hospodársky účel, napr. stádo dobytka, knižnica a pod. Vec hromadná nie je objektom 
práva, objektom sú jednotlivé veci, ktoré hromadnú vec tvoria. Preto nedokazujeme 
vlastnícke právo k stádu, ale vlastnícke práva k jednotlivým kusom dobytka. 

b) Pertinencia (príslušenstvo) sú veci, ktoré sa pokladajú za súčasť inej veci, hlavnej 
(napr. kľúč k skrini). Zostávajú však samostatným objektom práva a dispozícia hlavnej 
veci sa na ne nemusí vzťahovať. Ak nie je však nič stanovené platí, že pertinencia 
zdieľa osud hlavnej veci. 

c) Plody (fructus): podľa rímskeho poňatia sú plody pravidelným hospodárskym 
výťažkom nejakej veci (napr. ovocie, mláďatá zvierat a. i.). Pokiaľ trvá spojenie plodu 
s vecou plodivou, považujú sa plody za súčasť veci, ak sú však oddelené, stávajú sa 
samostatným objektom práva. 

2.5.7 Oddiel prvý: PRÁVA VECNÉ 

 Práva vecné sú práva, ktoré zabezpečujú priame (nesprostredkované) právne 
panstvo nad vecou. Ak je toto panstvo neobmedzené, ide o právo vlastnícke, ak je 
obmedzené, ide o vecné právo k cudzej veci. 

 Hovoríme, že vecné práva sú práva absolútne, resp. práva absolútne pôsobiace. 
To znamená, že proti subjektu vecne oprávnenému majú všetci ostatní ľudia povinnosť 
nezasahovať do jeho pomeru k veci, t. j. zdržať sa akéhokoľvek rušivého konania. 

Právo vlastnícke 

 Právo vlastnícke definujeme ako všeobecné právne panstvo nad vecou. 
Všeobecné znamená plné, bez akýchkoľvek obmedzení. Vlastník teda môže akokoľvek 
zaobchádzať s vecou, môže vec užívať, ťažiť z nej plody, môže vec i zneužívať, až po 
jej zničenie. 

 Vlastnícke právo je však neobmedzené len pojmovo, teoreticky. V skutočnosti 
vždy existuje celý rad najrôznejších právnych obmedzení, ktoré sú podmienené 
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záujmom, aby vlastník neužíval svoje veci na škodu druhých vlastníkov. Tieto 
obmedzenia sú stanovené konkrétnymi právnymi predpismi, pojmová neobmedzenosť 
vlastníckeho práva je však zreteľná z faktu, že ak odpadne (ak je zrušený) taký 
konkrétny zákaz, rozpína sa vlastnícke právo znovu tam, kam zatiaľ nemohlo (tzv. 
elasticita vlastníckeho práva). 

 Tak, ako v moderných dobách, rozlišovali i Rimania vlastnícke práva rôzneho 
typu. Prototypom bolo dominium ex iure Quiritium (vlastníctvo kviritské), vedľa 
neho sa postupne vyvinulo zvláštne vlastníctvo prétorské (tzv. vlastníctvo bonitárne), 
vlastníctvo provinčné a vlastníctvo cudzinecké. Nebudeme sa modalitami týchto typov 
zvlášť zaoberať, stačí povedať, že až u Justiniána sú odstránené rozdiely a vlastnícke 
právo je koncipované jednotne. 

 Treba zdôrazniť, že vlastnícke právo (tak ako právo vôbec) je historický jav, 
ktorý nesprevádza spoločnosť oddávna, ale vzniká na určitom stupni civilizačného 
vývoja. Z prameňov je jasné, že vzniká najskôr pri veciach hnuteľných, až neskôr i pri 
nehnuteľnostiach. Určiť presne okamih vzniku nie je možné, všeobecne však je možné 
tvrdiť, že vlastnícke právo vzniká vtedy, keď všeobecné panstvo nad vecou, ktoré 
kolektív a neskôr jednotlivec vykonáva, je postavené pod ochranu verejnej moci, keď je 
právne sankcionované. Toto všeobecné, pôvodne právom nechránené, teda faktické 
panstvo nad vecou, ktoré je historickým predchodcom vlastníckeho práva, sa nazýva 
držba, u Rimanov possessio. Treba dodať, že ani po vzniku vlastníckeho práva držba 
nestráca svoj význam, pretože vlastnícke právo stále akosi doprevádza. Držba nie je síce 
právny vzťah, má však niektoré právne dôsledky, a preto - ako píšu rímski právnici - 
musí sa od vlastníckeho práva oddeľovať a skúmať zvlášť. 

Possessio - držba 

 Držbu definujeme ako všeobecné panstvo nad vecou, spojené s vôľou nakladať 
s vecou ako s vlastnou. Držiteľ (possessor) musí teda spĺňať dve požiadavky: musí mať 
vec vo svojej moci (tzv. possessio corporalis) a musí mať vlastnícku vôľu (tzv. animus 
possidendi). Ak chýba jedna z týchto požiadaviek, nemôže byť o držbe ani reč: preto nie 
je napr. držiteľom úžerník, pretože má síce vec v moci, ale nemôže s ňou nakladať ako 
s vlastnou (úžerník je po skončení zmluvy povinný vec vrátiť vlastníkovi). To isté platí 
o tom, kto si vec požičal, prijal do úschovy atď.. Napriek tomu je držiteľom zlodej: 
pretože má vec vo svojej moci a má i vlastnícku vôľu (kradol predsa preto, aby s vecou 
mohol nakladať ako s vlastnou). 

 Ak je držiteľ veci presvedčený, že zadržovaním veci nikomu neškodí, ide o tzv. 
držiteľa v dobrej viere (possessor bonae fidei), naproti tomu ten, ktorý vie, že držbou 
porušuje záujmy druhého, je držiteľom v zlej vôli (possessor malae fidei): držiteľom 
v dobrej viere je napríklad kupec, ktorý kúpil vec od nevlastníka, a nevedel o tom, že 
držiteľom v zlej vôli je napríklad zlodej. 

 Vo väčšine prípadov denného života je držba spojená s vlastníckym právom, 
držiteľ teda býva spravidla vlastníkom (vlastník má vec vo svojej moci, má vôľu 
nakladať s ňou ako s vlastnou a opiera ju o skutočnosť (titul), s ktorým právny poriadok 
spája nadobudnutie vlastníckeho práva). Z tohto typického spojenia právny poriadok 
vychádza a držiteľa chráni, a to bez ohľadu, či ide o držiteľa v dobrej alebo v zlej vôli 
(pretože spravidla ide o držiteľa v dobrej viere). V prípadoch, keď je ochrana 
poskytnutá držiteľovi v zlej vôli (zlodejovi napr. nie je dovolené vec mimosúdne, t. j. 
svojpomocne odobrať), vyjde pravda najavo dodatočne, v konaní, ktoré nasleduje po 
poskytnutí ochrany držby. 
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 Držobná (possessorná) ochrana je prvým a najvýznamnejším právnym 
dôsledkom držby. V Ríme bola realizovaná pomocou zvláštnych vyhlášok (interdiktov), 
ktoré vydával prétor. Druhým právnym dôsledkom je tzv. vydržanie (usucapio): Ak 
totiž trvá riadna držba (possessio bonae fidei) určitý čas, vzniká držiteľovi na vec 
vlastnícke právo. Rimania poznali pôvodne lehotu jedného roka pre hnuteľné veci, 
dvoch rokov pre nehnuteľnosti. Neskôr boli lehoty predĺžené. 

Nadobúdanie vlastníckeho práva 

 Vlastnícke právo sa nadobúda buď originárne alebo derivátne. Originárne vtedy, 
ak nadobúdame právo k veci, ktorá nemala zatiaľ vlastníka, derivátne v prípade, keď 
svoje vlastnícke právo opierame o právo predchodcu, keď nadobúdame právo s jeho 
súhlasom. 

 Za originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva považovali Rimania 
napríklad chytenie divokého zvieraťa alebo zobratie opustenej veci (derelinkvovanej). 
Divoké zviera a opustená vec sú totiž res nullius, t. j. vec nikoho a vlastníctvo k nim 
je možné získať okupáciou, to znamená jednostranným uchopením (aprehensiou). 
Originárne však nadobúdame aj veci nepriateľské, taktiež nájdenie pokladu má rovnakú 
povahu. 

 Prípady derivatívneho nadobudnutia vlastníckeho práva sú v praxi samozrejme 
ďaleko častejšie: nadobúdame ich so súhlasom doterajšieho vlastníka, napr. pri trhovej 
zmluve, pri darovaní. 

 V rímskom práve malo derivatívne nadobudnutie tri formy: mancipáciu, 
injurecessiu a tradíciu. 

 Mancipácia bola slávnostné konanie, pri ktorom predávateľ prevádzal na kupca 
vlastníckeho právo pomocou pevne stanovených slovných formulácií. Na ceremónii 
muselo byť prítomných päť svedkov, dospelých rímskych občanov, šiesty tzv. vážený, 
držal váhy a pôvodne (pokiaľ ešte neboli známe razené peniaze) odvažoval trhovú cenu. 
Mancipácia mala najskôr povahu reálneho trhu, teda predaja z ruky do ruky. Zavedením 
razených peňazí sa však jej podstata zmenila: zaplatenie trhovej ceny sa uskutočňovalo 
len symbolicky a ku skutočnému vyplácaniu peňazí nemuselo vôbec dôjsť. Tým sa 
mancipácia premenila na formálne konanie (na prevod vlastníckeho práva stačilo 
dodržanie formy) a mohla slúžiť najrôznejším cieľom - dôvodom - kauzou - prevodu 
nemusel byť vôbec predaj. 

 Mancipácia sa praktizovala - ako dosvedčuje Gaius - ešte v 2. storočí n. l., 
potom však vyšla z používania. Justiniánske právo už mancipáciu nepozná. 

 Taktiež injurecessia bola formálnym konaním: bol to vlastne predstieraný spor 
o vlastnícke právo, uskutočňovaný pred úradníkom, najčastejšie pred prétorom. „Sporné 
strany“ (teda vlastník a ten, kto mal vlastnícke právo nadobudnúť) priniesli, ak to bolo 
možné „spornú vec“ na súd a ten, kto mal vlastnícke právo nadobudnúť, uskutočnil 
vindikáciu, t. j. prehlásil, že vec je jeho. Vlastník vyslovil s týmto prehlásením súhlas 
alebo aspoň mlčal. Nato prétor slávnostne tvrdenie vindikujúceho potvrdil. Pretože i pri 
injurecessii bola rozhodujúca forma, mohol byť dôvod prevodu akýkoľvek. Rovnako 
ako mancipácia, vyšla v období cisárstva injurecessia taktiež z používania. 

 Tradícia je prevod neformálny, teda odovzdanie veci z ruky do ruky. Tu je 
samozrejme dôvod rozhodujúci, pretože prechod vlastníckeho práva nastáva len vtedy, 
keď strany jeho prechod sledujú: napr. pri trhovej zmluve, pri darovaní, pri poskytnutí 
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pôžičky (mutuum), nie však pri požičaní (commodatum), zriadení zástavy, nájomnej 
zmluve a pod.. 

 Vzhľadom na to, že tradícia vedie k nadobudnutiu vlastníckeho práva len vtedy, 
ak ide o riadny nadobúdací dôvod (iusta causa), označujeme tradíciu ako kauzálne 
konanie a staviame ju proti mancipácii a injurecessii, ktoré sú formálnym konaním 
(abstraktným). 

 Ako vyplýva už z vyššie uvedeného, stala sa tradícia v justiniánskom práve 
jedinou formou derivatívneho nadobudnutia vlastníckeho práva. 

Zánik vlastníckeho práva 

Vlastnícke právo zaniká: 

a) zánikom veci (napr. smrťou otroka), 

b) vylúčením veci z právneho obchodu, 

c) vyvlastnením alebo konfiškáciou (pri vyvlastnení je vlastník zbavený práva vo 
verejnom záujme a dostáva náhradu, pri konfiškácii stráca svoje právo za trest), 

d) odcudzením práva (t. j. prevodom práva na druhého). Je bez ďalšieho jasné, že tento 
dôvod je v praxi najbežnejší. 

 Ochrana vlastníckeho práva bola v Ríme realizovaná rôznymi formami: 
predovšetkým požíval vlastník ochranu prétorskými interdiktami ako držiteľ, ďalej bol 
chránený rôznymi žalobami, ktoré regulovali kolízie jeho záujmu so záujmom susedov 
(napr. actio finium regundorum, actio aquae pluviae arcendae a. i.), za základný 
prostriedok ochrany treba však považovať sústavu tzv. vlastníckych žalôb, z ktorých 
zvláštny význam v rímskom práve mali: 

1) rei vindicatio (žaloba vindikačná), ktorou nedržiaci vlastník vymáhal navrátenie vecí, 
ktoré mu boli zobraté, 

2) actio negatoria (žaloba negatorná), ktorou sa vlastník bránil proti zásahom osoby, 
ktorá si k jeho veci pripisovala nejaké právo (vlastník žalobou toto právo popieral, 
negoval, odtiaľ názov). 

 Vlastnícke žaloby sú typické žaloby vecné (actiones in rem): aktívne 
legitimovaný (vlastník) nimi presadzuje svoje priame neobmedzené panstvo nad vecou, 
pasívne legitimovaný (t. j. žalovaný) nemusí vstúpiť do sporu a povinnostiam zo žalôb 
vyhovie proste tým, že rušivé činnosti zanechá. 

Vecné práva k cudzej veci 

 Na rozdiel od práva vlastníckeho zaisťujú vecné práva k cudzím veciam síce 
priame, nie však všeobecné, ale len obmedzené právne panstvo nad vecou. To znamená, 
že umožňujú, aby oprávnený určitým, presne vymedzeným spôsobom užíval cudziu 
vec. Oprávnenie môže byť spojené buď priamo s určitou osobou alebo sprostredkované 
tým, že je spojené s pozemkom, ktorý určitá osoba buď drží alebo užíva. Pretože 
v týchto situáciách cudzia vec slúži záujmom druhého subjektu, od vlastníka odlišného, 
označujú sa vecné práva k cudzej veci názvom služobnosti (servitutes). Ak sú práva 
spojené s určitou osobou, ide o tzv. osobné služobnosti, ak sú spojené s pozemkom 
o tzv. pozemkové služobnosti. 

 Historicky sú nepochybne pozemkové služobnosti staršie. Vznikli už veľmi 
dávno za republiky z potreby lepšieho a výhodnejšieho využitia drobných pozemkových 
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prídelov „otcov rodín“. Sú, tak povediac, spojené s určitými pozemkami, pričom 
vlastník (užívateľ) pozemku služobného má povinnosť znášať, aby sused, (t. j. vlastník 
či užívateľ pozemku oprávneného alebo ako hovoríme panujúceho) zasahoval určitým 
spôsobom do jeho záujmovej sféry. Podľa toho, akým spôsobom tieto zásahy boli 
vymedzené, rozlišovali sa: služobnosť chodníka (t. j. právo prechádzať cez cudzí 
pozemok), služobnosť priehonu (actus) - t. j. právo preháňať dobytok, služobnosť cesty 
(via) - t. j. právo chodiť, jazdiť a preháňať dobytok, ďalej právo odvádzať z cudzieho 
pozemku vodu (servitus aqae ductus), pásť na ňom dobytok, vyrubovať v lese stromy, 
lomiť kameň, kopať hlinu, ťažiť piesok, atď. 

 Popri týchto tzv. vidieckych služobnostiach sa časom vyvinuli i tzv. mestské 
služobnosti (domovné). To je napr. právo oprieť stavbu o susedovu stavbu, právo 
odvádzať vodu zo susedovho odkvapu, právo odvádzať splašky na služobný pozemok, 
právo zakázať susedovi stavať nad určitú výšku a zabraňovať prístupu svetla atď. 

 Osobné služobnosti vznikli síce rovnako za republiky ako zvláštna kategória 
vecných práv, boli však systematicky spracované až v justiniánskom práve. Sú to vecné 
práva, spojené nerozlučne s určitou osobou, preto sú zásadne neodcudziteľné 
a neprechádzajú na dedičov. Z nich najdôležitejšie je usus fructus, právo užívacie 
a požívacie, právo užívať a ťažiť plody z cudzej veci bez toho, aby bola porušená jej 
podstata. Na rozdiel od pozemkových služobností je vlastník služobnej veci obmedzený 
veľmi široko, pokiaľ usus fructus trvá, nemôže podstupovať žiadne konanie, ktoré by 
mohlo oprávneného rušiť. Je teda prakticky z pôsobenia na vec vylúčený, zostáva mu 
len - ako sa hovorilo – „nuda proprietas“, t. j. holé vlastnícke právo. Oprávnený, tzv. 
usuktrukuár, je navonok na nerozoznanie od nájomcu, pretože však jeho právo má 
povahu práva vecného, (teda priameho právneho panstva), zjednáva si pri kolízii 
zásadne poriadok sám, t. j. proti rušiteľovi mu prislúcha zvláštna žaloba: naproti tomu 
nájomca je oprávnený len obligačne a pri kolízii zjednáva nápravu len prostredníctvom 
vlastníka - prenajímateľa. 

 Vedľa usufructa mali charakter osobnej služobnosti ešte tieto práva: usus (právo 
používať cudziu vec bez ťaženia plodov), habitatio (vecné právo na bezplatné užívanie 
bytu), právo na služby otrokov či zvierat (operae servorum vel animalium) a iné. 

 Služobnosti, pozemkové aj osobné, vznikajú právnym konaním medzi živými 
alebo pre prípad smrti, sudcovským výrokom (pri rozdeľovaní spoločnej veci) alebo 
vydržaním (výkonom služobnosti po vydržaciu dobu bez protestu druhej strany). 

 Zánik služobnosti nastáva napríklad odrieknutím, konfúziou (ak sa stretne právo 
služobnosti s vlastníctvom veci služobnej v jednom subjekte), nevykonávaním, zánikom 
pozemku panujúceho, osobnej služobnosti smrťou oprávneného atď. 

 Zvláštne vecné práva sa v Ríme vyvinuli v období cisárstva. Pôvodne obligačne 
oprávnenému boli postupne priznávané tak široké práva k cudzej veci, že sa jeho 
postavenie približovalo postaveniu vlastníka. A ochrana jeho práv bola podobná 
vlastníckej ochrane. Z týchto vecných práv mala veľký význam predovšetkým tzv. 
emfytheusia, ktorá sa (obvzlášť v stredoveku, po recepcii rímskeho práva) stala jednou 
z foriem kolonizácie neobrábanej pôdy. 

2.5.8 Oddiel druhý: PRÁVA OBLIGAČNÉ 

 Zvláštny charakter obligačných práv najlepšie spoznáme vtedy, keď ich 
postavíme do protikladu k vecným právam. Pretože ak majú vecné práva pôsobnosť 
absolútnu (alebo inak povedané: ak požívajú absolútnu právnu ochranu), sú obligačné 
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práva účinné len relatívne, požívajú ochranu len relatívne. Opakom týchto práv totiž nie 
je všeobecná povinnosť nerušiť oprávneného, ale povinnosť jednej určitej osoby 
(dlžníka) poskytnúť oprávnenému plnenie: teda v prvom prípade povinnosť negatívnu, 
v druhom spravidla pozitívnu. Táto pozitívna povinnosť vzniká na základe zvláštneho 
dôvodu, ktorý vedie medzi oprávneným a zaväzujúcim sa k vzniku tzv. obligácie, 
záväzku. 

 Rímski právnici definíciu obligácie nedávajú, rozoberajú len jednotlivé prípady 
konkrétnych obligácií. Až v justiniánskom práve nájdeme, že obligácia je právne puto, 
ktoré podľa práva našej obce nás núti k nejakému plneniu (Obligatio est iuris vinculum, 
quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura) 
alebo inak povedané: obligácia je právny pomer, v dôsledku ktorého je jedna strana 
(dlžník) povinná poskytnúť druhej strane (veriteľ) zo zvláštnych dôvodov nejaké 
plnenie. 

 Tieto zvláštne dôvody (t. j. dôvod vzniku obligácie) bývali v rímskom klasickom 
práve dva: kontrakt a delikt, teda zmluva a protiprávny zásah do cudzej záujmovej 
sféry. S týmto rozdelením dôvodov vzniku obligácie rímski právnici vystačili, i keď 
upozorňovali, že sú ešte niektoré ďalšie právne skutočnosti, ktoré dávajú vzniknúť 
obligácii a ktoré nie je možné zaradiť ani pod zmluvu, ani pod delikt. V justiniánskom 
práve boli tieto zvláštne skutočnosti uvedené v systéme, a tak prišlo k rozdeleniu 
dôvodov vzniku obligácie do štyroch skupín: potom sa učilo, že obligácia vzniká zo 
zmluvy alebo akoby zo zmluvy (quasi ex contractu) a z deliktu alebo akoby z deliktu 
(quasi es delicto). 

 Zmluva (contractus) je súhlasný prejav vôle dvoch strán, smerujúci ku vzniku 
obligácie. Obligácia však nevzniká z každej zmluvy, ale len z takej, ktorá sleduje 
hospodársky cieľ, ktorý právny poriadok za dôvod vzniku obligácie uznáva. Príklad: 
mandatum - príkazná zmluva: dám pokyn svojmu priateľovi, aby mi bez nároku na 
odmenu našiel strateného psa. 

 Quasi contractus (akoby zmluvy) sú v rímskom práve prípady, ktoré pripomínajú 
zmluvné vzťahy, chýbajú im však niektoré z pojmových znakov zmluvy. Príklad: 
negotiorum gestio - neprikázané konateľstvo: privediem priateľovi strateného psa bez 
toho, aby som bol o to požiadaný (bez toho, aby mi priateľ dal pri konaní príkaz, bez 
toho, aby sme sa predtým dohodli). 

 Delikt je protiprávny zásah do cudzej záujmovej sféry. Príklad: furtum - krádež 
(svojvoľné odcudzenie cudzej veci s úmyslom obohatiť sa). 

 Quasi delictum (akoby delikt) je prípad pripomínajúci delikt, ktorému však 
chýbajú niektoré pojmové znaky deliktu. Príklad: za škodu spôsobenú vyhodením 
predmetu z okna, zodpovedajú všetci, ktorí majú okno do ulice, a to bez toho, že by 
niečo vyhodili (chýba teda moment zavinenia). 

 Každá obligácia, nech už vznikla zo zmluvy (akoby zo zmluvy) alebo z deliktu 
(akoby z deliktu), je právnym vzťahom medzi dvomi subjektami: z nich jeden býva 
zaviazaný (dlžník - debitor), druhý oprávnený (veriteľ - creditor). Ak vzniká záväzok 
len na jednej strane a strane druhej len právo, hovoríme o obligáciách unilaterálnych - 
jednostranných. Takúto povahu majú v rímskom práve všetky obligácie z deliktu, zo 
zmluvných obligácii potom mutuum - pôžička. Často sa však stáva, že záväzky a práva 
vznikajú obidvom stranám, že teda obidva subjekty obligácie sú povinnostné 
a oprávnené súčasne: potom hovoríme o dvojstranných obligáciách. Tie môžu byť ďalej 
rovné a nerovné: rovné (alebo obligationes bilaterales aequales) sú tie, keď povinnosť 
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a práva vznikajú obom stranám za všetkých okolností, nerovné (obligationes bilaterales 
in aequales) tie, keď záväzky a práva obom stranám môžu vzniknúť, zvyčajne však len 
jednej strane vzniká povinnosť a druhej právo. Obligácie dvojstranné (bilaterálne) môžu 
vyplývať len zo zmlúv, typickým príkladom zmluvy bilaterálnej rovnej je zmluva 
trhová (predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie trhovej ceny a povinnosť vydať vec 
kupcovi, kupcovi vzniká právo na vydanie veci a povinnosť zaplatiť trhovú cenu), 
bilaterálnou nerovnou zmluvou je napríklad depositum - zmluva uschovávacia 
(vlastníkovi veci vzniká spravidla len právo na staranie sa o vec a jej navrátenie, 
depozitárovi spravidla len povinnosť postarať sa o vec bez nároku na odmenu, ak však 
depozitár vynaloží na varovanú vec nejaké nákady, napríklad, aby ju užitočne zlepšil, 
vlastník je povinný tieto náklady uhradiť). 

Predmet obligácie 

 Predmetom obligácie je konanie, ku ktorému je dlžník zaviazaný (id quod 
debetur), tzv. plnenie. Spravidla býva pevne určené (napríklad prevod vlastníckeho 
práva na určitú vec), potom hovoríme o jednoduchej obligácii. Nie je však vylúčené, 
aby predmet obligácie bol určený alternatívne, tak, že dlžník má platiť to alebo ono 
(illud aut illud). Vtedy ide o tzv. alternatívnu obligáciu. Zaniká (je splnená) iným 
plnením, pričom voľbu predmetu môže uskutočňovať buď dlžník alebo veriteľ. 
Zvyčajne uskutočňuje voľbu dlžník a alternatívnu obligáciu všeobecne chápeme ako 
výhodu dávanú dlžníkovi. 

 Ak sa stane plnenie obligácie nemožným, oslobodzuje sa dlžník len vtedy, keď 
sa stalo plnenie nemožným bez jeho zavinenia, zvyčajne zásahom vyššej moci (vis 
maior). Inak je dlžník naďalej viazaný a predmet obligácie sa mení. Namiesto 
pôvodného plnenia sa poskytuje náhrada škody. 

 Náhrada škody je častým predmetom obligácie, pravidelná je napríklad pri 
obligáciách deliktných. 

Právna ochrana obligácie 

 Ak dlžník svoju povinnosť z obligácie nesplní, nastupuje na neho veriteľ 
žalobou. Pre rímske právo bolo charakteristické, že každá obligácia mala vlastnú 
žalobu, bola teda zvláštna žaloba (actio) z trhovej zmluvy, z nájomnej zmluvy, zvláštna 
žaloba z deliktu krádeže atď.. Podľa toho, akým spôsobom sa tá - ktorá žaloba 
prejednávala na súde, rozdeľovali Rimania žaloby do dvoch skupín: prvú tvorili tzv. 
actiones bonae fidei (žaloby v dobrej viere), druhú tzv. actiones stricti iuris (žaloby 
prísneho práva). Pri prvých mal sudca aj sporné strany voľnosť prihliadať 
k najrôznejším okolnostiam prípadu, režim pojednávania bol voľný. Pri druhých sa 
naproti tomu postupovalo prísne a na tvrdenia žalobcu a vedľajšie momenty sa mohlo 
prihliadať len vtedy, ak boli zaistené formálne. Tieto žaloby boli teda nebezpečné, a to 
nielen pre žalovaného, ale i pre žalobcu (ten napríklad nesmel pod sankciou straty 
nárokov požadovať viac, než na koľko mal právo). Žaloby v dobrej viere boli bežnejšie, 
prináležali napr. z trhovej zmluvy, nájomnej, z príkazov (mandátov), atď. Zo žalôb 
prísneho práva mala najväčší význam žaloba z pôžičky (mutuum), takže žaloby 
z formálnych slovných kontraktov (verbálnych) a písomných (literárnych) boli dôležité. 

 Ak je žalovaný odsúdený, vzniká mu povinnosť splniť rozsudok. Ak nesplní túto 
povinnosť do určitej doby, obracia sa oprávnený (žalobca) znova na súd tzv. actio 
iudicati (žalobou z rozsudku) a je začatá exekúcia. To znamená, že z verejnej moci je 
zabavený dlžníkov majetok a veriteľ je z neho uspokojený. Exekúcia nie je nič iného, 
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než realizácia dlžníkovho ručenia: v staršom práve ručil však dlžník nielen svojím 
majetkom, ale i osobou. Ak nestačil majetok k uspokojeniu veriteľovho záujmu, 
prepadala osoba dlžníka do moci veriteľa a ten mohol dlžníka buď zabiť alebo predať 
do otroctva. Osobné ručenie za dlhy bolo v Ríme zakázané v 4. storočí pred n. l., od tej 
doby ručil dlžník zásadne len majetkom. 

Zaistenie obligácie 

 Aby veriteľ nebol odkázaný na zdĺhavú a niekedy neistú exekúciu, dával mu 
dlžník zvláštne záruky, a to buď osobné alebo vecné. V prvom prípade hovoríme 
o rukojemníctve, v druhom o zástave. 

 Rukojemník je vedľajší dlžník, ktorý ručí za splnenie obligácie pre prípad, že 
hlavný dlžník si nesplní svoju povinnosť. Jeho záväzok má akcesorickú a subsidiárnu 
povahu. To znamená, že záväzok rukojemníka pristupuje k záväzku hlavného dlžníka 
a je na ňom závislý (akcesorická povaha) a že rukojemník ručí až v druhom rade, až po 
hlavnom dlžníkovi (subsidiárna povaha). Ak splní rukojemník záväzok za dlžníka, 
vzniká mu proti dlžníkovi nárok na úhradu splneného (tzv. regres). 

 Najstarším typom rímskeho zástavného práva bola fiducia - verná ruka. Dlžník 
na zaistenie záväzku prevádzal na veriteľa vlastnícke právo na určitú vec a očakával, že 
veriteľ bude tak poctivý, že pre prípad splnenia záväzku mu prevedie vlastníctvo 
naspäť. 

 Vyšší vývojový stupeň predstavuje tzv. ručná zástava (pignus). Veriteľ dostáva 
od dlžníka nejakú vec a pri splnení pohľadávky mu ju vracia (vracanie je vynútiteľné 
žalobou). Ak však dlžník záväzok nesplní, pripadá zastavená vec do vlastníctva veriteľa 
(prepadná zástava) alebo ju veriteľ predá a z výťažku sa uspokojí (predajná zástava). 
Bežným javom bola predajná zástava. Prepadnej zástave rímske právo neprialo, pretože 
v nej videlo nástroj dobytka. 

 Najvyšším vývojovým stupňom zástavného práva je hypotéka. Dlžník 
neodovzdáva zástavu hneď, ale až vtedy, keď nesplnil svoje povinnosti a má dôjsť 
k realizácii zástavy. Hlavnou výhodou hypotéky je skutočnosť, že zastavená vec zostáva 
v držbe dlžníka a že ten istý objekt je možné zastaviť niekoľkým veriteľom. Predmetom 
hypotéky bývali spravidla veci veľkej hodnoty, zvyčajne pozemky. 

2.6 Jednotlivé konkrétne obligácie 

2.6.1 Zmluvy 

 Rímske právo rozlišovalo štyri skupiny zmluvných obligácií. Učilo sa, že podľa 
spôsobu uzatvorenia zmluvy vzniká obligácia buď 1) prenesením určitých pevne 
stanovených slov (obligácia verbálna, slovná) alebo 2) prevedením zápisu v účtovných 
knihách (obligácia literárna, písomná) alebo predaním veci dlžníkovi (obligácia reálna) 
alebo len dohodou strán, prostým súhlasom (obligácia konsenzuálna). 

 Verbálne zmluvy boli ešte v klasickej dobe veľmi časté. Vznikali tak, že veriteľ 
sa predpísanými slovami opýtal dlžníka (napr. „sľubuješ zaplatiť sto sesterciov?“) 
a dlžník predpísanými slovami odpovedal („Sľubujem.“ Sloveso odpovede muselo byť 
rovnaké ako sloveso otázky, zmluva „Sľubuješ zaplatiť sto sesterciov?“ – „Zaplatím“ 
bola neplatná). Z toho vyplýva, že strany museli byť prítomné na konaní, verbálna 
obligácia uzatvorená medzi neprítomnými sa povoľovala až v poklasickej dobe. 
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 Verbálne zmluvy reprezentovali dva kontrakty, tzv. sponcio a stipulatio. Pretože 
sa uzatvárali len naplnením formy, boli to zmluvy formálne, abstraktné, dali sa použiť 
pri najrôznejších príležitostiach, z najrôznejších dôvodov (káuz): stipuláciou sa dalo 
zaistiť navrátenie požičaných vecí, stipuláciou sa dal zaistiť inak nežalovateľný 
darovací sľub atď. 

 V dobe  poklasickej stratili verbálne obligácie svoju formálnu povahu a 
v justiniánskom práve vyšli z používania. 

 Kontrakty literárne neboli ako sa zdá z prameňov, ani v klasickej dobe obzvlášť 
obľúbené (rímske právo nemalo vôbec rado písomnosti!), od 3. storočia n. l. sa prestali 
praktizovať úplne. Taktiež pri nich záležalo len na forme, na zápise v účtovných 
knihách, a mohli sa preto používať na realizáciu rôznych káuz. Napríklad: veriteľ si 
zapísal určité vydanie v prospech dlžníka a ten bol povinný plniť nech už preto, že 
čiastka bola naozaj požičaná alebo preto, že čiastku sľúbil darovať veriteľovi. 

 Reálne kontrakty vznikali dohodou a predaním veci dlžníkovi. Dohoda sama 
nestačila, napríklad dohoda o tom, že A požičia B určitú sumu peňazí bola 
nežalovateľná. Až vyplácaním čiastky vznikala zmluva o pôžičke. 

 Do reálnych kontraktov patrili štyri zmluvy: pôžička (mutuum), požičanie 
(commodatum), zmluva o úschove (depositum) a zmluva o ručnej zástave (pignus). 

Mutuum - pôžička 

 S cieľom poskytnúť dlžníkovi úver dáva veriteľ do dlžníkovho vlastníctva určité 
množstvo vecí genericky určených (zastupiteľných) a dlžník sa zaväzuje vrátiť 
(spravidla po uplynutí dojednanej lehoty) také isté množstvo toho istého druhu. Pôžička 
je bezplatná, ak si strany dohodnú úroky, vzniká vedľa hlavnej obligácie zvláštna 
úroková obligácia, ktorá má akcesorickú povahu. Vzhľadom na to, že ide o unilaterálnu 
zmluvu (záväzok vzniká len dlžníkovi, veriteľovi za žiadnych okolností vzniknúť 
nemôže), prináleží z pôžičky zvláštna žaloba prísneho práva, tzv. actio centae creditae 
pecunise (rei). 

Commodatum - požičanie 

 Je zmluva o bezplatnom užívaní cudzej veci po určitú dobu. Jej predmetom býva 
vec individuálne určená (species): vlastník (tzv. comodant) ju prevádza do detencie 
užívateľovi (komodatárovi), tomu potom vzniká povinnosť vec neporušenú po skončení 
užívania vrátiť. Tak tomu býva spravidla, pretože sa však môže stať, že nielen 
komodatárovi, ale aj komodantovi vznikne povinnosť (napr. uhradiť užitočné vlohy, 
ktoré komodatár na vec učinil) zaraďuje sa požičanie k zmluvám bilaterálnym 
nerovným. Preto z nej vyplývajú i dve žaloby: prvú nastupuje komodant na komodatára 
(actio commodati directa), druhú komodatár na komodanta (actio commodati contraria). 
Obidve sú actiones bonae fidei, majú teda voľný režim prejednací. 

 Za zmienku stojí v tejto súvislosti pojem detencia, s ktorým sa stretávame prvý 
krát: je to moc nad vecou, navonok na nerozoznanie od držby, detentor však nie je 
držiteľom. Chýba mu animus possidendi (vôľa nakladať s vecou ako s vlastnou), má len 
possessionem corporalem (držbu telesnú). Animus possidendi je vylúčený dôvodom, 
ktorý viedol k nadobudnutiu telesnej moci nad vecou: komodatár nemôže nakladať 
s vecou ako s vlastnou, pretože vie, že ju po čase musí vrátiť vlastníkovi (komodantovi). 
Detencia nepožíva špeciálne právne ochrany (ako držba), ak sa teda stane, že 
komodatára v užívaní ruší niekto tretí, musí zariadiť poriadok komodant. Detencia je 
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vzťah veľmi častý, stretávame sa s ňou napríklad pri prenájme, taktiež pri zmluve 
o úschove. 

Depositum - zmluva o úschove (schovacia zmluva) 

 To je reálny kontrakt, pri ktorom sa strana jedna, tzv. depozitár, zaväzuje, že 
strane druhej (tzv. deponentovi) postráži po určitý čas bezplatne nejakú vec. Tá býva 
spravidla určená individuálne, nie je však vylúčené, aby predmetom boli veci generické. 

 Pri depozite vzniká oprávnenie zvyčajne len deponentovi, záväzok zvyčajne len 
depozitárovi. Pretože však aj depozitárovi môže vzniknúť právo (a naopak), patrí taktiež 
depositum k dvojstranným zmluvám nerovným. Zvláštnosťou je, že žaloba deponenta 
proti depozitárovi má infamujúci účinok, odsúdený sa stáva človekom bez cti (ak 
nechce depozitár deponentovi vec vrátiť, dopúšťa sa sprenevery!). 

Pignus - zmluva o ručnej zástave 

 Je zmluva, pri ktorej dlžník predáva veriteľovi nejakú vec, ktorá má zaistiť 
splnenie obligácie. Povinnosti vznikajú zvyčajne len príjemcovi - zástavnému 
veriteľovi: ak je splnená hlavná obligácia, musí zastavenú vec neporušenú vrátiť 
dlžníkovi. Pre užitočné náklady, ktoré na zastavenú vec vynaložil zástavný veriteľ, 
môže byť však žalovaný i dlžník - zástavca, obidve žaloby (actio pigneratitia directa a a. 
p. contraria) sú actiones bonae fidei. 

 Treba doplniť, že zástavný veriteľ napriek tomu, že nemá „vlastnícku vôľu, je 
predsa len ako držiteľ chránený, a to vzhľadom na mimoriadne okolnosti. Preto sa 
o jeho moci nad vecou v náuke hovorí ako o „odvodenej držbe“. 

 Kontrakty konsenzuálne sa uzavierajú iba dohodou, súhlasným prejavom dvoch 
strán. Nie je treba ani prednášať slovné formule, ani urobiť zápis, ani predať vec 
dlžníkovi: prostý súhlas (consensus) stačí, aby stranám vznikli povinnosti a im 
korešpondujúce práva. Pretože okrem príkaznej zmluvy (mandatum) sú všetky tieto 
kontrakty contractus bilaterales aequales, dvojstranné zmluvy rovné neboli tzv. 
synallagmata. 

 Do skupiny konsenzuálnych kontraktov patrí v rímskom práve: zmluva trhová 
(zmluva o kúpe a predaji), zmluva nájomná, zmluva o dielo, mzdová zmluva, 
spoločenská zmluva a príkazná zmluva. 

a) Zmluva o kúpe a predaji (emptio venditio) je zmluva o výmene veci za peniaze. 
Vzniká dohodou strán o predmete (predávanej veci) a jeho trhovej cene. Predmetom 
trhu môže byť každá vec, ktorá nie je vylúčená z právneho obchodu. Spravidla ide 
o veci už existujúce, kupovať a predávať sa však môžu i veci, ktoré ešte len vzniknú: 
potom hovoríme kúpe veci budúcej. Tá sa uzatvára buď s podmienkou alebo bez 
podmienky: s podmienkou napr. tak, že povinnosť zaplatiť trhovú cenu vznikne len 
v prípade, keď mláďatá z očakávaného vrhu sa vyliahnu zdravé, bez podmienky 
napr. tak, že povinnosť vznikne i vtedy, keď k vrhu nedôjde. V tomto prípade 
hovoríme o zmluve odvážnej, aleatórnej. 

 Trhová cena musí byť určitá a musí byť stanovená v peniazoch, zásadne však 
nemusí odpovedať hodnote predávanej veci. Až v justuniánskom práve bolo 
stanovené, že pri predaji nehnuteľností musí trhová cena predstavovať najmenej 
50 % hodnoty predávanej veci. Z toho vyplýva, že rímske právo uznávalo za platné 
tzv. kúpy naoko, teda prípady, keď forma trhovej zmluvy maskuje iné konanie, 
o ktoré zmluvným stranám ide: napríklad darovanie v prípade, že trhová cena je 
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flagrantným nepomerom k hodnote predávanej veci. Trh naoko je platný však len 
vtedy, ak nie je sledované konanie zakázané. 

 Požiadavka určitosti trhovej ceny znamená, že jej určenie nemôže byť 
ponechané na vôli jednej zo strán. Nebolo ale vylúčené, aby cenu stanovila tretia 
osoba. 

 Pri trhovej zmluve vznikajú obom zmluvným stranám práva i povinnosti. 
Situácia je jednoduchšia na strane kupca: tomu vzniká povinnosť zaplatiť trhovú 
cenu a právo na vydanie kúpenej veci. Naproti tomu predávajúci má právo na 
zaplatenie trhovej ceny a povinnosť predať vec kupcovi. Pri tomto prevode však 
odpovedá za 1) právne vady veci a za 2) vady faktické. 

1) Predávajúci musí kupcovi zaručiť, že sa nenájde tretia osoba, ktorá by mu vec 
zobrala právnym poriadkom alebo evinkovala. Spravidla predávajúci prevádza na 
kupca vlastnícke právo, prevod vlastníckeho práva nie je však neodkladne nutný. 
Podľa rímskeho práva stačilo, keď predávajúci bol schopný zaistiť kupcovi 
nerušenú držbu a užívanie kúpenej veci. (Rem habere licere.) 

2) Predávajúci ďalej ručí za to, že predávaná vec má vlastnosti, ktoré kupec očakáva. 
Ak má vec vady, zodpovedá predávajúci len za skryté vady (t. j. za tie, ktoré nie je 
možné zistiť prehliadkou), zodpovednosť za zjavné vady padá na samotného 
kupca. Zodpovednosť za faktické vady veci mohol kupec realizovať pomocou 
dvoch žalôb: prvou (tzv. actio redhibitoria) usiloval o zrušenie trhovej zmluvy, 
druhou (tzv. actio quanti minoris) požadoval zníženie trhovej ceny. Prvá žaloba sa 
používala vtedy, keď dodatočne vyšlo najavo, že kúpená vec má podstatné vady, 
druhá vtedy, keď vady boli len menšieho významu. 

 V Ríme bolo bežné, že k trhovej zmluve sa pripájali ešte rôzne ďalšie vedľajšie 
zmluvy (tzv. pacta adiecta). Za zmienku stojí: 

 - in diem addictio (výhrada lepšieho kupca) - vedľajšia zmluva, že predávajúci 
môže zmluvu zrušiť, ak sa nájde do určitej doby kupec, ktorý ponúkne viac; 

 - lex commissoria - zmluva, ktorá dovoľuje predávajúcemu odstúpiť od zmluvy, 
ak nezaplatí kupec cenu do určitej doby; 

 - pactum protimiseos (výhrada predkúpneho práva) - zmluva, že ak bude raz 
kupec kúpenú vec predávať, musí ju ponúknuť najskôr predávajúcemu. 

 Ako bolo vyššie povedané, patrí trhová zmluva medzi bilaterálne kontrakty 
rovné (synalagmatické). Preto z nej vyplývajú dve základné žaloby: jedna, ktorou 
uplatňuje svoje nároky predávajúci (tzv. actio venditi), druhá, ktorou na 
predávajúceho nastupuje kupec (tzv. actio empti). Obidve sú iudicia bonae fidei. 

b) Nájomná zmluva (locatio conductio rei) - je zmluva o úplatnom užívaní cudzej veci 
po určitú dobu. 

 Ide o kontrakt synalagmatický, obom stranám vznikajú ako práva, tak aj 
povinnosti. Prenajímateľ - locator - má: povinnosť previesť vec do detencie 
nájomníka - conductor, zaistiť mu nerušené užívanie veci po stanovenú dobu a niesť 
verejné bremená, (napr. platiť z veci dane). Naproti tomu má právo požadovať od 
nájomníka, aby vec užíval riadne a aby platil dojednané nájomné. 

 Nájomné môže byť dojednané buď v peniazoch alebo v naturáliách, môže byť 
určené pevnou čiastkou alebo zlomkom z výnosu (nájomník sa potom nazýva 
partiarius). 
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 Opakom práv a povinností prenajímateľa sú povinnosti a práva nájomcu. Svoje 
oprávnenia realizuje prvý pomocou tzv. actio locati, druhý pomocou actio conducti. 

 Locatio conductio rei končí: skončením zmluvnej doby a zdôvodnením 
odstúpenia jednej zo strán (prenajímateľ môže odstúpiť napríklad preto, že nájomca 
po dve letá neplatil nájomné, že nepekne zaobchádza s vecou a pod.; nájomca 
napríklad preto, že vec má nedostatky, ktoré bránia v riadnom užívaní). 

c) Zmluva o dielo (locatio conductio operis) - je synalagmatický kontrakt, keď jedna 
strana (objednávateľ, zadávateľ diela - locator) zadáva za peňažnú odmenu druhej 
strane (podnikateľ - conductor) urobiť nejaké dielo, napríklad vyčistenie šiat, 
vykopanie priekopy, atď. Pretože predmetom zmluvy o dielo je výsledok užitia 
cudzej pracovnej sily, nie jej samé užívanie, nemusí objednaný (podnikateľ) 
pracovať sám, ale môže prácu zveriť ďalším osobám, napríklad majster svojim 
učňom. Zodpovedá však za to, že dielo bude urobené riadne a včas: preto nie je tento 
postup možný v situácii, keď záleží na individuálnych schopnostiach objednaného, 
napríklad, keď obraz má namaľovať slávny majster. Vzájomné nároky, ktoré zo 
zmluvy o dielo vyplývajú, vymáhajú sa v rímskom práve dvoma žalobami: actio 
conducti smeruje v prvom rade na zaplatenie dojednanej odmeny, actio locati na 
riadne zhotovenie a včasné dodanie diela. 

 Podľa názoru väčšiny rímskych pávnikov nejde o zmluvu o dielo v situácii, keď 
podnikateľ (objednaný) zhotovuje dielo z vlastného materiálu: takú dohodu 
kvalifikujú ako trhovú zmluvu. 

d) Pracovná zmluva (locatio conductio operarum) je zmluva, keď jeden (locator) dáva 
za odmenu druhému (conductor) k dispozícii svoju pracovnú silu na určitý čas. Na 
rozdiel od zmluvy o dielo je teda predmetom dohodnutia samé užívanie cudzej 
pracovnej sily. Locatio conductio operarum sa v Ríme mohlo týkať len práce 
nižšieho druhu (operae illeliberales), predovšetkým manuálnej. 

 Zo zmluvy vznikajú tieto práva a povinnosti: právo námezdného pracovníka na 
vyplatenie zjednanej mzdy a právo objednávateľa na užívanie cudzej pracovnej sily, 
povinnosť objednávateľa vyplácať mzdu a povinnosť námezdníka poskytovať svoju 
pracovnú silu. Žaloby, ktoré týmto právam a povinnostiam korešpondujú (actio locati 
námezdníka a actio conducti objednávateľa) sú iudicia bonae fidei. 

e) Spoločenská zmluva (societas) je kontrakt, ktorým sa dve alebo aj viac osôb zaväzuje 
k vzájomnému plneniu, aby dosiahli spoločného, dovoleného cieľa. 

 Pri vzniku spoločnosti sa prínosom (príspevkom) jednotlivých účastníkov 
vytvára spoločný majetkový základ, tento majetok však nepatrí spoločnosti ako celku 
(spoločnosť nie je právnickou osobou!), ale stáva sa spoluvlastníctvom účastníkov. 

 Výška vložených podielov nemusí byť rovnaká, podľa veľkosti príspevkov sa 
potom zvyčajne určuje i podiel účastníka na zisku a na strate. Rímske právo 
dovoľovalo, aby niektorý z účastníkov niesol len podiel na zisku a neniesol podiel na 
strate, ako nemravné sa však posudzovalo konanie, že niektorý zo spoločníkov 
ponesie len podiel na stratách a neponesie podiel na zisku (tzv. societas leonina). 

 Spoločnosť zaniká: smrťou ktoréhokoľvek zo spoločníkov (ak pokračujú ostatní 
v spoločnosti, má sa za to, že vznikla nová zmluva), dosiahnutím spoločného cieľa, 
zánikom spoločnej veci, tzv. renunciáciou, vystúpením zo spoločnosti (nevčasná 
výpoveď nezbavuje však spoločníka povinností niesť podiel na prípadnej strate či 
deliť sa o zisk s ostatnými) atď. 
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 K vyrovnávaniu vzájomných nárokov spoločníkov slúži actio prosocio, ktoré 
je bonae fidei a spôsobuje stratu cti (infamiu) odsúdeného. 

f) Príkazná zmluva (mandatum) je zmluva, pri ktorej sa jedna strana (tzv. mandatár) 
zaväzuje, že bezplatne urobí nejakú činnosť druhej strane (tzv. mandatant). 
Mandatant teda dáva pokyn (príkaz), ktorý mandatár prijíma. 

 Pojmovým znakom zmluvy je skutočnosť, že mandatár obstaráva cudziu 
záležitosť. Zmluva je síce platná i za situácie, kedy mandatár svojou činnosťou sleduje 
nielen cudzí záujem, ale i vlastný, ako právne nezáväzná rada sa však posudzoval 
prípad, keď mandatár mal jednať len vo vlastnom záujme. 

 Z príkaznej zmluvy vznikajú zvyčajne práva len mandantovi a povinnosti len 
mandatárovi. Mandant má právo žiadať, aby mandatár konal podľa príkazu (aby príkaz 
uskutočnil), mandatár má povinnosť príkaz uskutočniť. Práva však môžu vzniknúť i na 
strane mandatára: mandant je napríklad povinný hradiť všetky náklady, ktoré mandatár 
mal s uskutočnením príkazu, resp. uhradiť mu škodu, ktorá vznikla bezprostredne 
v súvislosti s uskutočnením príkazu. Preto patrí mandatum k bilaterálnym kontraktom 
nerovným a tomu zodpovedá charakteristická dvojica žalôb: actio mandati directa (proti 
mandatárovi) a actio mandati contraria (proti mandantovi). 

 Ak je pri mandatu dojednaná odmena za činnosť mandatára, mení sa 
(konvertuje) zmluva podľa konkrétnej situácie buď na zmluvu pracovnú alebo na 
zmluvu o dielo. Rovnako to platí v prípade, ak sa dojedná odmena pri iných kontraktoch 
gratuitných: commodatum sa mení na nájom, depositum na zmluvu o dielo alebo 
pracovnú, atď. 

 Na záver výkladu o obligáciách zo zmluvy treba pripojiť niekoľko slov 
o zmluvných vzťahoch, ktoré z hľadiska klasického práva boli atypické a ktoré až 
v justiniánskom práve boli zahrnuté do zvláštnej skupiny s názvom contractus in 
nominati, čiže kontrakty nepomenované. 

Kontrakty nepomenované 

 Rímske právo nepoznalo všeobecnú závažnosť zmlúv. Za zmluvu sa považovali 
len určité typizované, a preto zvlášť označené (pomenované) konania, vyznačujúce sa 
buď formou (kontrakty verbálne a literárne) alebo kauzou (kontrakty reálne a kontrakty 
konsenzuálne). Špeciálnou žalobou boli chránené i rôzne atypické prípady, najskôr len 
tie, ktoré nápadne pripomínali niektoré z kontraktov uznaných právom. Neskôr sa 
pristúpilo k ochrane i v situáciách, keď sa vôbec nejednalo o obdobu typizovaného 
kontraktu, keď atypické konanie predstavovalo novum negotium, teda právne konanie 
celkom nové. V justiniánskom práve bol tento vývoj uzavretý uznaním všeobecnej 
záväznosti synalagmatických zmlúv, pri ktorých k odmene o akomkoľvek vzájomnom 
plnení pristúpilo skutočné plnenie jednej zo strán. Pretože tieto zmluvné pomery nemali 
väčšinou vlastné technické označenie, a pretože obligácia vznikala až predaním veci 
(plnením jednej zo strán), dostali súborné označenie reálne kontrakty nepomenované. 

 Od typických (pomenovaných) kontraktov reálnych sa tieto obligácie líšia tým, 
že pri nich nejde o vrátenie veci, ktorá sa pri vzniku kontraktu odovzdáva druhej strane, 
ale o iné plnenie, o protiplnenie. 

 Z atypických zmluvných pomerov, ktoré boli zaradené medzi reálne kontrakty 
nepomenované, praktizovali sa za republiky v hojnejšej miere predovšetkým zámena 
(permutatio), t. j. zmluva o výmene veci za inú vec, v prétorskom edikte bola taktiež 
formula zmluvy vetešnické (contractus aectimatorius): ide o príprad, keď jedna strana 
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odovzdáva druhej strane nejakú vec s dojednaním, aby bola vec predaná za stanovenú 
cenu. Ak dostane predávajúci viac, môže si prebytok nechať. 

2.6.2 Obligácie akoby zo zmluvy (obligationes quasi ex contractu) 

 Už klasickí rímski právnici uznávali, že vedľa zmlúv môžu byť prameňom 
obligácie i niektoré zvláštne skutočnosti, pri ktorých je situácia strán nápadne podobná 
niektorému z kontraktov, ale chýba pri nich zmluvná dohoda, napríklad mylné plnenie 
neexistujúceho dlhu alebo zaobstaranie cudzej záležitosti bez príkazu. V týchto 
prípadoch vzniká podľa prirovnania právnikov obligácia akoby bol daný príkaz alebo 
akoby bola poskytnutá pôžička a neskoršia náuka hovorí potom všeobecne 
o obligáciách akoby z kontraktov. 

Najvýznamnejšie z nich boli tieto: 

 Konanie bez príkazu (negotiorum gestio): Obligácia vzniká tým, že jedna strana 
(negotiorum gestor) obstará záležitosť druhej strane (dominus negotii) alebo bola 
k tomu vyzvaná. Na rozdiel od mandátu chýba teda zmluvná dohoda, pretože však 
gestor konal v cudzom záujme je spravodlivé, aby mu boli uhradené vzniknuté náklady. 

 Poručenstvo (tutela) je právny pomer medzi poručníkom nedospelca 
a nedospelcom, vznikajúci zo správy poručencovho majetku. Už za republiky bol tento 
pomer posudzovaný ako základ obligačných záväzkov i bez uzatvorenia zvláštnej 
zmluvy, justiniánske právo zaraďuje tieto obligácie k obligáciám quasi ex contractu. 

 Condictiones sine cuasa sú zvláštne žaloby, ktoré vznikajú z právnych pomerov 
pripomínajúcich reálne kontrakty, predovšetkým pôžičku. Vznikajú napr. omylným 
splnením neexistujúceho dlhu, odovzdaním vena pred sobášom, ku ktorému potom 
nedošlo a pod. V justiniánskom práve majú všetky tieto žaloby charakter žalôb 
z bezdôvodného obohatenia. 

2.6.3 Delikty 

 Delikty (tzv. súkromné delikty) sú nedovolené protiprávne činy, pri ktorých 
vzniká obligácia tým, že vedomým konaním bolo ublížené na právnych statkoch 
súkromnej osobe. Ak je poškodený verejný (štátny) záujem, nejde o delikty, ale o tzv. 
crimina - zločiny: tie nie je oprávnený žalovať len poškodený, ale každý rímsky občan, 
zločiny nedávajú vzniknúť len zodpovednosti obligačnej, ale verejno-právnej 
zodpovednosti trestnej: preto sa taktiež prejednávali na zvláštnych súdoch (iudicia 
publica - trestné súdy). 

 Na rozdiel od moderných koncepcií patria v rímskom práve medzi delikty 
súkromné i niektoré protiprávne konania, ktoré sú v novej dobe prameňom trestnej 
zodpovednosti, napr. krádež - furtum. 

 Tak ako kontrakty, boli i delikty v rímskom práve typizované. Uznávalo sa, že 
obligácia z deliktu vzniká len pri protiprávnom konaní určitého typu, pri porušení práva, 
ktoré sa stalo na určitých základoch a spôsobom, v práve za skutkový základ deliktu 
uznaným. Až v justiniánskom práve preniká (nie však dôsledne) zásada, že obligačný 
nárok na náhradu škody vzniká z každého zavineného porušenia cudzích právnych 
záujmov. 

 Rímske klasické právo poznalo okrem niektorých deliktov prétorských tri 
typizované delikty civilné: furtum (krádež), damum iniuria (bezprávne poškodenie 
cudzej veci) a iniuria (ublíženie na cti). 
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Furtum - krádež 

 Krádež, najstarší delikt rímskeho civilného práva, vzniká bezprávnym osvojením 
cudzej hnuteľnej veci za účelom vlastného obohatenia hodnotou jej hospodárskej 
podstaty či jej úžitkov. 

 Tvrdé sankcie, ktorými zlodejom hrozil ešte Zákon 12 tabúľ, boli už za 
republiky opravené prétorským ediktom: poškodenému vznikal len obligačný nárok na 
vrátenie ukradnutej veci a na pokutu za zlé konanie. Nárok na vrátenie sa realizoval buď 
prostou reivindikáciou, v praxi však bývala bežná účinnejšia žaloba zvláštna, tzv. 
condictio furtiva. Nárok na pokutu, ktorá sa určovala následkom hodnoty ukradnutej 
veci, bol uplatňovaný žalobou z krádeže tzv. actio furti. Obvykle znela táto žaloba na 
dvojnásobok hodnoty, niekedy však i na trojnásobok, ak bol páchateľ prichytený pri 
čine, na štvornásobok. Pod pojmom furta spadala pôvodne i lúpež, teda krádež spojená 
s násilím proti okradnutému. Koncom republiky sa lúpež osamostatnila ako zvláštny 
delikt, tzv. rapina, stíhaný štvornásobkom. 

Damum iniuria - bezprávne poškodenie cudzej veci 

 Je majetkový delikt, ktorý zakladá nárok na súkromnú pokutu. Jej výška sa 
určovala rôzne: pri zabití otroka či usmrtení zvieraťa zo stáda bola pokutou najvyššia 
cena zničenej veci v práve uplynulom roku, pri poranení otroka či zvieraťa zo stáda, 
ako i pri poškodení či zničení každej inej veci, bola pokutou najvyššia cena 
v posledných 30 dňoch. 

Iniuria - urážka na cti 

 Je protiprávny nemajetkový delikt, ktorého podstatou je útok namierený proti 
právnej osobnosti druhého s úmyslom ju zmenšiť. Staršie právo (Zákon 12 tabúľ) stíhal 
len iniurie reálne (spôsobené telesným ublížením), prétorský delikt skutkovú podstatu 
rozšíril aj o tzv. iniurie verbálne (nadávky a iné). Z deliktov prináležala žaloba na 
súkromnú pokutu, ktorej výšku určovali sudcovia voľným uvážením podľa okolností 
toho ktorého prípadu (actio iniuriarum aestimatoria - oceňovacia žaloba pre urážku na 
cti). 

Delikty práva prétorského 

 Z deliktov práva prétorského treba uviesť dva: metus (doslova: strach) a dolus 
(podvod). 

 Metus - donútenie - vydieranie. Ak použil niekto nátlak (výhražky) aby prinútil 
druhého k nejakému konaniu, podliehal do jedného roka prétorskej žalobe na 
štvornásobok spôsobenej škody, po uplynutí roku žalobe na prostú náhradu. 

 Dolus bol protiprávny čin, ktorým niekto spôsobil majetkovú škodu ľstivým 
konaním alebo predstieraním. Žaloba smerovala na pokutu vo výške obnosu náhrady 
škody určenej žalobcom. 

2.6.4 Obligácie akoby z deliktu (obligationes quasi ex maleficio) 

 Kategória kvázideliktov bola vytvorená justiniánskymi komplikátormi 
z niektorých skutkových podstát, z ktorých prepúšťal deliktné žaloby prétor. Patrí sem 
napr. prípad, keď vyhodením predmetu z okna je spôsobená majetková ujma alebo 
zabitie človeka. Ak sa nepodarí zistiť páchateľa, sú zodpovední všetci obyvatelia domu, 
odkiaľ bola vec vyhodená: ručí sa teda bez ohľadu za zavinenie. 
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2.6.5 Zánik obligácie 

 Obligácia, nech by už vznikla z deliktu alebo zo zmluvy, zaniká rôznymi 
spôsobmi. Najobvyklejší a najprirodzenejší je: 

1) Splnenie, solucia (solutio). Nastáva vtedy, keď dlžník vykoná, čo sľúbil, teda vráti 
požičané peniaze, zaplatí pokutu za poškodené veci atď. Dlžník musí plniť to, 
k čomu sa zaviazal. Ak však ponúkne veriteľovi iné plnenie a veriteľ ho dobrovoľne 
prijme, obligácia taktiež zaniká (tzv. datio in solutum). Plnenie poskytuje spravidla 
sám dlžník alebo jeho zástupca, za dlžníka však môže plniť i tretia osoba, a to i bez 
jeho vôle a dokonca i proti jeho vôli. V týchto prípadoch prechádza pohľadávka 
obvykle na nového veriteľa. Miesto a doba plnenia bývajú často dohodnuté, ak tomu 
tak nie je, môže dlžník plniť kdekoľvek a veriteľ môže kedykoľvek požadovať 
plnenie. 

 Kvitácia sú listiny vydané na dôkaz toho, že došlo k plneniu. V klasickom práve 
rímskom pripúšťali bez obmedzenia protidôkaz, podľa Justiniána je možné dôkaznú 
moc kvitácie vyvrátiť do 30 dní. 

2) Pri kompenzácii (compenzatio) zaniká obligácia odčítaním vzájomných pohľadávok. 
Kompenzácia teda predpokladá trochu zvláštnu, v praxi však dosť často vyskytujúcu 
sa situáciu, že dlžník je veriteľom svojho veriteľa. Zbytočnému dvojitému plneniu sa 
môžu strany vyhnúť dohodou o dobrovoľnej kompenzácii (compenzatio voluntaria), 
ak nedôjde k dohode, môže byť kompenzácia uskutočnená súdne, a to i proti vôli 
vymáhajúceho veriteľa (compenzatio necessaria, kompenzácia súdna). 

 Kompenzácia je vždy viazaná na určité podmienky. Podľa justiniánskeho práva 
napríklad platilo, že kompenzovať je možné len pohľadávky vzájomné, žalovateľné 
a ľahko zistiteľné, ktoré majú ten istý predmet plnenia. Proti niektorým 
pohľadávkam bola kompenzácia vylúčená: napr. z deposita, z krádeže a iné. 

 
3) Novácia (novatio) je zrušenia obligácie zriadením novej obligácie, podstatne 

rovnakého obsahu. Aby však stará obligácia zanikla, musí však nová obsahovať 
nejakú odchýlku, niečo nové - aliquid nový: napr. uloženie podmienky, zmenu 
osoby veriteľa alebo dlžníka a pod. 

 Novácia sa v klasickom práve rímskom uskutočňovala pomocou formálnych 
(abstraktných) kontraktov, predovšetkým stipuláciou. Pri zmene osoby veriteľa 
napríklad takto: Quod Titio depes mihi dari spondes? (sľubuješ mi zaplatiť to, čo 
dlhuješ Titiovi?), pri zmene osoby dlžníka takto: Quod Titius mihi debet, mihi dari 
spondes? (sľubuješ mi zaplatiť to, čo mi dlhuje Titius?). 

4) Prepáčenie dlhu je dvojstranné právne konanie, ktorým veriteľ prepúšťa dlžníka zo 
záväzku bez toho, aby dosiahol uspokojenie. Dlžník musí s prepáčením súhlasiť, 
pretože je mysliteľné prepáčenie dlhu na škodu dlžníka (prepáčenie by napr. mohlo 
poškodiť povesť o platobných schopnostiach dlžníka). 

5) Confusio - splynutie. Ide o prípad, keď osoba veriteľa splynie s osobou dlžníka 
v jedno (veriteľ sa stane svojím vlastným dlžníkom): confusio býva časté pri 
dedičskej subcesii. 

6) Len výnimočne zaniká obligácia smrťou jednej zo strán: je tomu tak vtedy, keď 
záväzok či oprávnenie sú čo najtesnejšie spojené s osobou veriteľa alebo dlžníka: 
napr. povinnosť platiť pokutu pri žalobe z krádeže (actio furti), právo vymáhať 
pokutu je urážka na cti. 
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7) Prípad hodný zvláštneho zreteľa nastane v situácii, keď veriteľ nezažaluje včas, keď 
sa veriteľovi premlčí žaloba. Obligácia síce nezaniká, pretože však dlžník nemôže 
byť k plneniu súdne donútený, mení sa podstatne jej povaha: z obvykle žalovateľnej 
(alebo ako hovoríme civilnej) obligácie sa stáva len obligácia naturálna, obligácia 
nechránená žalobou. 

 Obligácia naturálna je však pojem všeobecný, t. j. nevzniká len premlčaním 
žaloby. V klasickom i justiniánskom práve sa k naturálnym obligáciám počítali 
rôznorodé obligačné pomery, pri ktorých nebolo je možné vynucovať plnenie 
pravidelnými prostriedkami na to určenými, pretože plnenie malo tieto právne účinky 
ako pri obligácii pravidelnej: nemohlo byť žiadané naspäť, a to ani keď bolo poskytnuté 
v mylnom vedomí, že ide o dlh vynutiteľný. 

 Naturálne obligácie vznikali napr. pri zmluvách, ktoré boli zjednané s otrokom, 
ďalej pri kontraktoch, ktoré nedospelec uzavrel bez súhlasu poručníka, pri záväzkoch 
z hry a zo sázok atď. 

 Pri naturálnej obligácii vzniká dlh, dlžník však za dlh neručí, t. j. nemôže byť 
žalovaný. Ak plní, plní dobrovoľne a naturálna obligácia zaniká. 

2.6.6 Dedičské právo tvorí súbor predpisov alebo obyčajov, ktoré  
upravujú osud majetku zomretého človeka (pozostalosti) 

 Je nepochybné, že najstaršie rímske právo povolávalo ako dediča len príbuzných 
zomrelého (zostaviteľa), teda členov jeho rodiny, resp. rodu. Na primitívnych stupňoch 
vývoja, keď ešte nebolo rozvinuté súkromné vlastníctvo, považoval sa majetok 
jednotlivca súčasne i za majetok rodinného kolektívu, a preto po smrti oprávneného 
v tomto kolektíve proste zostával. 

 Až neskôr, v dobe, už plne rozvinutého vlastníckeho práva, začína sa 
rešpektovať i vôľa zomrelého a objavuje sa testament, záveť (posledná vôľa). V Ríme 
sa testamenty zadovažovali už pred kodifikáciou Zákona 12 tabúľ, pretože v jeho texte 
nájdeme normu, ktorá predpokladá testament ako inštitúciu dobre známu a bežnú, je 
možné povedať obvyklú: ak zomrie bez testamentu ten, kto nebude maťvlastného 
dediča,nech sa ujme pozostalosti najbližší agnát. 

 Rímske právo teda najneskoršie od 5. storočia pred n. l. pozná postupnosť 
dvojitého druhu: testamentárnu (na základe testamentu), inteštátnu alebo zákonnú (bez 
testamentu). Testamentárna má vždy prednosť, inteštátna nastupuje len v prípade, že 
zostaviteľ testament nezanechal, alebo že testoval neplatne. 

2.6.7 Postupnosť inteštátna 

 Ak nepovolal dediča zostaviteľ testamentom, povoláva dediča zákonná norma. 
Podľa Zákona 12 tabúľ to boli v prvom rade vlastní dediči (sui heredes), to znamená 
tie osoby, ktoré v dobe smrti zostaviteľa žili bezprostredne podriadené jeho rodinnej 
moci: teda zvyčajne deti a manželka. Pozostalosť sa bez ohľadu na pohlavie delila 
v tomto prípade rovným dielom. Ak nebolo vlastných dedičov, nastupoval najbližší 
agnát, teda najbližší príbuzný z bývalej zostaviteľovej rodiny (rodiny, do ktorej 
zostaviteľ patril ako filius famulias) - teda napr. brat zomretého alebo potomkovia brata. 
V treťom stupni povolával Zákon 12 tabúľ rodových príslušníkov, tzv. gentilov. O tejto 
sukcesii nič nevieme, pretože - ako hovorí Gaius - vyšla veľmi rýchlo z používania. 
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 Najstaršia inteštátna postupnosť bola determinovaná príslušnosťou k rodine, teda 
tzv. agnátskym príbuzenstvom. Na pokrvné zväzky sa vôbec neprihliadalo, preto strácal 
napr. syn rodiny, prepustený (emancipovaný) z otcovskej moci, akékoľvek dedičské 
nároky. 

 Strohé pravidlá tohto systému reformoval vo svojom edikte prétor. Nie je 
potrebné sa zaoberať podrobnosťami, ku charakteristike musí stačiť toto: prétor od 
samých začiatkov zdôrazňoval význam pokrvného príbuzenstva a obmedzoval práva 
agnátov; jedna z prvých reforiem sa týkala emancipovaného syna, o ktorom bola práve 
reč: prétorský edikt ho povolával k pozostalosti hneď v prvej skupine ako najbližšieho 
príbuzného. 

 Zložitým a celé storočia trvajúcim vývojom bolo nakoniec agnátske 
príbuzenstvo zlikvidované a ako inteštátnych dedičov povoláva Justinián len 
pokrvných. Vedľa nich prináleží potom zvláštny dedičský nárok pozostalému 
manželovi. 

 Pokrvní sa povolávajú podľa stupňov, bližší vylučuje vzdialenejšieho, počet 
stupňov nie je obmedzený. Ak sa nenájde žiadny kognát, prepadá pozostalosť ako 
odúmrť (caducum), štátu. 

Postupnosť testamentárna 

 Testament rímskeho práva môžeme definovať ako jednostranné právne 
zaobstaranie pre prípad smrti, obsahujúce ustanovenie dediča. 

 Ustanovenie dediča (heredis institucio), t. j. určenie osoby, ktorá po smrti 
zostaviteľa prevezme všetok jeho majetok, (všetky aktíva aj dlhy) považovali rímski 
právnici za základ celého testamentu: preto bez riadneho ustanovenia dediča bol 
testament neplatný, preto boli neplatné aj všetky ustanovenia, ktoré by v texte dedičskej 
inštitúcie predchádzali. Ustanovenie dediča muselo byť uskutočnené slávnostnými 
a rozkazovacími slovami, obvyklá bola formula Titius filius meus, heres esto! 
(Titius, môj syn, buď dedičom! ). 

 Dedičom mohla byť jedna osoba, ak bolo ustanovených viac dedičov, hovoríme 
o spoludedičoch (coheredes): tí nadobúdajú pozostalosť podľa ideálnych dielov, ktoré 
sú buď nerovné (podľa vôle zostaviteľa) alebo rovné (ak neurčí zostaviteľ nič 
bližšieho). 

 Aby postupnosť podľa testamentu nastala, musel ako zostaviteľ (testátor), tak 
i dediči, ako aj všetky zainteresované ďalšie osoby, mať zvláštnu spôsobilosť, ktorá sa 
označovala termínom testamenti factio: je to spôsobilosť zúčastniť sa akýmkoľvek 
spôsobom pri zriaďovaní testamentu (nielen ako testátor, ale i ako svedok) a spôsobilosť 
byť v testamente menovaný ako dedič či poručník či ako odkazovník. Podľa toho 
rozlišovala potom stredoveká náuka testamentárnu spôsobilosť aktívnu a pasívnu 
(testamenti factio activa - testamenti factio pasiva). 

 Spôsobilosť aktívna (t. j. spôsobilosť zriaďovať testament) nemali: otroci, osoby 
podriadené cudziemu právu (personae alieni iuris), nedospelci, duševne chorí, 
márnotratníci a niektoré ďalšie osoby. 

 Spôsobilosť pasívna chýbala tým, ktorí nemali spôsobilosť aktívnu, do 
principátu ženám po občanoch, zaradených do prvej majetkovej triedy a ďalej tzv. 
neurčitým osobám. Pokiaľ ide o otrokov, platila istá vynimka: otrok mohol byť 
ustanovený za dediča, ak bol súčasne prepustený na slobodu. 
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 Cudzincom testamenti factio chýbalo, nemohli preto testament ani zriaďovať, 
ani z testamentu niečo nadobúdať, buď ako dediči alebo ako odkazovníci. Rozumie sa, 
že ide o testament rímskoprávny: podľa vlastného práva národného cudzinci 
samozrejme testovať i z testamentu nadobúdať mohli. 

(Pokiaľ sme vyššie uviedli, že pasívnu spôsobilosť testamentárnu nemajú neurčité 
osoby, mali sme na mysli prípady, keď testátor uskutoční dedičskú inštitúciu týmto 
spôsobom: Buď dedičom ten, kto prvý príde na môj pohreb.V staršom rímskom práve 
sa za neurčité osoby považovali i počaté, ale ešte nenarodené deti, tzv. postumi.) 

Formy testamentu 

 Pôvodne zaobstarávali rímski občania testamenty na ľudovom zhromaždení, 
ktoré bolo na tento účel zvolávané 2 x do roka (tzv. testamentum comitiis calatis). 
Vedľa tohto testamentu sa povoľovalo vojakom, aby neformálnym spôsobom prejavili 
svoju poslednú vôľu pred nastúpeným šíkom pred začatím vojny (testamentum in 
procinotu). 

 Tieto formy boli neskoršie potlačené tzv. testamentom mancipačným, teda 
testamentom, ktorý bol zriaďovaný pomocou konania per aes et libram. Jeho 
podstatou je prevod hocijakého majetku na tretiu osobu, ktorej zostaviteľ ukladal, ako 
s pozostalosťou naložiť po jeho smrti. Postupom času odpadli rôzne formality, ktoré 
mancipačný testament pôvodne zväzovali a prétor nakoniec ako platný uznával každý 
testament, ktorý bol riadne zapečatený a opatrený pečaťami siedmych svedkov. 

 Okrem písomného testamentu poznalo rímske právo taktiež testament ústny 
(orálny), ktorý mal niektoré zvláštne náležitosti. 

Testovacia sloboda a jej obmedzenie 

 Pri stanovení dediča nebol testátor v staršej dobe nijako viazaný: mohol ako 
dediča určiť kohokoľvek, na príbuzenské zväzky nemusel brať ohľad. Túto strohú 
zásadu (zásadu tzv. absolútnej testovacej slobody) vysvetlíme najskôr predpokladom, že 
pôvodne mohol zostaviteľ testovať len v situácii, keď nemal zákonných dedičov 
a zanechával majetok cudzím osobám: časom sa potom postavenie zostaviteľa 
osamostatnilo do tej miery, že mohol testament voľne zriaďovať aj vtedy, keď 
najbližších dedičov mal. 

 Zásada absolútnej testovacej slobody bola však zjavne nespravodlivá, pre 
príbuzných zostaviteľa nebezpečná, a preto zasiahol prétor. Najskôr tak, že vyžadoval, 
aby najbližší príbuzní zostaviteľa boli v testamente menovaní: nemuseli síce nič dostať, 
nesmeli však byť opomenutí mlčaním, zostaviteľ bol nútený ich riadne vydediť 
(exheredovať). Tak vznikli tzv. formálne práva neopomenuteľných dedičov. Na ochranu 
majetkových záujmov najbližších príbuzných však formálne práva nestačili, a tak bola 
postupom času uskutočnená ďalšia korektúra a bolo žiadané, aby títo ľudia boli nielen 
v testamente menovaní, ale aby v každom prípade z testamentu taktiež niečo dostali. 
Tak boli formálne práva neopomenuteľných dedičov premenené na práva materiálne. 
Materiálne právo neopomenuteľných dedičov zaisťovalo, že dedič dostane 
z pozostalosti najmenej 1/4 podielu, ktorý by dostal pri zákonnej postupnosti 
(inteštátnej): táto quarta legitimae partis býva označovaná termínom povinný diel. 

 Materiálne i formálne práva neopomenuteľných dedičov realizoval prétor tým 
spôsobom, že oprávneným povoľoval postupnosť proti testamentu a zvláštnym 
interdiktom ich chránil tak, ako keby boli skutočnými civilnými dedičmi. 
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Legata - odkazy 

 Rímske dedičské právo je ovládané princípom univerzálnej subcesie. 
Testamentom ustanovený alebo normou zákona povolaný dedič nadobúda majetok 
zostaviteľa ako celok (per universitatem), stavia sa akosi na miesto zomrelého, 
okamihom prijatia pozostalosti prjíma všetky jeho aktíva i všetky jeho dlhy. Princíp 
univerzálnej subcesie je zjavne očividný predovšetkým v situácii, keď je povolaných 
niekoľko dedičov: jednotlivci nenadobúdajú jednotlivé kusy, ktoré tvoria pozostalosť, 
ale celú pozostalosť, a to ideálnymi dielmi. 

 Ak chce testátor poskytnúť určitej osobe jednotlivú pozostalostnú vec, či len 
určitý majetkový prospech, koná tak formou odkazu alebo legatu. Odkaz je 
jednostranné právne zaobstaranie, uskutočnené v testamente predpísanou rozkazovacou 
formou, ktorým zostaviteľ poskytuje niekomu pre prípad svojej smrti majetkový 
prospech na tiaž svojho dedičstva. Prijatím pozostalosti vzniká potom obdarenému (tzv. 
legatarius - odkazovník) nárok voči dedičom na vydanie veci alebo majetkového 
prospechu iného. Rímske právo poznalo odkazy rôzneho typu, v niektorých prípadoch 
mal nárok odkazovníka charakter nároku vecného; v iných len charakter nároku 
obligačného. 

 Príklad: testátor ustanoví svojho syna za dediča, svojho otroka Sticha odkáže 
však Luciovi Titiovi. Podľa princípu univerzálnej subcesie sa syn stane vlastníkom 
všetkého pozostalostného majetku, teda i vlastníkom otroka Sticha. Podľa ustanovení 
testamentu mu však vzniká povinnosť vydať tohto otroka Titiovi. 

 Pretože sa stávalo, že testátori neraz preťažovali dedičov povinnosťami vydávať 
odkazy, bolo už za republiky prijatých niekoľko zákonov, ktoré mali chrániť záujmy 
dedičov. Z nich nadobudol rozhodujúci význam zákon Falcidiov (Lex Falcidia), ktorý 
stanovil, že testátor smie odkazy vyčerpať najviac 3/4 pozostalosti. Jedna štvrtina 
musela zostať pre dedičov čistá, odkazmi nezaťažená (tzv. Falcidiova quarta). 

 Odkazom boli blízko príbuzné tzv. fideikomisie (fideicommissa), jednostranné 
právne konania, uskutočnené neformálnou prosbou zostaviteľa k osobe, ktorá niečo 
nadobúdala pre prípad jeho smrti, aby táto osoba poskytla niekomu majetkový 
prospech. Ešte koncom rímskej republiky boli tieto prosby právne irelevantné a ich 
splnenie záviselo len na poctivosti požiadanej osoby (tzv. fiduciár). Za cisárstva sa 
fideikomisie stali žalovateľné: postupne sa potom zbližovali s odkazmi až nakoniec 
Justinián obe inštitúcie zlúčil v jedno. 

 Záverom treba zdôrazniť ešte toto: ak je sukcesia dedičov ovládaná princípom 
univerzálnej sukcesie, je sukcesia odkazovníkov príkladom singulárnej sukcesie pre 
prípad smrti. 

2.6.8 Žaloby (ius kvot ad actiones pertinet) 

 O rímskom práve procesnom prehovoríme len celkom stručne. Necháme stranou 
konanie pred súdom trestným, všimneme si len procesu súkromného, a to len jeho 
najzákladnejšie rysy. 

 Rímsky proces súkromný prešiel troma vývojovými štádiami: najstarším typom 
bol tzv. proces legisakčný, forma, ktorá ovládala rímske súdnictvo do vydania zákona 
Aobutiovho v 2. storočí pred n. l. Po zákone Aobutiovom nastúpil na miesto procesu 
legisakčného proces formulový: ten sa aplikoval ešte v dobe klasickej rímskej 
jurisprudencie (1. - 2. storočí n. l.), bol však už postupne vytlačovaný novým typom, 
tzv. mimoriadnym konaním, (extraordinárnym alebo kogničným). 
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 Pre proces legisakčný a formulový boli charakteristické dve fázy konania. Prvá 
fáza (prvé štádium) prebiehala pred súdnym úradníkom rímskeho národa, obyčajne pred 
prétorom alebo pred správcom provincie. V tomto štádiu, ktoré sa označovalo 
technickým termínom konanie i n i u r e, prednášal žalobca svoj nárok, žalovaný svoje 
námietky a úradník skúmal, či nárok je zákonný a či námietky žalovaného nárok 
nevylučujú. Potom predkladať stranám zoznam sudcov a strany si z neho vyberali jedno 
meno, sudcu, ktorý mal spor definitívne vyriešiť. Ak sa strany na mene nedohodli, 
stanovil sudcu sám úradník. Celé konanie končilo tzv. litiskontestáciou, slávnostným 
aktom, ktorým bol podľa práva spor konštituovaný. 

 Druhé štádium, pomenované iudicium alebo konanie a p u d i u d i c e m 
prebiehalo po uplynutí nejakej doby. Strany sa dostali pred zvoleného sudcu, prednášali 
svoje podania, predvádzali svoje dôkazy a sudca nakoniec rozhodol vynesením 
rozsudku. Rozsudok bol záväzný, štátnou mocou vynutiteľný a nadobúdal ihneď právnu 
moc - rímske právo nepoznalo žiadne opravné prostriedky. 

 Ak odsúdený nesplnil svoje povinnosti z rozsudku, obracal sa žalobca znovu na 
súd zvláštnou žalobou (actio iudicati) a bola začatá exekúcia. V staršej dobe bola 
exekúcia vedená nielen na majetok, ale i na osobu odsúdeného, od vydania zákona 
Poeteliovho sa exekuoval len majetok. 

 V mimoriadnom konaní, ktoré prišlo do používania v dobe cisárstva, štádiá in 
iure a apud iudicem odpadli a celý proces od začiatku až do konca bol vedený pred 
jediným sudcom, buď pred cisárom alebo cisárskym úradníkom. Ak súdil úradník, 
pripúšťalo sa odvolanie na cisára. 

Konanie legisakčné 

 Bolo prísne formálne, sporné strany museli postupovať podľa presne 
stanovených pravidiel, prednášať rôzne formulky, uskutočňovať predpísané úlohy, 
každé opomenutie alebo nedopatrenie stíhala tvrdá sankcia straty procesu. Zvlášť sa 
vyžadovalo, aby žalobca predniesol svoj nárok presne podľa slov zákona: očividne od 
tejto náležitosti - lege agere (t. j. žaloba podľa zákona) - dostalo konanie svoj názov. 

 Formalistické legisakčné konanie mohlo vyhovovať len primitívnym 
hospodárskym pomerom ranej rímskej republiky. Na vyššom stupni vývoja sa muselo 
stať prekážkou a brzdou pružného prejednávania početných sporov, ktoré vznikali 
v súvislosti s rozvojom peňažného obratu a domáceho a zahraničného obchodu. Preto 
bolo v 2. storočípred n. l. nahradené formulovým konaním. 

 Formulový proces nevyžadoval skoro žiadne formality, bol pružný, rýchly a plne 
rešpektoval vôľu rokujúcich strán. Názov dostal podľa tzv. formule, t. j. inštrukcie, 
ktorú na konci štádia in iure spisoval spolu so spornými stranami súdny úradník. 
Formula bola určená sudcom druhého štádia konania a obsahovala právne (ak chcete 
teoretické) riešenie sporu. Sudca v druhom štádiu mal preveriť len skutkový základ 
sporu a podľa toho potom vyniesť rozsudok; preto bola každá formula štylizovaná 
hypoteticky, napr. takto: Ak vyjde najavo, že žalobca požičal žalovanému desať tisíc 
sesterciov, odsúď sudca, žalovaného, aby žalobcovi zaplatil desaťtisíc! Ak to nevyjde 
najavo, žalovaného osloboď! 

 Procesná formula mala typizovanú podobu, právoveda rozlišovala v jej texte 
rôzne časti, napríklad tvrdenia žalobného nároku (intentio), príkaz na odsúdenie 
(condemnatio), bližšie určenie žalobného nároku (demonstratio) atď. 
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 Prejednávanie žalobného nároku nemalo vo formulovanom procese vždy 
rovnakú podobu. Nároky z niektorých právnych konaní sa posudzovali voľnejšie, 
s prihliadnutím na najrôznejšie okolnosti prípadu (tzv. iudicia bonae fidei), iné žaloby 
mali prejednací režim prísny (tzv. iudicia stricta). Rozsudok znel však za všetkých 
okolností na peňažnú čiastku (princíp pekuniárnej kondemnácie). 

 Mimoriadne konanie (kogničné) začalo vytláčať formulový proces už v dobe 
prvých cisárov. Malo svoje vláštne princípy, za najvýznamnejšiu novotu treba však 
považovať to, že ho viedol jediný sudca a že sa z rozsudku pripúšťalo odvolanie na 
cisára. V poklasickej dobe mimoriadne konanie prevládlo a nakoniec celkom vytlačilo 
riadne konanie - formulové. Justiniánske právo pozná už len proces kogničný. 

2.6.9 Polícia vo vývoji verejnej správy 

 Dejiny rímskej polície nám prinášajú niekoľko zvláštností. Prvou z nich je 
skutočnosť, že po prvý krát v Európe vznikla polícia, ktorá nezaisťovala pokoj 
a bezpečnosť na malom území, tak ako to bolo v prípade polície gréckych mestských 
štátov. Rímska polícia zasiahla rozsiahle územia, čo zvýraznilo jej rysy ako polície už 
nie mestskej, ale skutočne štátnej, i keď rad oblastí a provincií Rímskej ríše si 
zachovával vysoký stupeň autonómnosti policajnej organizácie. Druhou z nich je 
najvyšší stupeň rozvinutosti policajnej organizácie s akým sa v antických podmienkach 
stretávame. Rímska polícia dostala k dispozícii to, čo chýbalo gréckej polícii - priestor 
a čas. To všetko bolo po začiatku nášho letopočtu umocnené nutnosťou chrániť 
rímskeho občana a jeho spoločnosť novými prostriedkami, zodpovedajúcimi novej 
dobe. Tretia je odvodená od druhej. V nadväznosti na dosiahnutie nových kvalít, sú 
dejiny rímskej polície vnútorne výraznejšie členené, ako dejiny polície gréckej, pričom 
hranice medzi jednotlivými obdobiami sú výraznejšie, ako napr. medzi políciou obdobia 
krétskej, mykénskej a vrcholovej gréckej kultúry. Každá z nich vyžaduje osobitnú 
pozornosť. Vzhľadom k tomu musíme začať u kráľovského obdobia Ríma. Mesto 
vzniklo v okruhu etruského vplyvu a prirodzene prevzalo všetky etruské policajné 
vzory. Najvyššiu vyšetrovaciu právomoc si držal kráľ, ktorý na rozdiel od svojich 
etruských predchodcov bol viac panovníkom, ako etruským vládcom-kňazom. 
Nariaďoval vyšetrovanie najzávažnejších trestných činov proti štátu a kultu a sám ich 
súdil. Spolu s tým mal právomoc previnilca potrestať bez súdneho konania priamo na 
mieste činu. Bezprostredný výkon trestu, a istotne i úkony súvisiace so zadržaním 
páchateľa na mieste činu, zaisťovali ich služobníci - liktori (lictores). V kráľovskej dobe 
mal vládca k dispozícii 12-člennú skupinu liktorov, čo bola dostatočná sila, schopná 
prekonať odpor hocijakého páchateľa. Liktori so sebou nosili zväzok, zložený z 12 
prútov a sekery, ktoré používali buď na palicovanie páchateľa alebo jeho popravu. Za 
zakladateľa rímskej policajnej organizácie môžeme považovať druhého rímskeho kráľa 
Numu Pompillia, ktorý mal panovať v 7. storočí pred n. l.. Bol to on, kto pre boj so 
zločinom vyčlenil zvláštnych úradníkov - kvestorov (quaestor), po slovensky 
"vyšetrujúci", vyšetrujúcich vraždy a hrdelné trestné činy. Im bol podriadený pomocný 
policajný aparát, udržujúci poriadok, bezpečnosť dopravy a poctivý obchod. O iných 
predstaviteľoch policajných orgánov z tohoto obdobia nemáme v historickej literatúre 
dosť zmienok. Súvisí to s rozvojom rímskej štátnosti, kedy si najdôležitejšie 
vyšetrovacie i súdne právomoci držal otec rodiny alebo predstaviteľ rodu, vyšetrujúci 
a súdiaci "súkromné" trestné činy, t. j. činy, ktorých skutková podstata sa nedotkla 
bezpečnosti štátu, kultu a neskôr i armády. Otec alebo vedúci predstaviteľ rodu viedol 
teda i policajné zákroky proti previnilcom - pátranie po páchateľovi a jeho zaistenie. 
Starý Rím bol obohnaný hradbami, môžeme teda predpokladať, že u jeho brán stáli 
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mestské stráže a kontrolovali pohyb a dianie okolo nich. Strážené boli asi 
i najdôležitejšie budovy a istotne existovala i chrámová polícia, zložená zo služobníkov 
chrámov. Členmi stráží boli rímski občania, ktorí túto policajnú činnosť konali v rámci 
riadnej vojenskej služby alebo prípravy na ňu. Ďalšou policajnou zložkou, o ktorej sa 
uchovali určité správy bola kráľova telesná stráž. V normálnych podmienkach túto 
úlohu plnili liktori, ale posledný rímsky kráľ Lucius Tarquinius Superbus sa pri ochrane 
svojej osoby nespoliehal na náhodu. Podľa historika Dionýza Sicílskeho "sa obklopil 
telesnou strážou, zloženou z cudzincov a domácich ľudí, ktorí v noci strážili kráľovský 
hrad a cez deň museli kráľa sprevádzať, kamkoľvek šiel, ako silná ochrana pred 
všetkými nástrahami." Vlastnú telesnú stráž mal podľa legiend už prvý rímsky kráľ 
Romulus. Livius k tomu píše: "Tri sto ozbrojencov mal ako svoju telesnú stráž a nazval 
ich „Celeres“, to je „Rýchli“, a ich služby používal vo vojne, i v mieri." V roku 510 
pred n. l. boli králi z Ríma podľa legiend vyhnaní a začalo obdobie republikánskeho 
Ríma. Pád kráľovskej moci plne korešponduje so situáciou v Etrusku, kde králi boli 
vytláčaní silnou šľachtickou vrstvou, ktorá vládu strhla na svoju stranu. To isté sa stalo 
v Ríme. Pre nás je dôležité, že najvyššia vyšetrovacia a súdna právomoc bola rozdelená 
na niekoľko orgánov. Došlo k presadeniu systému deľby moci, medzi iným i moci 
policajnej. Toto rozdelenie je typické pre celé republikánske obdobie Ríma a v mnohom 
sa udržalo i v období cisárskom. Najvyššie vyšetrovacie právomoci boli predovšetkým 
rozdelené medzi Senát a konzulov. Senát, odvodené od starec - senex, bol v podstate 
nám už známou radou starších. Schvaľoval zákony, vydával záväzné smernice pre 
konzulov a vyšetroval najvýznamnejšie trestné činy. Rímske dejiny nám uchovali 
niekoľko prípadov, kedy Senát inicioval a riadil vyšetrovanie mimoriadne 
nebezpečných trestných činov. V roku 327 pred n. l. to bol napr. prípad rímskych 
travičiek, ktorých obeťami sa stali desiatky rímskych občanov. Prípad na príkaz Senátu 
vyšetroval Fabius Maximus, ktorý je preto často označovaný ako najstarší rímsky 
detektív. Úrad konzulov (consules) vznikol oficiálne v roku 510 pred n. l., po vyhnaní 
posledného z rímskych kráľov. Formoval sa istotne už predtým, ale vrchol konzulských 
právomocí musíme jednoznačne spojiť s republikánskym Rímom. Senát menoval dvoch 
konzulov pre každý rok. Ich práva a povinnosti boli rovnaké, takže ani jeden z nich 
nemohol na seba strhnúť moc. Konzuli, ktorých okruh pôsobnosti bol veľmi široký, 
priamo riadili vyšetrovanie osobitne nebezpečných trestných činov, ohrozujúcich štát, 
kult a armádu. Niekedy na príkaz Senátu, ale poväčšinou z vlastnej iniciatívy. Konzula 
neustále sprevádzala skupina 12 liktorov, ktorí na jeho pokyn, podobne ako 
v kráľovskom období, rovno na mieste trestali polapených previnilcov. Konzul naviac 
vydával priame rozkazy na zaistenie vnútornej bezpečnosti Ríma ďalším, jemu 
podriadeným úradníkom. Ďalším orgánom, vybaveným vyšetrovacími a súdnymi 
právomocami, boli prétori (praetores). Tento úrad vznikol v roku 366 pred n. l., asi 
vyčlenením z úradu konzula, pretože i konzuli boli v starom Ríme niekedy označovaní 
ako prétori. V Ríme pôsobili na začiatku dvaja prétori. Prvý - praetor urbanus, mestský 
prétor vyšetroval a súdil obyvateľov Ríma, druhý cudzincov. V cisárskom období počet 
prétorov stúpal. Na čele rímskej polície stál mestský prefekt - praefectus urbis (mestský 
policajný prezident). Na začiatku zastával funkciu mestského veliteľa a pokiaľ sa 
rímska ríša v podstate stotožňovala so svojim hlavným mestom, priamo zastupoval 
neprítomných konzulov. Neskôr, keď sa rímske územie rozrástlo, sa táto pôvodne 
vojenská funkcia zmenila v policajnú. Mestský prefekt osobne riadil jednotlivé zložky, 
starajúce sa o bezpečnosť Ríma, boj proti kriminalite, zabespečovanie verejného pokoja 
a poriadku. Vzhľadom k mimoriadnej závažnosti tejto funkcie, bol úrad mestského 
prefekta obsadzovaný senátormi, ktorí mali vojenské a správne skúsenosti. V období 
cisárskeho Ríma jeho význam kolísal, ale stále si udržiaval svoj vplyv. Mestský prefekt 
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vydával nariadenia, týkajúce sa dopravy, poriadku, čistoty, záväzné pre všetko 
obyvateľstvo. Každý rok mal stále viac práce. V Ríme rástla kriminalita, čo súviselo so 
stálym rastom obyvateľov Večného mesta, i s tým, že Rimania, siahajúci po svetovláde, 
začali opúšťať mnohé svoje pôvodné cnosti, najmä skromnosť a sparťanský spôsob 
života. Na vzostup kriminality odpovedal Rím posilňovaním stredného článku svojho 
policajného systému, predovšetkým úradov kvestorov a edilov. Edilovia (aedilés) boli 
spočiatku dvaja a Rimania ich označovali ako edilov plebejských. Neskôr, v roku 366 
pred n. l., k nim pribudli ďalší dvaja edilovia kurulskí, t. j. patricijskí. Po splynutí týchto 
funkcií mali dozor nad bezpečnosťou mesta, starali sa o trhy a zásobovanie, dozerali 
nad prípravou verejných hier a mali i menšie súdne právomoci. Policajne dohliadali nad 
hostincami, kúpeľmi, nevestincami. Mohli zatknúť rušiteľov verejného poriadku, 
dokonca ich i trestať bičovaním v prípade, že šlo o otrokov alebo hercov. Mali právo 
zabaviť vec, uložiť peňažitú pokutu. nemali však právo pátrať po ukradnutých veciach, 
takže nie je možné ich činnosť zjednodušene priamo porovnávať s činnosťou dnešnej 
polície. Edili plebejskí boli snáď pôvodne strážcami chrámov. Túto domnienku 
nepriamo potvrdzuje skutočnosť, že po roku 494 pred n. l., kedy bol tento úrad oficiálne 
ustanovený, sídlili v chráme bohyne Cerery, kde strážili dôležité dokumenty, určené 
plebejcom. Zároveň však pomáhali tribúnom ľudu (tribuni plebis!), ustanoveným 
chrániť záujmy plebejcov na začiatku 5. storočia pred n. l. Na základe ich príkazu mali 
právo zatýkať, realizovať exekučné príkazy a viesť vyšetrovania v hrdelných žalobách. 
V roku 454 pred n. l. získali právo samostatne žalovať. V tom čase sa stále viac stávali 
pomocníkmi konzula, ktorý dokonca dohliadal na ich každoročnú voľbu na 
zhromaždení plebejských tribuí. Volili sa z mladých Rimanov a tento úrad zastávali 
poväčšine medzi 28-29 rokom svojho veku. Kurulskí edili boli starší - boli volení 
približne okolo svojho 37. roku. Edilovia si uchovali význam počas celého obdobia 
republikánskeho Ríma. V roku 44 pred n. l. dokonca Caesar pridal ku stávajúcim 
štyrom edilom ešte dvoch ďalších, ktorí však dohliadali na zásobovanie mesta obilím. 
V cisárskej dobe ich význam upadal. Druhú zložku stredného článku rímskeho 
policajného aparátu tvoril úrad kvestorov, prevzatý z kráľovskej doby. Kvestori boli, 
podobne ako väčšina rímskych úradníkov, volení na rok zhromaždením komícíí. 
Spočiatku boli dvaja, v 3. storočí pred n. l. sa ich počet zvýšil na ôsmich a za Ceasera 
ich bolo už 40. V dobe vzniku rímskych provincií, boli medzi provinčnými úradníkmi 
i kvestori, ktorí tu plnili podobné úlohy ako v hlavnom meste. Úrad edila i kvestora bol 
len prechodným stupňom v rímskom spoločenskom rebríčku, bez prekonania ktorého sa 
Rimania nemohli dostať k funkciám vyšším. Edilovia a kvestori teda prichádzali 
a odchádzali. Kto však ostával natrvalo, boli ich podriadení úradníci, zaisťujúci 
nepretržitosť policajnej služby. O ich činnosti nemáme mnoho zmienok, ale boli to 
práve oni, kto bezpečnosť Ríma v skutočnosti zaisťovali, bojovali proti kriminalite 
a udržiavali verejný poriadok. K dispozícii mali najnižšie články rímskeho policajného 
systému. Patrili sem predovšetkým členovia rôznych miestnych výborov, podriadených 
edilom a jeho úradníkom. Nad čistotou ulíc a ich priejazdnosťou mali dozor členovia 
štvorčlenných výborov - quattuorviri viis in urbe purgandis a členovia dvojčlenných 
výborov duoviri viis extra urbem purgandis. V 3. storočí pred n. l. k nim pribudol ďalší, 
tentoraz trojčlenný výbor - tresviri nocturni alebo tresviri capitales. Už z ich latinského 
názvu vidíme, že sa zaoberali nočnými problémami hlavného mesta - požiarnou 
bezpečnosťou a dozorom nad verejným poriadkom. Ich úlohou bolo vytvoriť 
dobrovoľné policajné oddiely a v prípade nutnosti vysielať hliadky do ulíc nočného 
Ríma. Členovia nočných hliadok mali dokonca právo na mieste priestupku ukladať 
pokuty. V období cisárskeho Ríma došlo v rímskom policajnom systéme k niekoľkým 
zásadným zmenám. Hlavnou črtou vývoja bolo poštátnenie a centralizácia policajného 
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systému, ktorý bol viac zapojený do štruktúr priamej moci a podriadený najvyššej 
autorite - cisárovi. Bol posilnený okruh priamych protištátnych trestných činov, 
z ktorých najdôležitejším sa stala urážka cisára. Postavenie a vplyv rímskej polície bol 
v novom období výrazne spätý s postavením samotného cisára. Silný vládca políciu 
zreteľnejšie využíval pre svoje ciele. V dejinách cisárskeho Ríma existuje niekoľko 
výrazných období, kedy bez najmenšej pochybnosti môžeme hovoriť o Rímskej ríši ako 
o policajnom štáte. Sú tu však i obdobia úpadku centrálnej moci, dokonca i štátnej moci 
ako celku, kedy sa polícia a boj proti kriminalite dostali do úzadia a celé oblasti štátu 
ovládli nepriatelia Ríma a kriminálne živly. Tento stav je však už typický i pre poslednú 
fázu republikánskeho Ríma, zmietaného nenávisťou a občianskymi vojnami. Prvú 
cisársku policajnú reformu musíme preto spájať s osobou prvého skutočného rímskeho 
cisára Augustusa (27. pred n. l. - 14. n. l.). Augustus predovšetkým prevzal 
z republikánskeho policajného systému všetko, čo mohol potrebovať a čo sa v minulosti 
osvedčilo. Na prvom mieste zvýraznil postavenie mestského prefekta, pričom obnovil 
tradíciu, že mestskí prefekt ho v neprítomnosti zastupoval. Tým zvýraznil jeho 
postavenie v systéme moci i správy. Mestský prefekt bol naďalej ustanovovaný z radov 
senátorov, blízkych cisárovi. Prvým novodobým mestským prefektom sa stal C. 
Maecenas, človek populárny a medzi šľachtou a ľudom veľmi obľúbený. Úrad 
mestského prefekta podporovali i ďalší cisári, takže jeho význam ďalej stúpal. Stal sa 
stálou inštitúciou, ktorej význam presahoval hranice mesta. Stál na čele policajnej 
správy a vykonával dozor i nad súdnictvom. V čase úpadku cisárstva a prenesení sídla 
Rímskej ríše do severotalianskej Ravenny, postupoval rímsky mestský prefekt už úplne 
samostatne i keď už, spolu so Senátom, vládol mestu, odchádzajúcemu zo svetovej 
slávy. Druhým článkom, ktorému Augustus venoval pozornosť, bol najnižší stupeň 
rímskeho policajného systému. Cisár sa snažil premeniť dobrovoľné policajné 
hliadkové oddiely a vymeniť za stále. Preto zriadil sedem stálych zborov - cohortes 
vigilum, po slovensky "kohorty bdelých" (vigilare - bdieť). Už v nich neslúžili pôvodní 
rímski občania, ale predovšetkým prepustenci, ktorí neboli tak spätí s mestom a jeho 
prostredím a predovšetkým boli oddanejší ako samotní Rimania. V každej kohorte bolo 
7 000 mužov, pričom sídlili v kasárňach, rozmiestnených v dôležitých častiach Ríma. 
Vzhľadom na to, že Augustus rozdelil mesto do 14 obvodov, každá kohorta sa starala 
o dva mestské obvody. Ich úlohou bolo v noci hliadkovať v uliciach, dohliadať na 
bezpečnosť, poriadok a zasahovať pri požiaroch. Plnili teda úlohu polície poriadkovej 
a požiarnej. Vzhľadom k tomu boli vyzbrojení krompáčom, sekerou a obuškom. Rímske 
podsvetie ich nenávidelo, ale vládcovia si ich vážili. Vigilisti dostávali vyšší žold ako 
legionári a po skončení tridsaťročnej služby obdržali plné občianske práva. Kohortám 
velil vyčlenený veliteľ praefectus vigilum. Nemal ľahkú službu. Aspoň zachované 
písomné doklady o tom svedčia. Podľa nich bolo jeho prvou povinnosťou "bdieť celú 
noc". Vzhľadom na to, bol prefekt vyberaný z bývalých veliteľov légií, osvedčených 
v boji. Ani táto reforma nebola ešte dostačujúca. Požiarov v Ríme bolo mnoho, takže 
kohorty vigilistov sa stále viac stávali požiarnikmi, ako hliadkovými policajtmi. Preto 
boli zriadené ďalšie tri kohorty cohortes urbanae - mestské ozbrojené zbory. Ich 
príslušníkmi opäť neboli priamo Rimania, ale rímski občania pôvodom z Itálie. V čase 
Fláviovskej dynastie, sa ich príslušníkmi mohli stať i rímski občania z provincií. Tento 
proces sa stále viac prehlboval a v záverečnom období rímskej ríše bol štát už v podstate 
celý v rukách cudzincov. Podobne ako vigilisti i členovia mestských zborov, ktorým 
velili vojenskí tribúni (tribunus militum), podriadení mestskému prefektovi, boli za 
svoju službu dobre platení. Doba služby bola kratšia ako u vigilistov a trvala dvadsať 
rokov. Najdôležitejšia zmena v policajnom a armádnom systéme súvisela so vznikom 
cisárovej osobnej stráže, nazývanej prétoriáni - praetoriae cohortes. Augustus tak 
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nadviazal nielen na prax z obdobia kráľovského Ríma, ale predovšetkým na zvyky 
rímskych vojnových výprav, v priebehu ktorých mal veliteľ výpravy k dispozícii 
vlastnú telesnú stráž, a najmä na obdobie občianskych vojen v Ríme, kedy sa telesnou 
strážou obklopil každý prominent občianskych vojen. Na čele prétoriánov stál 
praefectus praetoris a bolo mu podriadených deväť kohort prétoriánskej stráže v Ríme. 
Po Augustovej smrti ich význam stúpol natoľko, že nielenže sa stali vykonávateľmi 
zločinov mnohých cisárov (práve preto Nero zvýšil počet kohort na dvadsať), ale sami 
ovládli cisársky dvor a určovali, kto sa stane novým cisárom alebo sa na vraždách 
nepohodlných cisárov sami zúčastňovali. V Ríme potom často vládol policajný 
a prétoriánsky teror. Naplno sa otvorila cesta mnohým udavačom a donášačom. Ich 
činnosť bola tak rozsiahla, že si pred nimi neboli istí ani poprední rímski šľachtici. 
Mnohí z nastupujúcich rímskych cisárov začínali s ráznymi opatreniami proti 
donášačom, ale tí skôr prežili cisárov, zasahajúcich proti nim. Rozmach udavačskej 
činnosti bol tak široký, že Rimania ich rozdeľovali do štyroch skupín - delatores, 
speculatores, curiosi a frumentarii. Oficiálne i neoficiálne plnili úlohy vnútornej 
kontrarozviedky a štátnej polície. Ich informácie boli starostlivo zaznamenávané 
a vyhodnocované, takže krátko po vyhodnotení určitého udania nasledoval priamy 
policajný zákrok. Ďalšou policajnou hanbou cisárskeho Ríma bol rozmach používania 
mučenia ako vyšetrovacej metódy. Rímsky občan nesmel byť niekoľko storočí mučený 
a súd proti nemu musel zohnať dôkazy nenásilnou cestou. Že to rímski vyšetrovatelia 
dôkladne ovládali, zachycujú mnohé historické práce, týkajúce sa republikánskeho 
Ríma. Na rozdiel od rímskych občanov, otroci a neskoršie i cudzinci sa mučeniu už 
nevyhli. Už v záverečnej fáze republikánskeho Ríma sa začala presadzovať prax 
mučenia rímskych občanov. Zlom nastal v cisárskom Ríme, kedy mučenie prestalo byť 
výnimkou a stalo sa bežným javom, postihujúcich rímskych občanov bez rozdielu ich 
majetku a spoločenského postavenia. V období cisárskeho Ríma sa venovala veľká 
pozornosť i zaisteniu územnej bezpečnosti. Vo viacerých oblastiach boli rozmiestené 
vojenské oddiely, dohliadajúce nad bezpečnosťou na cestách a v určených krajoch. 
Bojovali so zločineckými bandami, ktoré sa snažili prepadávať cestujúcich 
obchodníkov. Zvlášť aktívne sa im darilo plniť túto úlohu v bezprostrednej blízkosti 
hlavného mesta. Vo väčšej vzdialenosti od neho to už bolo horšie. V provinciách 
a dobytých územiach sa o bezpečnosť starali provinční prefekti. V hlavných mestách 
provincií bol budovaný policajný systém, totožný s pôvodným policajným systémom 
samotného Ríma. Výsledky boja proti kriminalite boli rôzne. Rímske dejiny hovoria 
o veľmi pokojných oblastiach, ale aj o provinciách kde boli permamentné problémy so 
zaistením pokoja, poriadku a bezpečnosti občanov. V novonadobudnutých územiach 
Rimania nezavádzali bezhlavo svoj policajný systém. Najprv sa snažili využiť prednosti 
systému prevzatého a postupne ho dopĺňali systémom vlastným. Tento postup bol 
využívaný v Egypte, Grécku a Malej Ázii, kde existovali účinné a rozvinuté policajné 
systémy už pred príchodom Rimanov. Poslednou zložkou, plniacou okrem iného 
policajné úlohy, boli pohraničné légie, najmä v strednej Európe. Išlo o najznámejšiu 
časť hraníc Rímskej ríše, známu ako Limes romanum. Jej základy vybudoval na Dunaji 
a v Porýní cisár Traján (98 - 114 n. l.). Pohraničné légie plnili predovšetkým vojenské 
úlohy. Spolu s tým však získavali a vyhodnocovali informácie o pohyboch 
nepriateľských kmeňov. Nadviazali tak na dlhoročnú prax práce rímskej rozviedky, 
ktorá získavala informácie o potencionálnych i otvorených protivníkov Ríma v celom 
stredomorskom bazéne a jeho okolí. Rímsky policajný systém bol veľmi rozsiahly. 
Nedostatok priestoru nedovoľuje písať o dopravnej, mravnostnej a pobrežnej polícii, ani 
podrobnejšie rozobrať systém kontroly a evidencie, identifikácie, ktorý Rimania 
výrazne zdokonalili. Skoro sedem storočí vládol Rím Európe. Od 4. storočia začalo 
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impérium upadať. Spolu s ním i centrálna policajná moc. Na program dňa prišla jeho 
neplánovaná decentralizácia. Mnohé oblasti sa stali na hlavnom meste absolútne 
policajne nezávislé, rovnako ako rozsiahle latifundiá veľkých pozemkových vlastníkov. 
Latifundisti si začali vytvárať vlastné policajné orgány. K niečomu to bolo dobré. Keď 
sa v roku 476 Rímska ríša rozpadla, jeho policajné dedičstvo pád impéria prežilo. Skoro 
tisíc rokov síce Európa nedosiahla úroveň rímskej policajnej organizácie, ale potom 
postupovala ráznejšie a rýchlejšie, ako jej rímski predchodcovia. Otvorila sa cesta 
k modernej novodobej polícii. 

 Znaky polície moderného typu pochádzajú až z čias cisárstva. Cisári prebrali od 
Alexandrie aj zriadenie mestského stratéga, keďže zriadenie mestskej komandatúry sa 
vytvorilo práve od čias Augusta. Cisár povolal do Ríma na obdobie svojej neprítomnosti 
zástupcu, ktorý sa mal starať o pokoj v hlavnom meste a tomuto účelu mu bolo 
podriadené rímske vojsko ako aj polícia Vigilov. Za Tiberia, ktorý bol veľa a dlho 
neprítomný v Ríme, bol tento post mestského prefekta (praefectus urbi) trvalým 
úradom. Keďže cisárska garda Preteriánov mala svojho vlastného gardového prefekta, 
tak mestskému prefektovi ostali rímske posádkové postranné regimenty, tzv. mestské 
vojenské útvary (mestské útvary rímskych légií). Tie stáli v popredí medzi ostatnými 
postrannými čatami a gardou a v armáde zaujímali zvláštne postavenie, nikdy neboli 
využívané (nasadzované) mimo hlavného mesta. Ich sila nie je presne známa a menila 
sa v priebehu storočí približne od 4 do 7 vojenských útvarov. Okrem toho mestský 
prefekt vydával hlavný rozkaz cez policajné čaty Vigilov, ktorých veliteľ mu podliehal. 

 Tak sa rímska mestská prefektúra vyvinula z predchádzajúcej mestskej 
komandatúry na stálu štátnu policajnú správu. Jej vedúci, mestský prefekt, bol rímsky 
policajný prezident, lebo jeho funkcie sa neohraničovali iba na vrchné vedenie 
exekutívy, ale týkali sa celej policajnej správnej činnosti. Toho, čo dnes nazývame 
vnútornou službou (vnútrom). Pritom okruh jeho úloh ďaleko prekračoval úzke hranice 
modernej bezpečnostnej polície okrem správnych úloh zaberal kompetencie v trestných 
a civilných veciach. Okrem zodpovednosti za pokoj a bezpečnosť mesta, hlavne v noci, 
mu podliehali dopravná, divadelná, spolková a trhová polícia, či vrátane zmenárne aj 
dozor nad mincami a váhami. Ďalej riadil dozor nad cechmi, ako aj policajný dozor nad 
predtým trestanými, prostitútkami, rušiteľmi pokoja a inými podozrivými, ku ktorým sa 
- ako ukázali policajné zoznamy - rátali aj kresťania a Židia. Účinnosť tohto policajného 
oprávnenia sa podstatne zvýšila prostredníctvom s ňou spojenej súdnej právomoci 
mestského prefekta, ktorá významne rýchlejšie a účinnejšie pracovala ako riadny súd. 
Jej podliehali okrem otrokov a slobodných občanov všetky nebezpečné alebo podozrivé 
skupiny ľudu, v neskoršom období ale úplne všetci občania. Rovnakým spôsobom sa 
rozširovala v priebehu storočí jeho správna činnosť. K tej neskôr podľa úradných listín 
patrili napr.: regulácia čistej (úžitkovej) a špinavej (odpadovej) vody, zabezpečovanie 
obyvateľstva vínom a vodou, spravovanie úrody obilia, udržiavanie umeleckých 
obrazových diel, verejné práce a pod. Táto služba mestskej prefektúry si vyžadovala 
zodpovedajúci úradný aparát, ktorého služobná budova stála vedľa Tempel a Tellus 
medzi Thermen Trajans a kostolom sv. Petra vo Vincoli. Obsahovala archív, súdne sály, 
prijímacie miestnosti a početné kancelárie, naproti tomu žiaden byt pre prefekta, ktorý 
ostal bývať vo svojom súkromnom dome. Prefektúra disponovala početným 
kancelárskym personálom, ktorý bol pod vedením riaditeľa a ku ktorému podľa 
úradných listín okrem iného patrili: notári, sekretári, asistenti, vedúci denných 
záznamov, vedúci zoznamov daní, listín, stenografi, pomocní zamestnanci a poslovia. 

 Úrad rímskeho mestského prefekta tak časom prerástol kompetenciu policajného 
správcu a stal sa cisárskym guvernérom alebo miestodržiteľom. V hlavnom úrade bol 
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ešte vždy šéfom polície. Rozšírením svojej vecnej pôsobnosti mestský´ prefekt časom 
dosiahol aj teritoriálnu kompetenciu. K mestskému okruhu Ríma pripojil vidiecky okruh 
100 míľ okolo mesta, vo vnútri ktorého mu v 3. storočí patrila najvyššia trestno-právna 
pôsobnosť a celá kompetencia v civilných veciach. Zvyšok Itálie podliehal právomoci 
veliteľa cisárskej gardy (Praefectus praetoriani). 

 Mestský prefekt (Praefectus urbi) ako bývalý vojak bol tak "civilnou špicou" 
hlavného mesta. Mal zároveň mal hodnosť senátora alebo konzula. Jeho úrad bol 
korunou senátorského postupu. Na odznaku hodnosti nosil mestský prefekt insignie 
vysokého zamestnanca mestského úradu (úradníka magistrátu), prevzaté ešte 
z republiky: purpurové obrúbené úradnícke šaty (toga praefecta), úradnícku stoličku 
(sella curulis) a už pri republikánskej polícii spomenutý prútený zväzok (fasces), 
symbolický obraz najvyššej moci nad životom a smrťou. Napriek tomu sa nikde 
nenachádzajú vojenské odznaky hodnosti rímskeho policajného prezidenta, čo je dôkaz 
čiste civilného charakteru jeho úradu. Aj zamestnanci jeho exekutívy napriek svojej 
vojenskej organizácii neboli nikdy využívaní k vojenským účelom. Neboli teda 
vojskom, ale špeciálnou policajnou zložkou. Aj tento snáď najvyšší a najmocnejší 
policajný pracovník všetkých čias potvrdzoval všeobecný osud polície - tvoril zvlášť 
obľúbený objekt otvorenej kritiky. Okrem iného k úlohám jeho úradu, v ktorých 
v súčasnosti nenachádzame žiaden policajný charakter, patrilo časté zabezpečovanie 
Ríma chlebovým obilím. Aj keď to pojmovo nemá nič do činenia s policajnou 
činnosťou, predsa to má bezpečnostný zmysel pri udržiavaní verejného pokoja. Úrad, 
ktorý v prípade potreby potláča prostredníctvom policajnej sily hladovky, má povinnosť 
a možnosť  pôsobiť, pokiaľ je to možné, proti tejto neželanej nevyhnutnosti 
prostredníctvom vhodných správnych opatrení. Rímsky policajný prezident mal túto 
úlohu a z toho dôvodu išla jeho kariéra (ako aj cesta ku sláve všetkých rímskych 
mocipánov) cez priazeň ľudu so svojim heslom: "Panem et circenses." Jedlo a potešenie 
išlo cez žalúdok. Keď sa dobre staral a všetci boli nasýtení, tak bol mužom ľudu, 
populárnym miláčikom, ktorého obklopili úctou, ktorému jasali všade, kde sa ukázal 
a ktorého podobizne ozdobovali ruky vďačných. Ak naproti tomu zlyhalo vyživovanie 
hlavného mesta, vypukli nepokoje, ľud sa vzbúril a na policajných prezidentov boli 
v histórii páchané atentáty. Prinajmenšom bol vraždený obrazne a jeho portréty, nemí 
svedkovia vrtkavej priazne ľudu a nevďačného policajného úradu, boli zhadzované do 
prachu ulíc. 

 Ak sa vezme počet obyvateľov Ríma okolo 1 000 000 na začiatku cisárskeho 
obdobia, tak pri celkovom počte Vigilov 7 000 – 8 000 mužov pripadá na 10 000 
obyvateľov 70 - 80 zamestnancov exekutívy. Je to pozoruhodný počet. Rím mal teda 
popri svojej vojensky organizovanej silnej zložke kvantitatívne a kvalitavne rovnako 
výbornú policajnú ochranu. O to horšie sa zaisťovala bezpečnosť mimo mesta Ríma. 
Pre Itáliu kompetentný senát zlyhal, a tak musel zakročiť cisár s armádou. Starostlivosť 
o bezpečnosť v provinciách patrila miestodržiteľom a komúnam, ktoré pre nedostatok 
síl a vyhovujúcejšej organizácii polície túto úlohu nezvládali. Len dve veľké metropoly 
západu, Kartágo a Lyon, mali pre policajné účely zvláštne mestské vojenské útvary, 
ktoré sa okrem iného využívali aj pri vyberaní daní a vykonávaní iných služieb. Ďalej 
vieme, že v talianskych mestách Puteoli a Ostia a snáď aj v Brindisi každý vojenský 
útvar patril k požiarnej ochrane, ktorá pravdepodobne vykonávala aj zvláštne 
bezpečnostné služby. Na oživených dopravných miestach ako Byzancia a Antiochiena 
sa už v 1. storočí cisárskeho obdobia na udržiavanie bezpečnosti a poriadku zriaďovalo 
zvláštne vojenské veliteľstvá. Zvyšné miesta a predovšetkým rovinatá krajina postrádali 
dostatočnú ochranu a bezpečnosť - menovite v provinciách senátu, ktoré miestodržitelia 
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so svojimi slabými vojenskými silami nemohli vykonávať. Tak kvitlo vyčíňanie 
lúpežníkov na súši i na vode. Ako mladší človek bol sám Cézar väznený morskými 
pirátmi a až za výkupné 150 tisíc mariek bol oslobodený. Vyzbrojil zvláštnu flotilu, 
s ktorou zneškodnil morských pirátov. V provinciach mohli byť silné bandy zbojníkov 
zlikvidované iba rozsiahlym povolaním obyvateľstva do zbrane. Až cisár Commodus 
(180-193 n. l.) urobil voči tomuto neduhu krajiny energické opatrenia a vybudoval 
najskôr na juhu Numídie jednu, podľa neho pomenovanú opevnenú vojenskú stanicu, 
ktorá ležiac medzi dvoma cestami bola určená na ochranu cestujúcich. Jeho následník 
Septimus Severus zriaďoval také isté stanice v celej ríši. Na ich čele stali Zenturionen, 
ktorým boli dané miesta vojenských zástupcov (Beneficiarii), a tí zodpovedne 
a samostatne viedli menšie stanice. Ich úlohou bolo prenasledovanie banditov 
a Latrunculatores - lovci zbojníkov - boli už za Septima stálymi zamestnancami, 
o ktorých právnik Ulpianus zdôrazňoval, že by sa mali sústreďovať na svoju 
kriminalistickú činnosť a mali by vykonávať každé rozhodnutie o majetkových 
právnych sporoch s exekučným titulom. Prechmaty týchto stacionárov a ich rozpory 
s povinnosťou sa ale aj naďalej stávali otvorene ničím zriedkavým, lebo úradné 
nariadenie zdôrazňujúc Diocletiana a Maximiliana pripomína, že sťažnosti k vybaveniu 
nie sú súdne príšlušné im, ale miestodržiteľovi, zatiaľ čo Výnos Constantina z roku 355 
im prikazuje, že nikoho neuvrhnú do väzenia; ináč všetky oznámenia o zločinoch by sa 
mali odovzdať stálemu richtárovi, pričom oni by mali zodpovedať za ohováračských 
denunciantov. Na druhej strane boli neskôr poverovaní okrem policajných funkcií ešte 
aj poštovou službou; tú rozdelili po celej ríši; hlavných cestách ležiace vojenské stanice 
zodpovedali aj poštovým staniciam. Z podobných dôvodov sa využívali aj pri 
hraničných colniciach. 

 Vedľa tejto plne nedostatočnej a nikdy nie jednotne organizovanej štátnej polícii 
stála najatá, práve tak málo postačujúca komunálna polícia. Mestám chýbali v rozpočte 
nutné peňažné prostriedky, a tak, do určitej miery organizovanú mestskú políciu 
nachádzame iba v Oriente, kde od Rimanov boli preberané inštitúty Ptolemajovej ríše. 
Menovite alexandrijská polícia, ktorá už skôr slúžila ako vzor pre rímske policajné 
prezídium, bola napodobňovaná ešte aj v iných veľkomestách. Alexandrijský nočný 
stratég bol menovaný vo viacerých mestách Malej Ázie počas rímskeho obdobia 
a nejaký Nyktophylakes, nočnému strážnemu mužstvu Alexandrie podobný policajný 
orgán, Paraphylakes (strážnici) - sa nachádzali v Pergamone a v neskoršom čase aj 
v iných mestách Malej Ázie. Napokon sa určili ešte v Carien a susediacom Rhodose ako 
aj v jeho majetku v Malej Ázii dvaja vrchní úradníci, poverení starostlivosťou o verejnú 
bezpečnosť v krajine. 

 Rozšírenejší, ale ohraničený tiež na Malú Áziu, bol druh vidieckeho žandárstva 
Diogmiten (prenasledovatelia), na čele ktorého stáli Irenarchen (ochrancovia mieru). Ich 
úrad bol čestným úradom. Každé väčšie mesto Ázie navrhovalo ročne 10, v okrese za 
vlastníkov veľkého majetku pokladaných, z ktorých Prokonsul Ázie vymenoval jedného 
za ochrancu mieru. Menovacia listina sa posielala ochrancovi mieru prostredníctvom 
magistrátu navrhujúceho mesta. Tu Irenarch podliehal aj vo vedení svojho úradu 
magistrátu, tak bol síce cisárskym miestodržiteľom vymenovaný, ale vo zvyšku štátnym 
zamestnancom. Naproti tomu sa postavenie Irenarchu od zvyšnej komunálnej polície 
podstatne odlišuje tým, že jeho činnosť sa neohraničovala na okres mesta, ale zaberal 
ďaleko sa rozprestierajúci obvod. Vo vnútri tohto služobného územia prislúchal 
ochrancom mieru predovšetkým boj proti zbojníkom, ale aj prenasledovanie zvláštnych 
zločincov a narúšateľov pokoja. Oni boli preto neskôr aj výkonnými orgánmi 
prenasledovania kresťanov a boli všelijako nazývaní. 
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 Podľa svojich formálnych funkcií bol Irenarch nejakým druhom kombinácie 
plukovníka žandárstva a štátneho zástupcu (prokurátora). Disponoval silným, väčšinou 
jazdeckým, ale v porovnaní s vojskom ešte slabo ozbrojeným žandárskym zborom, 
ktorý spomínali už Diogmiti. Ammian nazýva Diogmitov "siemermes" (poloozbrojení) 
a keď Marcus Aurelius pritiahol žandárstvo k posilneniu svojej vo vojne s Markomanmi 
epidémiou oslabenej armády, muselo sa najskôr ozbrojiť. Krátka šabľa alebo dýka 
a pevný drevený obušok bolo všetko, čo mali Diogmiti vo výzbroji, na čo poukazuje aj 
Ev. Lucas. 22, 52 (Evanjelium podľa Lukáša 22, 52), kde Ježiš hovorí k veľkokňazom 
a najstarším, ktorí ho väznili: "Mečmi a tyčami ste vyšli ako k nejakému vrahovi". 

 Irenarch bol vo svojej druhej funkcii úradom obžaloby. Zatknutého podrobil 
dôkladnému výsluchu, pre spísanie ktorého sa pri ťažkých prípadoch, totiž pri vražde, 
pri zločine proti mravnosti, urážke veličenstva (majestátu), vydieračstve, lúpeži 
i krádeži v kostole alebo znesvätení chrámu a krádeži musel použiť zvláštny formulár 
a tu okrem iného poskytol informáciu podľa nasledovných predpísaných bodov: 

1) Meno usmrteného. 
2) Čas činu. 
3) Miesto činu. 
4) K činu použitá zbraň. 
5) Počet spôsobených rán. 
6) Druh prepadu (spôsob útoku). 
7) Označenie ukradnutých vecí. 
8) Spolupáchatelia. 
9) Prechovávač (ukradnutých predmetov…). 

 Tento spis, nazývaný Notoria (tresné oznámenie), išiel zapečatený cez obecný 
úrad miestodržiteľovi, ktorému bol predvedený aj zatknutý a ktorý samostatne viedol 
vyšetrovanie. Nebol teda viazaný na zistenia Irenarchu, ale ich preskúmal a keďže bol 
služobným dozorným úradom Irenarchu, tak súdne pojednávanie malo súčasne 
charakter revízie vedenia jeho úradu prostredníctvom kompetentného nadriadeného. 
Osobne musel obhajovať obžalobu a keď sa mu to podarilo, dostal pochvalu za 
služobnú horlivosť; v inom prípade však pokarhanie alebo prísny trest, keď mu bolo 
dokázané vydieranie alebo falšovanie údajov obžalovaného. Možno to uzavrieť tým, že 
aj Irenarchovia, podobne ako sme to videli u štacionárov, sa častejšie dopustili úradných 
delictov. Predovšetkým mravný úpadok rímskeho cisárskeho obdobia bezpečne 
neobišiel bez stopy ani políciu. K nedostatku rímskej polície (systematickejšia 
organizácia a nepostačujúce sily) prišla ešte aj korupcia úradníctva, a tak sa nemožno 
čudovať, že podľa dnešných predstáv bola verejná bezpečnosť v mocnej rímskej 
svetovej ríši práve preto žalostná. Keď čítame v spisoch z toho obdobia, že nejaká 
banda zlodejov trvalo terorizovala celé mesto bez toho, aby miestodržiteľ mohol na tom 
niečo zmeniť, tak je to "hrôzostrašný nárast verejnej nebezpečnosti", aký si sotva vieme 
viac predstaviť. O to viac je pozoruhodné, že napriek týmto nedostatkom rímskej polície 
malo obyvateľstvo zjavne vďačné pochopenie pre význam a nebezpečenstvá 
policajného povolania. V službe zabitým policajným úradníkom národ pripravil verejný 
pohreb a na hrob dal vytesať slová: „Padol za vlasť“. 
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3 Verejná správa vo vývoji feudálnych štátov 

3.1 Periodizácia 

 Stredovekom rozumieme obdobie medzi zánikom rímskeho impéria (5. storočie 
n. l.) a periódou parlamentných buržoáznych revolúcií (17. až 18. storočie). 

 Termín medium aevum (stredný vek) používali už talianski humanisti 15. a 16. 
storočia. Rozumeli tým niečo iné, než my dnes: pre ne to bola doba počínajúca pádom 
Ríma a končiaca renesanciou, obrodením. Renesancia sama bola však podľa našich 
dnešných názorov istým typickým produktom neskoršieho stredoveku, a preto 
posunieme časovú hranicu ďalej dopredu. 

 Stredovek bol obdobím, kedy prevláda feudálny spôsob výroby a jemu 
zodpovedajúce nadstavbové zložky: teda obdobím feudálnych štátov, feudálnych 
právnych systémov, feudálnej morálky, filozofie atď. V predstavách talianskych 
humanistov znamenal stredovek temnú dobu úpadku kultúry a civilizácie; pre nás je 
pokrokom, ak ho porovnáme so starovekým systémom. 

 Po období stagnácie v 5. až 8. storočí nastáva nový rozmach vývoja výrobných 
síl, uvoľňuje sa postavenie bezprostredných producentov, namiesto otrokov nastupujú 
poloslobodní výrobcovia, nevoľníci, rozvíja sa osobitá stredoveká kultúra, vznikajú 
nové štáty, začínajú sa formovať národy. 

 Počiatky európskeho feudalizmu sú spojené so zánikom západorímskeho 
impéria a rozkladom rodového zriadenia u Keltov, Germánov a Slovanov. 

Periodizácia dejín stredoveku 

Vo vývoji európskeho feudalizmu rozlišujeme tri štádiá: 
- raný feudalizmus, 
- rozvitý feudalizmus, 
- neskorý feudalizmus. 

 Každé z týchto štádií má svoje vlastné hospodárske, politické a sociálne 
špecifiká. Platí to aj o feudálnom štáte a práve: v závislosti na zmenách v ekonomike sa 
menili aj formy štátu, predovšetkým formy vlády a formy feudálneho štátneho 
zriadenia. 

 Pokiaľ ide o formy stredovekého štátu, je možné v závislosti od všeobecnej 
periodizácie dejín feudálnej spoločnosti rozlíšiť štyri štádiá, štyri rôzne formy vlády. 

 Európsky feudálny štát bol spravidla štátom monarchistickým (jedinou 
výnimkou sú mestské komúny talianske a ruské). Niekedy vládol kráľ (cár) sám, 
inokedy spolu so stavmi. 

Podľa toho potom rozlišujeme: 

1a) Za raného feudalizmu dochádza k dočasnej a prechodnej centralizácii feudálnych 
štátov. Na ich čele stojí kráľ (knieža), ktorý vládne samostatne, rozumie sa že nie za 
svoju osobu, ale v záujme vládnucej svetskej a duchovnej šľachty. Prechodná 
centralizácia raných feudálnych štátov bola podmienená nutnosťou likvidovať 
prežitky prvotnopospolnej, respektíve otrokárskej spoločnosti, ktorá predchádzala 
vzniku stredovekých štátov. 
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1b) Pre vyššie štádium raného feudalizmu je príznačná decentralizácia štátnej moci, 
feudálna politická roztrieštenosť. Je podmienená naturálnou povahou raného 
feudálneho hospodárstva. Ako sa štátne územie delí na ekonomicky viac-menej 
samostatné oblasti, dochádza aj k politickému deleniu. Zemepáni jednotlivých 
území sa stávajú nezávislými vládcami a kráľovská moc trvá často len nominálne. 
Treba podotknúť, že vývoj nebol vo všetkých európskych štátoch rovnaký. Zvláštne 
historické podmienky spôsobili, že napríklad feudálne Anglicko štádiom 
politického delenia neprešlo. 

 
2) Pre obdobie rozvitého feudalizmu je charakteristickou formou vlády tzv. stavovská 

monarchia. 

3) V stavovskej monarchii vládne kráľ spolu so stavmi, t. j. s reprezentantmi politicky 
privilegovaných vrstiev obyvateľstva. Medzi nimi sa objavujú už zástupcovia miest, 
ktoré práve v tomto období zaznamenávajú prvé veľké hospodárske a politické 
úspechy. Pre väčšinu európskych štátov je obdobie stavovských monarchií obdobím 
prekonávania decentralizácie a vytvárania jednotných štátov. Výnimkou sú hlavne 
Nemecko a Taliansko, kde rozdrobenosť trvá, a je skôr upevňovaná ako likvidovaná. 

 V perióde úpadkového feudalizmu vystrieda stavovskú monarchiu absolutistická 
monarchia. Táto forma vlády je úzko spojená s narastaním hospodárskej a politickej 
moci miest. Mestská buržoázia sa stáva nebezpečným protivníkom feudálnej moci. 
Pokiaľ sú sily viac-menej v rovnováhe, medzi nimi sa pohybuje kráľ, podporuje raz 
jednu, raz druhú, stavia sa nad ne, vládne akoby nezávisle, akoby sám, teda 
absolutisticky. Buržoázna revolúcia však jasne ukáže, že hlavnou oporou absolutistickej 
monarchie bola vždy feudálna šľachta. V konflikte monarchie bola vždy stúpencom 
a obrancom starého režimu. 

 Pre obdobie raného feudalizmu je charakteristické panstvo práva obyčajového. 
Obdobie rozvinutého feudalizmu charakterizuje rozvinutý právny partikularizmus. 

 Za stavovskej monarchie dochádza v súvislosti s novou centralizáciou k istej 
konsolidácii. Partikularizmus síce naďalej trvá, má však už inú podobu: Nejde len 
o partikularizmus miestny, ale aj o partikularizmus stavovský, ktorý už smeruje 
k zjednoteniu. Pre obdobie absolutistických monarchií sú príznačné monokratické 
výnosy kráľov, oficiálne kodifikačné práva (teraz už často podľa jednotlivých odvetví), 
zjednotenie práva, zatlačovanie práva obyčajového, koniec kultúry právnych kníh. 
Právo absolutistických monarchií je už preniknuté radou inštitúcií, koniec koncov 
buržoázneho typu. 

 Hlavnou úlohou feudálneho práva bolo vždy upevňovanie hospodárskej 
a politickej moci vládnucej reprezentácie. V ranom feudalizme bolo možné tohto cieľa 
dosiahnuť predovšetkým bojom proti prežitkom starších spoločenských formácií, t. j. 
prežitkom spoločnosti prvotnopospolnej a otrokárskej. Za rozvinutého feudalizmu 
potom bezvýhradným podrobením znevoľnených producentov – sedliakov 
a konsolidácie feudálnej hierarchie. 

 Za stavovskej monarchie sa jednou z najdôležitejších funkcií práva stáva boj 
proti decentralizačným tendenciám veľkých feudálov, upevňovaním hospodárskej 
a politickej moci miest a ostrým kurzom k potlačeniu nevoľníckych povstaní. 

 V hlavných európskych štátoch je konečne obdobie posledné, obdobie 
absolutizmu poznačené podvojnosťou funkcie práva: z jednej strany ďalej (a v dobe 
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krízy zvlásť intenzívne) upevňuje feudálne vlastníctvo, z druhej strany však výdatne 
podporuje aj rozmach nových foriem výroby, foriem v podstate už kapitalistických. 

3.1.1 Spoločenské zriadenie európskych feudálnych štátov 

Feudáli a poddaní 

 Feudáli a poddaní sú dve základné delenia všetkých európskych spoločností. 
Feudálny štát nie je v podstate nič iné ako politický nástroj, ktorého pomocou feudáli 
ovládajú osoby poddané. Rovnako to je aj s feudálnym právom: taktiež vychádza 
z protikladu feudál – poddaný. Feudalizmus je spoločenská formácia agrárneho typu. 
Pôda, základný výrobný prostriedok, zostáva po celý stredovek faktorom rozhodujúceho 
významu: práva k nej určujú spoločenské postavenie jednotlivca a mieru všetkých 
ostatných súkromných a verejných práv. Kto vlastní pozemky, stáva sa príslušníkom 
politickej moci, kto žiadnu pôdu nemá, stáva sa osobou závislou: jeho práva sú 
obmedzené, podiel na správe verejných záležitostí je mu celkom upieraný. 

Feudáli 

 V hrubých rysoch je možné feudálov charakterizovať ako pozemkových 
vlastníkov. Z toho je zrejmé, že nejde o jednotnú skupinu obyvateľstva, ale že miera 
koncentrácie pôdy v rukách jednotlivca stavia vlastníkov na rôzne stupne 
spoločenského rebríčka: vedúce a politicky rozhodujúce postavenia majú v spoločnosti 
iba tí, ktorým patrí najviac, teda pozemkoví magnáti, vlastníci rozľahlých komplexov 
nehnuteľností. 

Ranofeudálna monarchia 

 Pre dejiny ranofeudálnej spoločnosti Európy je typické, že v prvom období 
vývoja tvoria skupiny veľkých aj malých držiteľov pôdy jednotnú kategóriu 
obyvateľstva, ktorých politicky oporným bodom je kráľovská či kniežacia moc. Túto 
skutočnosť podmieňuje nevyhnutnosť boja proti prežitkom rodovej spoločnosti, ktorej 
sa konsolidácia štátnej moci stavia do cesty a ktorú je nutné jednotným postupom 
prekonať. V dôsledku ekonomických nerovností je síce zjednotenie vládnucej garnitúry 
len prechodné, avšak feudálna monarchia vstupuje do dejín ako štát s relatívne silnou 
a samostatnou kráľovskou mocou. 

Feudálna rozdrobenosť 

 Obdobie feudálnej rozdrobenosti zhruba je možné ohraničiť 9. storočím ako 
začiatkom a 13. storočím ako koncom. Je to historická perióda, v ktorej sa feudálna 
spoločnosť rozvíja v klasických formách. Mestá, ktoré predstavuje hospodársky 
i politický element feudalizmu cudzí a protikladný, nehrajú zatiaľ významnejšiu úlohu, 
európske štáty sú monarchiami čisto agrárnymi, a preto diferenciácia v držbe 
pozemkového majetku je hlavným kritériom diferenciácie politickej a stavovskej. Istú 
korektúru vnáša do tohto procesu kráľovská moc: o postavení a objeme práv 
jednotlivcov a ich rodín rozhoduje často vzťah k osobe kráľa; inú modifikáciu 
predstavuje lénny systém, svojrázna forma organizácie feudálnych vlastníkov pôdy: 
v podstate ale platí, že ku kráľovi majú najbližšie aj privilegované mestá a 
v hierarchickej štruktúre zaujímajú popredné miesto veľkí vlastníci pôdy, až potom sa 
môžu presadiť tí, ktorí vládnu menším pozemkovým majetkom. 

 Tým je dané rozdelenie feudálov na šľachtu vyššiu a nižšiu, tým je 
determinovaná i diferenciácia duchovenstva a postavenie miest. 
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3.1.2 Vznik stavov 

 Diferenciácia vládnucich feudálov na stavy prebieha v západnej Európe od 9. do 
13. storočia, v strednej Európe o dve-tri storočia neskôr. Je to prirodzený proces, 
ktorého príčinu je možné vidieť vo vývoji feudálnej ekonomiky a politických pomerov 
v jednotlivých krajinách. Jeho podstatou je z jednej strany pozvoľné prekonávanie 
naturálneho hospodárstva v najhrubších formách, z druhej strany potom potreba 
jednotnejšieho politického postupu proti snahám centrálnej kráľovskej moci. Ako sa 
rozvíjali mestá a ako získavali na hospodárskej váhe, využíva kráľovská moc ich 
potenciu a pokúša sa oslabiť a likvidovať decentralizačné tendencie veľkých svetských 
a duchovných feudálov. 

 A tak, na základe politických a ekonomických potrieb dochádza k zjednoteniu 
skupín obyvateľstva s rovnakými záujmami a potrebami. Zjednotenie prebieha 
v podstate na majetkovom a príbuzenskom základe, aj keď sa vo svojej konečnej 
podobe so stavovskými diferenciami úplne nekryje. 

 Jasné a nesporné je, že obyvateľstvo neslobodné (resp. závisle slobodné), 
zostáva mimo stavovskú organizáciu, naďalej nemá žiaden podiel na politických 
právach, je vylúčené z akéhokoľvek pôsobenia na chod verejných záležitostí vo 
vznikajúcich inštitútoch verejnej správy. 

 Preto hovoríme, že stavy sú privilegované skupine obyvateľstva a zjednocujú iba 
tých, ktorí majú politické práva. 

 Jasné je ďalej aj to, že výrazne na majetkovom základe sa ako stav konštituuje 
stredoveké mešťanstvo. Ide spravidla iba o občanov kráľovských miest (v Nemecku 
napr. slobodných ríšskych miest) teda takých, ktoré sú bezprostredne podriadené korune 
a nemajú iného, ani svetského, ani duchovného pána. 

 Hospodárska moc miest, hlavne tzv. mestského patriciátu, vyrastá 
z remeselníckej produkcie a obchodu, pôda nie je rozhodujúcim výrobným 
prostriedkom, ktorého vlastníctvo je determinované politickým postavením držiteľov. 
V stredovekých mestách sa veľmi skoro, v Taliansku v 11. a 12. storočí, vytvárali 
zárodky kapitalistického spôsobu výroby a z mešťanstva vyrastá novodobá buržoázia, 
ktorá nakoniec svojím vyšším výrobným spôsobom agrárny feudalizmus prekoná. 

 Je to iste nesporný fakt, nemožno však nevidieť, že mestá sú niekoľko storočí 
integrálnou súčasťou feudálnych spoločností, ich vládnuce vrstvy sú zainteresované na 
politickej a hospodárskej prosperite štátu, sú v rade otázok zajedno s duchovnými 
a svetskými záujmami šľachty až po periódy krízy feudalizmu. 

 Z hľadiska historického je problematická otázka formovania šľachtického stavu 
a duchovenstva. 

 V krajinách, v ktorých sa popri vyššej šľachte ako zvláštny stav oddeľuje stav 
šľachty nižšej (v Anglicku, Nemecku, od 13. storočia v Poľsku, od 14. storočia u nás), 
je situácia prehľadnejšia a je možné povedať, že lepšie zodpovedá štruktúre vládnucich 
vrstiev feudálnych spoločností. 

 Tam, kde sa vytvára jediný šľachtický stav (napr. vo Francúzsku), ide 
o zjednotenie ľudí, ktorých ekonomické postavenie, a samozrejme aj politické záujmy, 
sú značne odlišné. 

 Podobne je tomu i so stavom duchovenstva. Ten síce všade a vždy býval stavom 
jednotným, t. j. v žiadnej zemi nevznikol zvláštny stav duchovenstva nižšieho, vyšší aj 
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nižší klérus vytvoril však zvláštne skupiny s neraz protikladnými záujmami. Z vplyvu 
na verejné záležitosti býval nižší klérus obyčajne vylučovaný: vidíme to napríklad 
v Nemecku, kde sa do stavu ríšskych kniežat z duchovenstva zahrňovali iba arcibiskupi, 
biskupi a opáti, nie však preláti kapitul. Taktiež v Anglicku sa stali partnerom vyššej 
šľachty (pôvodne tzv. barónov) iba najvýznamnejšie duchovné osoby krajiny. 

Z faktu, že nižšie duchovenstvo bolo vylučované z politických práv, sa sčasti 
vysvetľuje, prečo v ostrých sociálnych konfliktoch, hlavne medzi feudálmi 
a poddanými, zaujímali miesto príslušníci nižšieho kléru na strane potlačovaných. 

Stav duchovný 

 Z historického hľadiska je možné povedať, že z feudálnych stavov sa najskôr 
ako zvláštna, politicky privilegovaná skupina formovalo duchovenstvo. Je to 
pochopiteľné: v cirkevnom aparáte malo pevnú organizačnú základňu a zvláštne právne 
postavenie cirkvi, podmienené tým, že spravovala svoje záležitosti podľa vlastného 
(kanonického) práva, stavala ho klericky do osobitnej situácie, ktorá bola vo všetkých 
európskych štátoch, a skôr či neskôr dalo výraz v privilégiách a najrôznejších 
slobodách. 

Stavy šľachtické 

 Svetská šľachta sa ako samostatný stav, resp. ako dva zvláštne stavy, formuje 
o niečo neskôr ako duchovenstvo. Východiskovým bodom je majetkové rozvrstvenie 
spoločnosti, koncentrácia pozemkov v rukách jednotlivcov, ich rodín či rodov, a 
s koncentráciou spojený rast spoločenskej prestíže týchto držiteľov. Všeobecne platí, že 
služby kráľovi (korune), či už vo forme výkonu rôznych úradov alebo v poskytovaní 
kvalifikovanej vojenskej pomoci (napr. služby na koni a pod.) pristupujú ako faktor 
druhoradý. Z týchto funkcií odvodzuje síce šľachta svoje tituly a svoje politické 
prerogratívy, na druhej strane je však zrejmé, že k vysokým úradom a vplyvným 
miestam sa dostáva iba ten, kto má náležitý spoločenský vplyv a ten nemôže mať, ak 
nevládne s dostatočne veľkým vlastníctvom nehnuteľností. 

 Na tom nič nemení skutočnosť, že hlavne v staršej dobe sa niekedy do 
„vysokého“ úradu dostane osoba „neurodzená“ a nemajetná. Hlavne preto, že je blízka 
kráľovi. Tak napr. franskí Merovejovci a Karlovci neraz dosadzovali na dôležité miesta 
štátneho aparátu svojich bývalých osobných služobníkov alebo členov kráľovskej 
družiny. Taký človek však dostával spravidla spolu s funkciou do užívania či do 
vlastníctva nehnuteľný majetok a ak si chcel natrvalo svoje postavenie upevniť a zaistiť 
sebe a svojim potomkom trvalý politický vplyv, musel bezpodmienečne upevniť 
a zaistiť aj svoje postavenie ako pozemkového vlastníka a postavenie svojho pána. 
Konštituovanie šľachty do samostatného stavu (či stavov) je dlhodobý proces, ktorý – 
ako sme už konštatovali – podmienila jednota ekonomických a politických záujmov. 
Ako postupne narastala moc miest, a ako sa za ich podpory začala kráľovská moc 
emancipovať zo závislosti veľkých feudálov, vytvorila si šľachta isté organizačné 
formy, ktoré mali zaistiť ich privilégiá a pretenzie. Osobitnú formou takejto organizácie 
predstavovalo lénne zriadenie. Podľa veľkosti majetku a spoločenského vplyvu vytvára 
sa počínajúc 9. storočím zložitá štruktúra závislostí a na jej vrchole stoja najbohatší 
feudáli. Feudáli sú takí mocní, že sa považujú za rovných kráľovi: kráľ je len „primus 
inter pares“ a po dlhú dobu opiera svoju autoritu výlučne o svoje osobné bohatstvo, 
o hospodársku a politickú váhu svojich vlastných domén. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  121 

 Na nižšom stupni lénnej hierarchie stoja feudáli kráľovi bezprostredne 
podriadení, vazali vplyvnejších duchovných a svetských vrchností. Podľa toho sa potom 
určuje objem politických práv a miera vplyvu na chod verejných záležitostí. 
Rozhodujúcu úlohu majú najvyšší feudáli, „tenentes in capite“ (baróni) v Anglicku, tzv. 
baróni („gui tenaient en baronie“) vo Francúzsku, Fürsten (hlavne Kurfürsten) vo Svätej 
ríši nemeckej atď. 

 Vedľa lénneho zriadenia vyvíjali sa postupom doby organizácie stavovské. Je 
možné povedať, že v politickej sfére nahradzuje stavovstvo starší systém lénny, pretože 
stavovská organizácia sa definitívne upevňuje vtedy, keď lénna hierarchia stráca 
politický význam. 

 Proces formovania stavu svetskej šľachty trval celé storočie. Prebiehal 
v podstate tak, že šľachta postupne právnou i faktickou cestou získala množstvo výsad 
a privilégií, ktoré ju nakoniec konštituovali ako zvláštnu, od ostatného obyvateľstva 
oddelenú a do seba uzatvorenú kategóriu. 

 Za vrcholné obdobie feudálneho stavovstva považujeme – je to rovnako 
konštatované i s historiografiou – obdobie stredovekých dejín, kedy stavy vytvárajú 
zvláštny orgán, akúsi (nie celkom presne povedané) stavovskú reprezentáciu, ktorá sa 
spolu s kráľom podieľa na verejnej moci. Táto etapa vývoja feudálnych stavov je 
označovaná názvom stavovská monarchia. V Anglicku začína v 13. storočí, vo 
Francúzsku o niečo neskôr, v Nemecku sa realizuje od 15. storočia, skôr ale vo forme 
stavovských monarchií zemských, než ríšskych, u nás po husitských vojnách, v Poľsku 
o niečo skôr a v podobe celkom osobitnej, v Uhorsku zhruba v rovnakej dobe. Rusko 
pozná stavovskú monarchiu len v podobe deformovanej a to iba krátku dobu (v období 
zemských snemov v 16. a 17. storočí). 

Poddaní 

 Poddaní ľudia tvoria vo všetkých stredovekých štátoch hlavnú a najpočetnejšiu 
masu obyvateľstva. Charakteristické sú pre nich dve skutočnosti: predovšetkým sú 
zbavení vlastníckeho práva k základnému výrobnému prostriedku – pôde, za druhé sú 
zbavení akýchkoľvek politických práv. S poddaným človekom sa vo verejnom živote 
spoločnosti jednoducho nepočíta, a ak má niekedy na vývoj politických udalostí priamy 
vplyv, tak iba vtedy, keď proti svojim triednym protivníkom, feudálom a mešťanom 
povstane so zbraňou v ruke. 

 Ale poddaní človek nie je len vylúčený z politických práv, je najrôznejším 
spôsobom ukrátený i vo svojich osobných právach. Niekedy veľmi tvrdo, dokonca až po 
úplné popretie právnej subjektivity. Takto je tomu u otrokov, ktorí sa hlavne v ranom 
štádiu vývoja feudálnych spoločností dosť často objavujú medzi sedliackym 
obyvateľstvom a medzi osobným služobníctvom aristokratov. Toto otroctvo je niekde 
prežitkom zaniknutej rímskej otrokárskej formácie, inde – a to platí hlavne pre strednú 
a východnú Európu – produktom rozkladu prvotnopospolnej spoločnosti a vzniku 
štátnej organizácie. 

 Niekedy sú poddaní ukracovaní vo svojich osobných právach len čiastočne: 
rešpektujú sa napríklad ich rodinné vzťahy, ich vlastníctvo k hnuteľnostiam, uznáva sa 
ich spôsobilosť k niektorým právnym úkonom, stanovuje sa zodpovednosť za delikty 
a pod. 

 Už z toho, čo bolo povedané, vyplýva, že poddané obyvateľstvo, hoci mocensky 
ho nepochybne zväzoval antagonizmus proti feudálom v jeden celok, bolo svojim 
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ekonomickým a právnym postavením veľmi diferencované, po celú feudálnu epochu, 
od jeho začiatku až do jeho konca. 

Feudálna renta 

 Z titulu vlastníckeho práva k pozemkom poddaných ľudí, ako aj z titulu ich 
osobnej viazanosti požadoval feudál rôzne dávky a prácu, ktoré sme zvykli označovať 
súhrnným názvom f e u d á l n a   r e n t a. 

 Renta mala od samého začiatku feudalizmu tri formy: peňažné dávky, naturálne 
dávky a pracovné dávky. Pravidelne vystupujú tieto tri formy v rôznych kombináciách 
vedľa seba, všeobecne však je možné povedať, že v staršej dobe prevládala renta 
pracovná (robota), v novšej renta v peňažných dávkach. 

 Ak boli rôzne druhy feudálnej renty formou priameho vykorisťovania 
poddaných ľudí, existovala aj celá sústava iných spôsobov, ktorými pán exploatoval 
svojich závislých sedliakov nepriamo. 

 Zvlášť významnú úlohu zohrala tzv. i u r a b a n n a r i a – v Nemecku 
Bannrechte, vo Francúzsku banality (les banalités – z latinského mannire – rozkazovať, 
prikazovať), u nás prímusy. 

 Pán bol oprávnený nútiť poddaných, aby si potreby pre domácnosť obstarávali 
iba zo zdrojov dominikálu: obilie napríklad mohli mlieť iba v panskom mlyne 
(a zakazovali sa preto na panstve mlyny iné – tzv. ius molae), pivo odoberať len 
z panského pivovaru, víno z panských pivníc, piecť chleba v panskej pekárni 
(v Nemecku tzv. backofenzwang) a pod. Niekedy si pán vyhradzoval predaj surového 
mäsa, slaniny a loja (v Uhorsku tzv. ius macelli), inokedy – príklady z Poľska – nútil 
poddaných kupovať drevo len z určitých lesov, užívať určené kúpele. 

 Netreba dodávať, že pán svojho vynúteného monopolného postavenia zneužíval, 
vnucoval poddaným vysoké ceny, tovar, ktorý nešiel na odbyt a pod. 

 Prímusy sa udržali v európskych feudálnych štátoch veľmi dlho, vo Francúzsku 
až do revolúcie, v Rakúsku do zrušenia poddanstva, podobne v Poľsku a inde. 

Dve základné kategórie poddaných 

 Už vyššie sme v našom výklade konštatovali, že právne postavenie poddaných 
ľudí nebolo jednotné. Vzťahy medzi feudálom a závislým človekom sa hlavne v staršej 
dobe utvárali veľmi rozmanito, postupným vývojom došlo však k istému zjednodušeniu, 
k istej typizácii: vznikli dve základné kategórie osôb poddaných, ktorých postavenie 
môžeme zhruba charakterizovať takto: 

1) Nižšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí sú osobne závislí na svojom pánovi. Niekedy sídlia 
na závislých „mansoch“, niekedy usadení vôbec nie sú a pracujú ako čeľaď na 
dominikálnej pôde. Pán nad nimi vykonáva rozsiahlu právomoc, sú mu osobne 
podriadení, a ako objekty práva môžu byť vindikovaní, zastavení, trestaní a pod. 
Podliehali jurisdikcii svojho vlastníka a žili podľa práva, ktoré pre nich vlastník 
z vlastnej vôle vytváral (v Nemecku tzv. Hofrecht). V rôznych krajinách niesla táto 
kategória poddaných rôzne názvy, vo Francúzsku sú to servovia (les serfs), 
v Anglicku villanovia, v Nemecku „die Leigeigenen“, resp. „die horigen“, my 
hovoríme obyčajne o nevoľníkoch. 

2) Do vyššej skupiny poddaných patrili ľudia, ktorí boli na pánovi závislí predovšetkým 
hospodársky. Platili poplatky a mali rôzne iné povinnosti z titulu užívania cudzej 
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pôdy, osobne však neboli celkom závislí, niekedy dokonca zostávali osobne 
slobodní. Mali isté práva k prepožičanej pôde, mohli od pána odísť, niekedy mohli 
i disponovať pôdou, ktorú užívali, taktiež panskej jurisdikcii bezpodmienečne 
nepodliehali. V takomto postavení žili francúzski vilanovia, sokemen („slobodní 
sedliaci“) v Anglicku, „die lantsassen“ v Nemecku, u nás domáci i nemajetní 
kolonisti, rovnako ako v Poľsku, v Uhorsku a inde. 

 Je pochopiteľné, že postavenie poddaného obyvateľstva sa postupom vývoja 
feudálnej ekonomiky menilo. Ako rástol hospodársky význam miest a peňažného 
hospodárstva, a ako prvky kapitalistického výrobného spôsobu prenikali i do produkcie 
agrárnej, musela feudálna šľachta meniť formy exploatácie pracovných síl na svojich 
doménach a prispôsobovať svoje postavenie novým pomerom. 

 V európskom meradle prebiehal tento proces rôznymi cestami. Možné je 
všeobecne konštatovať jedno: zatiaľ čo na západe došlo pod tlakom ekonomických 
pomerov k uvoľneniu právneho postavenia poddaných ľudí, prakticky k likvidácii 
nevoľníctva a k prechodu na nové formy exploatácie, prebiehal proces na východe – 
hranicou môže byť zhruba tok Labe – úplne inak. Po istom uvoľnení, resp. stagnácii 
v 14. až 16. storočí, nastupuje feudalita tvrdý kurz reštaurácie a utužovania 
nevoľníckych pomerov. V literatúre býva preto táto etapa vývoja stredo- 
a východoeurópskeho feudalizmu bežne označovaná ako o b d o b i e d r u h é h o n e 
v o ľ n í c t v a. K likvidácii osobnej závislosti poddaných sedliakov, ako napr. 
v Anglicku a Francúzsku bola dokončená už v 14. až 15. storočí, dochádza u nás, 
v Uhorsku, Poľsku a Rusku až koncom 18. resp. v 19. storočí. 

Ostatné obyvateľstvo 

 Okrem mešťanov, o ktorých hospodárskom postavení a politických právach 
bude hovorené zvlášť, je nutné spomenúť ešte dve kategórie obyvateľstva feudálnych 
štátov, a to slobodných sedliakov a Židov. 

 Slobodný sedliak, na feudálnej vrchnosti závislý alodista, sa udržal vo väčšom či 
menšom počte takmer vo všetkých stredovekých štátoch. Niekedy je možné vystopovať 
priamu vývojovú líniu už od doby raného feudalizmu, resp. od rozkladu spoločnosti 
prvotnopospolnej (platí to hlavne pre škandinávske štáty), inde je slobodný sedliak 
akýmsi vedľajším produktom bojov poddaného ľudu proti feudálnej šľachte. 

 Hospodárska váha tohto elementu obyvateľstva stredovekých ríší bola pomerne 
malá, preto obvykle títo ľudia nemali žiadne politické práva a do verejných záležitostí 
nazasahovali. Veľkou výnimkou sú len slobodní sedliaci škandinávskych krajín. Vďaka 
teritoriálnej izolácii vzniká v Dánsku, Nórsku a Švédsku feudalizmus až veľmi neskoro 
(od 11. a 12. storočia) a vyvíja sa mimoriadne pomalým tempom. Preto ešte dlho 
vystupujú slobodní sedliaci ako samostatná politická sila; v Dánsku napr. v roku 1282 
vydáva kráľ Erik chartu, v ktorej sa zaväzuje zvolávať každoročne ľudové 
zhromaždenie: okrem šľachty a miest vystupujú v tomto „parlamente“ aj zástupcovia 
samostatných roľníkov. 

 Ako ďalšiu výnimku je možné uviesť švajčiarskych slobodných sedliakov: tí 
svojim bojom výdatne prispeli k politickej emancipácii krajiny a k nastoleniu pre 
stredovek veľmi demokratických spoločenských poriadkov. Podobnú, aj keď nie tak 
zďaleka významnú úlohu hrali slobodní sedliaci fríšski (severozápadné Nemecko) 
a saskí. 
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 Židia neboli v stredovekých štátoch považovaní za štátnych občanov, ale vždy 
boli posudzovaní ako cudzinci. Pokiaľ im bolo povolené bývať v krajine, stávali sa 
základom ich právneho postavenia privilégiá, ktoré dostávali od panovníkov. Výsady 
zaručovali Židom obvykle samosprávu, používanie mojžišského práva a vlastné 
rabínske súdnictvo. 

 Vo Franskom štáte mali Židia celkom priaznivé postavenie. Boli slobodní, mohli 
získavať majetok, len prístup k štátnym úradom im bol zakázaný. 

 Taktiež v Nemecku sa po dlhú dobu tešili rôznym výhodám. Žili prevažne 
v mestách, sústredili sa na obchod, hlavne so zahraničím. Počas križiackych vojen došlo 
v celej západnej Európe k veľkým židovským perzekúciám a k masovej migrácii na 
východ, hlavne do Poľska. Niektoré štáty Židom celkom zakázali pobyt: vo Francúzsku 
napr. nariadením Ľudovíta XIII. z roku 1394, nariadenie, ale nebolo nikdy dodržiavané, 
rovnako ako podobné nariadenia inde. 

 Vzhľadom na to, že postupom času boli Židia konkurenciou gild a cechov 
vytlačení z obchodu, venovali sa predovšetkým požičiavaniu peňazí na úroky. Ako na 
nekresťanov, nevzťahovali sa na nich zákazy kanonického práva, zakazujúce úrokové 
pôžičky („Mutuum date nihil inde sperantes“). Finančné transakcie sa tak až do 
najnovšej doby stali najvlastnejšou doménou hospodárskej činnosti Židov. 

 Pretože postavenie Židov bolo regulované kráľovskými výsadami, považovali sa 
Židia za chránencov kráľa, resp. kráľovských komôr – odtiaľ bežné označenie „servi 
camerae“ – a platili za to hlave štátu zvláštnu daň. 

3.1.3 Stredoveké mestá 

Mestá v ranom feudalizme 

 Už predtým sme konštatovali, že feudalizmus bol svojou podstatou agrárnou 
formáciou. Na rozdiel od spoločnosti antických štátov, samozrejme tiež v protiklade 
k vývoju buržoáznej spoločnosti, sústreďoval sa spoločenský život na vidieku, mestá 
zohrávali len vedľajšiu úlohu a v najranejšom stredoveku boli vlastne len prežitkom 
zaniknutej otrokárskej rímskej formácie. Žiadne zvláštne postavenie pôvodne nemali, 
boli začlenené do nových ekonomických a spoločenských poriadkov a predstavovali len 
kompaktne osídlené teritóriá, ktoré tvorili centrum cirkevnej organizácie. Veľké rímske 
mestá zostali naďalej sídlom katolíckych biskupov a stali sa opornými bodmi 
misionárskej činnosti medzi pohanským obyvateľstvom. Asi len v tomto smere je 
možné trvať na kontinuite vývoja rímskych a feudálnych miest. Bolo by vhodné 
doplniť, že niektoré mestá sa už veľmi skoro stali centrom štátnej správy, toto tvrdenie 
je však problematické, pretože kráľovskí úradníci mali síce často svoje sídla v mestách, 
ako veľkí miestni pozemkoví vlastníci boli však aj oni skôr spojení s vidiekom. 

 Rozvoj feudálnych miest súvisí až s nástupom nových výrobných foriem, 
s oddelením remesiel od poľnohospodárskej produkcie a s rozvojom tuzemského 
a zahraničného obchodu. Je síce pravda, že remeselná výroba z miest nikdy nevymizla, 
nikdy taktiež neprestali byť mestá strediskom obchodu. Dokiaľ ale prevládalo 
primitívne naturálne hospodárstvo, nemohli tieto skutočnosti hrať žiadnu významnejšiu 
spoločenskú úlohu: množstvá poľnohospodárskych prebytkov bývali náhodné, 
remeselná výroba v mestách obmedzená. Priemyselné výrobky dodávali zväčša 
neslobodní producenti, pracujúci pre jednotlivé feudálne statky. 
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 Hospodársky a politický vzostup miest predpokladá istú stabilitu feudálneho 
poľnohospodárstva a zvýšenie produktivity práce. Toto nebolo v západnej Európe 
dosiahnuté pred 10. storočím, až v tej dobe sa taktiež mestá začínajú znovu výraznejšie 
ekonomicky uplatňovať. Treba dodať, že sa od samého začiatku uplatňujú ako element 
agrárnemu feudalizmu cudzí: mestá sa stávajú nositeľmi nového vyšieho výrobného 
spôsobu, v mešťanstve sa rodí spoločenská sila, ktorá nakoniec feudalizmus pochová. 

Severotalianske mestá 

 Je charakteristické, že s mohutným vzostupom miest sa najskôr stretávame 
v severnom Taliansku. Vďaka geografickým podmienkam, ktoré umožňujú rozsiahle 
zahraničné styky (mestami prechádza tranzitný obchod medzi Európou, Afrikou 
a Áziou, talianske mestá samé môžu do týchto oblastí tovar vyvážať) uplatňujú sa 
severotalianske mestá v hospodárskom, politickom živote už od 10. storočia, v 11. 
storočí zaznamenávajú skutočný rozkvet. 

 Ide vcelku o mestá rímskeho pôvodu, o staré municípiá, len ojedinele nájdeme 
mestá novo založené, napr. z obranných dôvodov. V 7. až v 9. storočí sú ovládané 
biskupmi, pretože od doby langobardskej invázie tvoria akési ostrovy katolíckeho 
obyvateľstva medzi neortodoxnými (ariánskymi) Langobardmi, ktorí žijú prevažne na 
vidieku. 

 Postupom doby sa katolíckym biskupom podarí vytvoriť z miest obranné 
a hospodárske centrá. Biskupom sa osobne dávajú prvé tržné privilégiá, taktiež si 
vynútia oslobodenie miest z područia štátnych (grófskych) súdov a budujú jurisdikciu 
vlastnú. Ako prísediacimi sú k týmto biskupským súdom privolaní i mešťania a časom 
sa vytvára zvláštne mestské obyčajové právo, tzv. consuetudo loci. Samostatnú súdnu 
agendu vedú veľmi skoro i cechy. 

 V dobe politických zmätkov 9. a 10. storočia sa mestá stávajú útočiskom 
vidieckeho obyvateľstva, taktiež feudálni páni v nich neraz hľadajú ochranu pred 
svojimi mocnejšími súpermi. Politické postavenie biskupov je tak posilnené, biskupi 
získavajú početných vazalov, ktorých doménu tvorí akési zázemie mesta a ktorých 
závislé obyvateľstvo je dané k dispozícii pre udržiavanie mestských hradieb, stavbu 
nových opevnení atď. Od 10. storočia sa okrem biskupov začína v živote miest stále 
výraznejšie uplatňovať meštianstvo. V 11. storočí skladá už cisárovi Henrichovi II. 
zvláštnu prísahu. Významní mešťania bývajú neraz odovzdávaní ako rukojemníci. 
Netrvá dlho a medzi mešťanstvom a panovníkom, respektíve vlastníkom, vzniká 
politické napätie, počujeme dokonca o prvých sprisahaniach, ktorých cieľom je 
dosiahnutie podielu na správe mestských záležitostí a na výkone jurisdikcie. 

 Mešťanstvo samo netvorí však v 11. storočí už jednotnú skupinu obyvateľstva, 
popri zámožných a vplyvných sa objavujú i početné vrstvy tzv. plebejcov a politický 
boj sa tak komplikuje. Zvlášť ostro prebieha napr. v Miláne, kde sa plebejcom podarilo 
vyhnať na určitý čas šľachtu (t. j. vazalov biskupa) z mesta. 

 V sociálnych zápasoch 10. a 11. storočia v mestách sa konštituujú prvé orgány 
mestskej samosprávy, tzv. konzuli (v roku 1084 v Pise, v roku 1097 v Miláne atď.). 
Konzuli mali spočiatku hlavne vojenské funkcie (v Pise napr. velili novovybudovanej 
flotile), časom sa ich kompetencie ďalej rozširovali. 

 Z hľadiska právneho vývoja je už pre prvú etapu rozmachu talianskych miest 
charakteristické, že medzi mešťanstvom vzniká nové právne cítenie, ktoré je výrazne 
odlišné od feudálnych predstáv. Zatiaľ čo feudálne práva vyrastajú z princípu 
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nerovností ľudí, smeruje cítenie mešťanstva k jednote, ktoré má zahrňovať aj šľachtu 
v mestách. Takéto iracionálne prvky ranofeudálneho práva (ordály, prísahy, atď.) sú 
postupne odbúravané a nahradzované prvkami racionálnymi. Nie je potom náhodou, že 
práve v mestách našla hlavnú oporu snaha o renesanciu a recepciu rímskeho práva. 

Rozvoj miest 

 Podobne, len o niečo neskôr, prebieha vývoj stredovekých miest vo Francúzsku, 
Anglicku, Nemecku. Mestá vyrastajú z feudálneho zriadenia. Pre všetky je 
charakteristické, že na začiatku vlastného rozmachu má každé svojho pána, či už je to 
človek svetský (kráľovské mestá, mestá svetských feudálov) alebo osoba duchovná 
(mestá biskupské). 

 Samostatný politický život začínajú francúzske, anglické a nemecké mestá úplne 
rovnako ako talianske: bojujú s feudálnym pánom o podiel na správe, resp. o úplnú 
emancipáciu mesta z feudálneho područia. 

 Vo Francúzsku prebieha tento boj o samosprávu o tzv. komúnu (odtiaľ aj názov 
„komunálne hnutie“), najskôr na severe krajiny: Le Mans (r. 1069), Cambrai (r. 1076) 
a Beauvais (r. 1091) boli prvé osady, ktoré mali vlastnú „communitatem“, neskôr sa 
ridali ďalšie na severe a juhu krajiny. 

 V Nemecku sa boj o autonómiu začal v 11. storočí, a to v biskupských mestách 
na Rýne. Boli to väčšinou staré rímske municipiá, a podobne ako v Taliansku, dostali sa 
časom do výlučnej právomoci biskupov. Mestská samospráva sa mohla preto rozvíjať 
jedine na úkor neobmedzenej moci duchovného pána: už v roku 1073 počujeme 
o sprisahaní mešťanov proti biskupovi vo Wormuse, o rok neskôr v Kolíne nad Rýnom. 
Hnutie sa potom rozširuje do ďalších miest, a to nielen duchovných, ale aj svetských 
pánov. 

 Nemecké mestá boli staré, pôvodom ešte rímske, od 8. storočia sa zakladajú 
nové osady. Ich pánom býval pôvodne všade kráľ, neskôr aj iný feudál. V dôsledku 
emancipačného hnutia dostávajú novozaložené mestá od 11. storočia (hneď pri svojom 
vzniku) zvláštne privilégium, nazývané cartalibertatia. Je to listina, v ktorej sa pán – 
zakladateľ zrieka časti svojich tzv. zakladateľských práv a postupuje ich mestskej 
komúne, teda orgánu samosprávy. 

 Obyvateľstvo miest sa považovalo za obyvateľstvo osobne slobodné, akékoľvek 
pokusy feudálov o znevoľnenie alebo obmedzenie osobnej slobody boli vždy tvrdo 
odmietnuté. Naopak, postupom času sa mešťanom podarilo presadiť zásadu, že každý, 
kto sa v meste natrvalo usadí, nadobúda slobodu, i keby bol predtým človekom 
poddaným. Tento princíp, bežne vyjadrovaný príslovím: „Mestský vzduch oslobodzuje“ 
(Stadtluft macht frei), býval mešťanom potvrdzovaný kráľovskými privilégiami, v roku 
1111 dostalo túto výsadu mesto Worms, v roku 1114 Speyer a iné. 

 Svojráznu hospodársku a politickú úlohu zohrali mestá v strednej a východnej 
Európe (v Čechách, v Poľsku, v Rusku a Uhorsku). 

 Rozmach miest v kyjevskom štáte podmienil hlavne tranzitný obchod: krajina 
hraničila na juhu s Byzanciou, hospodársky a kultúrne vyspelou ríšou, ktorá viedla 
intenzívne obchodné styky nielen s krajinami Blízkeho a Ďalekého východu, ale 
pokúšala sa preniknúť i do východnej a severnej Európy. Niektorým ruským mestám sa 
podarilo mocných impulzov, ktoré zahraničný obchod prinášal k intenzívnemu rozvoju 
vlastnej remeselnej výroby a samozrejme i k organizovaniu vlastného obchodného 
podnikania. Už v 11. storočí vznikajú v Rusku mestské komúny, ekonomické a politické 
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útvary, ktoré nápadne pripomínali talianske mestské republiky. Mestá ako Novgorod, 
Pskov a iné predstavujú samostatné politické jednotky, ktoré majú nielen vlastnú 
správu, ale vytvárajú i osobitné právne predpisy, presne zvláštne písané i nepísané 
právo. 

 Tatárskym vpádom bol rozkvet ruských mestských komún na celé storočia 
podlomený. 

 Mestá v Čechách, v Poľsku a v Uhorsku majú inú zvláštnosť, ktorá svojrázne 
modifikuje osudy ich samých, ale i osudy celých štátov: počínajúc 11. storočím je ich 
rozvoj viac-menej tesne spätý s n e m e c k o u   k o l o n i z á c i o u. 

 V českých mestách nebudeme hovoriť zvlášť, pretože dejiny ich vzniku a vývoja 
majú svoje miesto vo výklade dejín národných. Taktiež uhorské mestá je možné 
z rovnakých dôvodov preskočiť, nehovoriac o tom, že v Uhorsku sa mestá ako politický 
stav neuplatňujú skôr, ako v 15. storočí. Všimneme si iba vývoj v Poľsku: ten je veľmi 
osobitý a jeho stručný popis je nevyhnutný pre pochopenie svojráznosti tzv. šľachtickej 
demokracie, zvláštnej formy vlády, ktorá bola v Poľsku nastolená v 16. storočí. 

 Veľké obchodné strediská vznikali v Poľsku už v 10. a 11. storočí. Boli to 
napríklad mestá Krakov, Poznaň, Štetín, Volyň a i. V dobe feudálnej rozdrobenosti sa 
vyvíjali veľmi pomaly, nemalé škody spôsobili i opakované tatárske vpády do krajiny. 
Z politických i hospodárskych dôvodov začali preto poľské kniežatá podporovať 
nemeckú kolonizáciu, najmä kolonizáciu remeselníkov a obchodníkov. Nemci sa 
postupom doby zmocňovali v mestách vedúcich postavení a tak privilégiá, ktoré boli 
mestám dávané, prospievali predovšetkým im. Mestská samospráva sa organizovala 
v dôsledku toho ako kópia nemeckého práva mestského, v prvom rade magdeburského. 

 Ponemčené mestá sa izolujú od politického života krajiny, uchovávajú si svoj 
jazyk, svoje obyčaje a zvyklosti, svoje zvláštne práva. Pri riešení všeobecnejších 
problémov sa neopierajú o moc poľského kniežaťa, ale obracajú sa o poučenia 
k mestám nemeckým. Poľské obyvateľstvo je sociálnou diferenciáciou zatlačované na 
podriadené pozície, všade vládne nemecký patriciát. 

 Zvláštny národnostný prvok tvoria v mestách tiež Židia. Masovo sa sťahujú do 
Poľska zo západnej Európy, kde sú prenasledovaní, v mestách vytvárajú potom vlastné 
obce, platia zvláštnu daň, separujú sa od ostatného obyvateľstva. 

 Z hľadiska ekonomického je pre poľské mestá príznačné, že ich obchodná 
aktivita sa obmedzuje na mesto samo a jeho najbližšie okolie. V dôsledku politickej 
izolácie neprenikajú mestá do vzdialenejších oblastí, nevytvárajú poľský národný trh. 
Preto sa tiež rozvíjajú veľmi pomaly a po dlhú dobu si zachovávajú skôr vidiecky ráz. 

 Politická a hospodárska slabosť poľských miest umožnila šľachte, aby 
prenikavým spôsobom obmedzila kráľovskú moc: pokusy kráľov o prekonanie 
decentralizačných tendencií feudálov nenašli a nemohli nájsť v mestách oporu 
a zjednotenie Poľska zostalo nedokončené. 

 Zo stručného prehľadu, ktorý sme podali je zrejmé, že vznik, vývoj a politické 
osudy stredovekých miest majú mnoho spoločných znakov. Nájdeme však i nemálo 
odlišností: niekedy sú podstatné a vykazujú veľký vplyv na osudy celej zeme (napr. 
práve spomenutá hospodárska a politická slabosť poľských miest), inokedy sú menej 
významné a chod politických udalostí len svojrázne modifikujú (napr. vývoj miest 
nemeckých, ktoré sa stali oporou moci zemepanskej, na centrálnej moci cisárskej). 
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 Vnútorné dejiny európskych miest (teda triednu štruktúru mestského 
obyvateľstva, organizácia samosprávy, organizácia obchodu a remeselnej produkcie 
atď.) vykazujú naproti tomu obraz pozoruhodne jednotný, v niečom dokonca úplne 
zhodný. 

Štruktúra obyvateľstva 

 Ako sa mestám po kratšej či dlhšej dobe podarilo emancipovať z moci 
feudálneho pána, ako teda prestal pôsobiť antagonizmus vonkajší, ktorý načas 
mešťanstvo zjednotil, vydelili sa medzi mestským obyvateľstvom tri sociálne skupiny, 
ktoré je možné cum grano salis priamo charakterizovať ako patriciát, neprivilegovaní 
mešťania a mestská chudoba. 

 Do čela mesta sa postavil tzv. patriciát, bohatí a vplyvní mešťania, ako kupci či 
remeselníci, či peňažníci. Mestský patriciát strhol na seba správu komunálnych 
záležitostí a hral vždy prvoradú úlohu vo všetkých mestských organizáciách, buď 
výrobnej (cechy) alebo odbytovej (gildy, hanzy). 

 Druhú kategóriu tvorili neprivilegovaní mešťania, drobní príslušníci cechov, 
ktorí nemali na chod mestských záležitostí bezprostredný vplyv a neraz sa dostávali so 
konfliktov s patriciátom. 

 Najnižšou sociálnou skupinou bola mestská chudoba, ktorej rady často 
rozmnožovali i úradníci a tovariši cechovných majstrov. Vďaka strohým cechovým 
regulám nemali tovariši a učni skoro žiadne perspektívy postupu a exploatácie ich 
pracovných síl, majstri ich často privádzali na platformu radikálnych postulátov 
mestskej chudoby. 

 Je pochopiteľné, že v rôznych krajinách a v rôznych časových periódach sa 
vzájomné vzťahy mestských sociálnych skupín menili, v severotalianskych komúnach 
vzrastala napríklad v dobe ich politického rozmachu moc. 

3.1.4 Štátne zriadenie európskych feudálnych štátov 

 Mimo talianskych mestských republík a mestských komún, ktoré vznikli 
v Rusku (Novgorod, Pskov), majú všetky európske zeme - od samého začiatku až po 
buržoáznu revolúciu - štátne zriadenie jednej a tej istej formy: sú to monarchie. 

 V čele štátu stojí monarcha ako reprezentant vládnucej triedy, v osobe kniežaťa, 
kráľa, cisára či cára sa realizuje poňatie stredovekej štátnosti: či už tak, že jej subjektom 
je sama osoba panovníka, resp. celý panovníkov rod, či tak, že vlastným nositeľom 
štátnosti „koruna“ a kráľ vystupujú len ako jej dočasný držiteľ, prechodný zástupca. 

 Prvý spôsob nazerania je charakteristický pre dobu staršiu, pre štát rano- 
feudálny a pre štát obdobia feudálnej rozdrobenosti. Historiografia označuje túto epochu 
ako epochu štátu patrimonijného: kráľ navonok vystupuje a jedná tak, ako keby celý štát 
bol jeho súkromným panstvom (patrimonium). Táto skutočnosť dochádza výrazu 
v najrôznejších nárokoch, ktoré si hlava štátu privlastňuje, zvlášť markantne sa však 
prejavuje v úprave dedičnej postupnosti. Nástupcovia zomrelého kráľa (členovia 
panovníckeho rodu) aplikujú pri nástupe na trón a rozdeľovanie štátneho majetku 
princíp súkromného dedičského práva: vláda prechádza na synov „zostavitelia“, zem sa 
podľa ich počtu rozdeľuje na diely, neraz sa tieto diely stávajú prakticky novými 
samostatnými štátmi. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  129 

 Poňatie štátu ako právnickej osoby „koruny“ dostáva definitívne podobu až 
v dobe stavovskej. Tak sa vládnuca trieda začína s panovníkom bezprostredne podieľať 
na moci, prejavuje sa staršia patroníjna koncepcia ako príliš tesná: nie je v nej miesto 
pre stavy, a preto je subjekt fyzický nahradený subjektom fiktívnym. Najprv platilo: 

štát = kráľ, teraz platí štát = koruna = kráľ + stavy. 

 Za absolutizmu politický vplyv stavov ustupuje do pozadia, koncepcia „koruny“ 
však zostáva. 

 Ľudovít XIV. síce hrdo prehlasuje „Štát som ja“ oddeľovanie štátneho majetku 
od osobného vlastníctva kráľa však (okrem rady ďalších skutočností) jasne ukazuje, že 
moderná koncepcia štátu ako samostatnej právnickej osoby nadobudla už definitívnu 
podobu, a to samozrejme nielen vo Francúzsku, ale všade inde. 

 Stredoveké feudálne štáty zostali po celú dobu svojej existencie štátmi 
monarchistickými, forma vlády sa však v rámci tohoto štátneho zriadenia premieňala a 
v súvislosti s tým sa pochopiteľne menilo aj postavenie hlavy štátu - monarchu. 
Monarchom bol Karol I. Veľký, Karol IV., Karol V., tým sme vymenovali cisárov tej 
istej ríše, teda ríše franskej a jej nástupkyne Svätej ríše rímskej - aký bol však rozdiel 
v politickom postavení prvého či posledného. 

 Feudálna monarchia prešla za dlhú dobu svojho trvania niekoľkými periódami, 
v ktorých sa v závislosti na hospodárskych pomeroch a politickej situácii v zemi 
realizovala moc vládnucej reprezentácie v odlišných formách. Podľa týchto premien 
vymedzujeme periodizáciu dejín stredovekých štátov a hovoríme: 

1) o monarchii ranofeudálnej, 
2) o monarchii feudálnej rozdrobenosti, 
3) o monarchii stavovskej, 
4) o monarchii absolútnej. 

 Postupnosť zvláštnych foriem štátneho zriadenia je možné najlepšie sledovať na 
zmenách v postavení hlavy štátu, monarchu: ten zostal po celý stredovek jej 
najcharakteristickejším výrazom. 

 Prv než budeme tieto zmeny podrobnejšie skúmať, je potrebné uviesť niektoré 
skutočnosti, ktoré platia pre feudálneho panovníka všeobecne. 

3.1.5 Panovník 

Vznik kráľovskej moci 

 Začiatky kráľovskej moci hľadá moderná historiografia spoločne v spoločnosti 
predštátnej, prvotnopospolnej. U Germánov i Slovanov bol kráľ pôvodne vojenským 
veliteľom, niekedy len užšieho zväzku (kmeňa, rodu), niekedy širšieho kmeňového 
zväzku. Hodnosť, ktorá bývala obvykle spojená s funkciou najvyššieho kňaza, nebola 
dedičná, zo začiatku ani doživotná. Ľudové zhromaždenie volilo kráľa podľa 
okamžitých vojenských potrieb. Ale najneskôr v štádiu rozkladu rodového zriadenia, 
hlavne v období tzv. vojenskej demokracie, sa moc náčelníka stáva doživotnou, udržuje 
sa v jednom privilegovanom rode, voliteľnosť je kombinovaná princípom dedičnosti 
a dedičnosť nakoniec dosahuje vrchol. 
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Kráľ v ranofeudálnom štáte 

 Dedičstvo trónu v ranofeudálnych monarchiách je nepochybne podmienené tým, 
že politické postavenie hlavy štátu (resp. vládnuceho rodu, z ktorého hlava štátu 
pochádza) je zo začiatku veľmi silná. Kráľ je síce vo svojich oprávneniach rôzne 
obmedzovaný - musí rešpektovať vôlu členov svojej družiny, musí dbať na záujmy 
rodovej aristokracie a pozemkových magnátov, samostatnosť kráľa oslabujú tiež 
niektoré prežitky prvotnopospolného poriadku: po určitý čas sa napr. konajú ľudové 
zhromaždenia (u Frankov sú to každoročné snemy vojenskej domobrany, 
u škandinávskych Germánov tzv. thingy, u východných Slovanov veče), tiež rôzne iné 
orgány rodovej spoločnosti nevzali ešte za svoje, a kráľovi nezostáva iné iba ich do 
určitej miery doháňať - z druhej strany pôsobia však rady faktorov, ktoré jeho 
postavenie posilňujú a sústreďujú v jeho rukách nemalú právomoc. Z nich má najväčší 
význam okolnosť, že vznik štátu a prvé kroky na ceste jeho upevňovania sú 
doprevádzané ostrým bojom. Rodové aristokracie a pozemková šľachta získavajú svoje 
výsady cestou likvidácie rodového kolektivizmu, rozoberaním občinového majetku 
a potláčaním „práv“ prostých neprivilegovaných kmeňových príslušníkov. V tomto 
zápase predstavuje kráľovská moc pevný oporný bod, akési centrum, ktoré zjednocuje 
silu, ktorá sa ustanovuje ako vládnuca. Tam, kde rozklad predštátnej organizácie je 
doprevádzaný obsadzovaním cudzích teritórií - ako je tomu napr. u Frankov v Gálii či 
v Longobarde v Itálii - je monarcha naviac politickým činiteľom, ktorý organizuje boj 
proti odporu porobeného obyvateľstva. 

 Cirkev zatiaľ nemôže konkurovať. V strednej a východnej Európe iba pod 
ochranou slovanských kniežat začína budovať svoje mocenské pozície. V západnej 
Európe bolo jej postavenie otrasené nájazdami Germánov: nezostávalo iné, ako sa 
prispôsobiť situácii a pod patronátom germánskych kráľov čakať na okamih, vhodný 
k novému nástupu. 

 Všetky tieto politické okolnosti, ktoré v sfére hospodárskej bolo možné 
podoprieť i držbou veľkého pozemkového majetku, determinovali relatívne veľmi silné 
a nezávislé postavenie ranofeudálneho panovníka. Nemožno si nevšimnúť, že práve 
v tejto etape vývoja sa formulovali niektoré oprávnenia kráľovskej moci, ktorá ju 
sprevádzala po celý stredovek, či už ako oprávnenia alebo právomoci reálne alebo 
nominálne, formálne. 

 Kráľ je najvyšším vojenským veliteľom, z tohto titulu má všeobecnú 
zakazovaciu a prikazovaciu právomoc („bannus“ franských kráľov), uznáva sa za 
najvyššieho zákonodarcu, ochrancu mieru v zemi, za najvyššieho sudcu, má všeobecnú 
právomoc správnu, finančnú, je reprezentantom štátu navonok. 

 Politická samostatnosť monarchistickej moci, resp. hospodársky a spoločenský 
vplyv celého kráľovského rodu, podmieňujú spôsoby obsadzovania uprázdneného 
trónu: vo všetkých ranofeudálnych štátoch sa presadzuje dedičnosť, z bývalého práva 
voľby zostáva len formálny akt. Postupom doby dochádza tiež ku zmenám. Tak ako 
duchovenstvo a svetská šľachta upevňujú svoje pozície, stráca monarchistická moc na 
význame a v období feudálnej rozdrobenosti je už panovník len „prímus inter pares“ 
(prvý medzi rovnými). Jeho oprávnenia strácajú reálny obsah, jeho spoločenský vplyv 
klesá a v plnom rozsahu môže nakoniec kráľ svoju bývalú moc uplatňovať len na 
vlastných doménach. 

 Vo vzťahu k zahraničiu zostáva však i ďalej reprezentantom fiktívnej politickej 
jednoty svojej zeme, tak je vo vnútri štátu jeho osoba symbolom národnej pospolitosti, 
aj keď veľmi neurčito pociťovanej. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  131 

 Preto tato feudálna šlachta vo väčšine európskych zemí kráľovskú hodnosť 
formálne rešpektuje, osobuje si však právo zasahovať do obsadzovania trónu. 

Voľba kráľa 

 Kráľovská moc sa opäť stáva efektívnou, i keď s veľkými výhradami 
a výnimkami. Tieto výhrady podmieňuje obyčajne skutočnosť, že kráľovský rod 
(dynastia) patrí k najbohatším feudálom zeme, a preto má taký veľký spoločenský 
vplyv, že princíp voľby vystupuje vo viac -menej čistej podobe iba vtedy, keď dynastia 
vymrie a k prestolu sa má dostať dynastia nová. Inak býva kráľ volený z členov rodu 
vládnuceho, a to podľa zásad, ktoré rod sám alebo rod v dohode s ostatnou šľachtou 
stanoví (primogenitura, vylúčenie žien atď.). 

 Tento nový spôsob obsadzovania tónu, ktorý predstavuje zmiešaný typ (voľba je 
kombinovaná s dedičnosťou), stane sa príznačným pre veľkú väčšinu európskych 
feudálnych štátov nielen v období politickej rozdrobenosti, ale i za stavovskej 
monarchie. 

 Voľbu spravidla vykonávajú iba feudáli blízki trónu, teda vyššia šľachta svetská 
a vyššie duchovenstvo: šľachta nižšia a mestský stav majú na obsadení trónu len 
nepriamy vplyv. 

 V nemeckých dejinách sa v staršej dobe zúčastňoval volieb kráľa i ľud, bola to 
však len prázdna formalita, zrejme prežitok z dôb rodovej demokracie. Ľud tvoril len 
tzv. Umstand, t. j. pasívne prizeral, ako šľachta vykonáva voľbu. 

 Okruh osôb, oprávnených k voľbe, nebol obyčajne pevne stanovený. Len vo 
Svätej ríši rímskej sa po dlhšom vývoji zmocnilo práva voľby sedem najmocnejších 
feudálov zeme, tzv. kurfirstov (Kurfürsten, principes elektores): spôsob voľby cisára bol 
upravovaný zvláštnymi zákonmi, najznámejší z nich je Zlatá bulla Karola IV. z roku 
1356. 

 Za absolutizmu bola kráľovská moc dedičná bez akýchkoľvek vonkajších 
zásahov. Do princípu sukcessie nesmel zasahovať ani sám panovník: nástupníctvo 
regulovali pravidlá, ktoré sa považovali za tzv. fundamentálne práva monarchie. Tie 
zaväzovali i kráľa a nebolo možné ich meniť (okrem pravidieľ sukcesie patril do 
fundamentálnych práv, napr. i zákaz odcudzovania kráľovských domén, vo Francúzsku 
požiadavka, že kráľ musí byť katolík a že vláda je nezávislá od duchovnej moci.) 
Vzhľadom k osobitnému vývoju politických pomerov sa dedičnosť trónu presadila 
veľmi skoro i v Anglicku. Za nástupcu Viliama Dobyvateľa neboli zásady dedičnosti 
ešte pevne stanovené a po istý čas sa praktizovala voľba kráľa feudálnymi magnátmi. 
Volil sa však iba člen panujúceho rodu. Od polovice 12. storočia od vlády Jindricha II. 
sa monarchia stala dedičnou, v podstate podľa pravidiel, regulujúcich postupnosť lénnu, 
ženy sa z nástupníctva nevylučovali, keď kráľ nemal syna, nastupovala dcéra, ktorá 
anulovala nároky všetkých ostatných mužských príslušníkov dynastie. 

 V Rusku bola v staršej dobe manarchia dedičná. Kijevské kniežatá nastupovali 
na trón rovnako, ako Piastovci v Poľsku, Prěmyslovci v Čechách či Karlovci v ríši 
franskej. 

 Prestol moskovských kniežat (od Ivana Hrozného, v roku 1547) sa obsadzoval 
členmi vládnucej dynastie Rurikovcov, v dobe zmätkov na prelome 16. a 17. storočia 
vystúpil výrazne do popredia vplyv šľachty (bojarov): zemský snem, reprezentujúci 
záujmy vysokého duchovenstva a svetskej šlachty, stal sa volebným orgánom a z jeho 
uznesení dosadol napr. v roku 1584 na trón cár Fjodor, v roku 1598 Boris Godunov, 
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v roku 1613 Michal Romanov, v roku 1645 cár Alexej. Pri voľbe boli cárovi 
predkladané podmienky na spôsob volebných kapitulácií, pri voľbe Vasilija Šujského 
rok 1606 podmienka jediná, že nikoho nepotrestá bez súhlasu bojarov, pri voľbe 
Michala Romanova rok 1613 podmienky dnes bližšie neznáme, pri zamýšľanej 
a neuskutočnenej voľbe poľského kráľa Vladislava rok 1610 podmienka, že bude 
vládnuť s bojarskou dumou a zemským snemom. 

 Dedičnosť trónu, pre absolutizmus typická, sa v Rusku presadila až v druhej 
polovici 17. storočia. Do roku 1917 vládla dynastia Romanovcov. 

3.1.6 Štátny aparát 

 Či už postavenie feudálneho monarchu bolo de facto akékoľvek, de jure sa vždy 
uznávalo, že kráľ je predstaviteľom národnej pospolitosti istého politického zjednotenia, 
intenzívnejšie to bolo ale pociťované vo vzťahu k cudzine, t. j. vo vzťahu k susedným 
feudálnym monarchiám a po istý čas najmä v (10.-14. storočí) i vo vzťahu k pápežovi. 

 I v tých ríšach, kde kráľovská moc bola obmedzená na minimum - obzvlášť 
v Poľsku, vo Svätej ríši rímskej - uznával sa monarcha za reprezentanta štátu navonok, 
a preto obvykle jeho menom sa uzatvárali medzinárodné zmluvy, bola začínaná vojna či 
zjednávaný mier. 

 Uznávali sa ale aj iné oprávnenia kráľa, jeho najvyššia moc vojenská, správna, 
zákonodarná, atď., ich výkon bol však v závislosti na politickej situácii v zemi už 
problematický. Podľa periodizácie dejín stredovekých monarchií je možné povedať, že 
v dobe najstaršej, v dobe počiatku feudálnych štátov, vykonával kráľ svoje právomoci 
reálne a koniec koncov sám; v období politickej roztrieštenosti došlo k totálnemu 
oslabeniu panovníckej moci a lénne zriadenie zatlačilo kráľa ako suveréna len do hraníc 
jeho vlastných domén. Pre stavovskú monarchiu je príznačná regenerácia panovníckej 
moci, na vláde v štáte sa však spolu s kráľom podieľali i stavy, ktoré boli 
reprezentované stavovskými orgánmi (hlavne snem); antagonizmus medzi stavmi - 
typický medzi feudalitou a meštianstvom - vedie nakoniec k novej emancipácii 
kráľovskej moci a k nastoleniu absolútnych monarchií. 

Vznik feudálneho štátneho aparátu 

 Je pochopiteľné, že nikdy, ani v dobách začiatku štátu, nemohol panovník 
realizovať svoje právomoci sám. U Germánov i Slovanov vzniká v období rozkladu 
prvotného zriadenia akási organizácia - tak primitívna, primitívne sú úlohy ktoré má 
plniť, ktoré sa s postupujúcou etapizáciou premieňajú v štátny (kráľovský) aparát. 

 Štátny aparát je zo začiatku veľmi jednoduchý a konkuruje mu rada rôznych 
„samosprávnych“ inštitúcií, ktoré prežívajú z dôb rodovej demokracie. V boji s týmito 
prežitkami sa štátny aparát upevňuje a postupne silnie. 

 Prototyp feudálneho aparátu sa formoval vo franskej ríši. Západoeurópske štáty, 
ktoré vznikli na troskách monarchie Karlovcov, ich jednoducho prevzali, 
stredoeurópske štáty ich napodobnili (najmä pokiaľ ide o organizáciu kráľovského 
dvora). Ale i tam, kde franské vplyvy nezasahovali, vytvorila sa časom štátna 
organizácia, ktorá sa svojou štruktúrou franským pomerom nápadne podobala. Platí to 
napríklad pre kijevskú Rus. 

 Úplne schématicky môžeme štátny aparát feudálnych monarchií charakterizovať 
takto: na čele zeme stojí kráľ, po jeho boku vojenská družina, dvorskí úradníci 
a kráľovská rada, moc na vidieku vykonáva vidiecky úradnícky aparát. 
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 Funkcia dvorských úradníkov nemá pevnú kompetenciu a jej špecializácia je zo 
začiatku len približná. Postupom doby sa vyhraňuje, najmä pri tých, ktorí sa starajú 
o kráľovské financie (komorníci-camerárií ), písomnosti (kancelári-cancellárii), 
o správu kráľovských domén (majordomovia-maiores domus: senešálové-seniscalci), 
o súdnictvo a pod. 

 Okrem vyšších hodností vznikajú aj nižšie, nie tak spoločenské, skôr dôležité len 
pre osobu kráľa (lokaji, čašníci, kuchári ) a iné. 

 Tiež kráľovská rada nemá pevnú kompetenciu, a ani jej zloženie nie je stále. 

 Panovník sa podľa potreby radí s aristokratmi a predákmi, ktorí sú práve 
prítomní na kráľovskom dvore, neskôr je zavedená istá pravidelnosť pri zvolávaní rady 
a duchovných ako aj svätskí magnáti sa začínajú na porady pravideľne schádzať. Vo 
franskej ríši sa tieto dvorské zjazdy, čiže kúrie konali dvakrát do roka, v Nemecku boli 
známe pod názvom curia generalis, parlamentum generale, colloquium, podobne 
v Poľsku, v Uhorsku, na Rusi. 

 Názorom rady nebol kráľ viazaný, i keď takmer pravidelne sa nimi riadil. Rada 
bývala totiž orgánom, ktorý reprezentoval záujmy svetských a duchovných feudálov 
a historicky je nesporne predchodcom neskorších stavovských zhromaždení. 

 Z vidieckych úradníkov kráľa bol vo franskom štáte najdôležitejší gróf-comes, 
grafio. Gróf predstavoval kráľovskú moc v obvode grófstva a mal v malom tie isté 
kompetencie, ako kráľ v štáte: velil vojenskému kontigentu, súdil, vyberal dane 
a poplatky, mal nižší bannus (tzv. bannus grófsky), mohol vydávať normy s miestnou 
platnosťou a účinnosťou, atď. 

 S kráľovským úradníkom typu franského grófa sa stretávame vo všetkých 
stredoeurópských štátoch: (v Anglicku je to šerif, vo Francúzsku comte, v Nemecku 
Graf resp. Markgraf): v tých zemiach, kde sa vidiecka správa opiera o starobylé grófske 
zriadenie, v Poľsku a Uhorsku zodpovedá funkcii grófa kastelán, hradný kmeť čí župan, 
v kijevskom štáte úradník nazývaný posadnik. 

 Významnou oporou štátneho aparátu bola v raných feudálnych štátoch 
organizácia cirkevná. Významnú úlohu hrala len tam, kde mala už svoju tradíciu 
a pevnú štruktúru, teda v ríšach, ktoré vznikli na troskách rímskeho impéria. Ako 
uvidíme ďalej, nazerali germánski králi na cirkev ako na každú inú štátnu inštitúciu. 
Preto duchovní, najmä vyšší, boli kráľom buď dosadení alebo aspoň ním potvrdení, teda 
ľudia kráľovi blízki, ktorí mohli byť použití i ako nástroje kráľovskej politiky. 

 V strednej a východnej Európe sa situácia vytvárala trochu inak. Cirkevný aparát 
bol budovaný paralelne so štátnym aparátom, pritom štátne orgány boli oporou orgánom 
cirkevným. Napriek tomu malo duchovenstvo nezastupiteľný podiel na správe 
verejných záležitostí. 

Rozvoj a konsolidácia štátneho aparátu 

 Jednoduchý štátny aparát, ktorý vytvorila ranofeudálna monarchia, sa stal 
základom, na ktorom bolo budované monarchistické zriadenie všetkých 
stredoeurópských zemí až do doby buržoáznych revolúcií. Je ovšem pochopiteľné, že 
v závislosti na politickom vývoji dochádzalo v štátnej organizácii k premenám, jedny 
inštitúcie mizli, iné sa objavovali, menila sa povaha jednotlivých orgánov, ich zloženie 
a ich kompetencie, všeobecne však je možné povedať, že s výnimkou krízovej etapy 
feudálnej rozdrobenosti bol štátny aparát postupne upevňovaný a zdokonaľovaný. 
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 Feudálny štátny aparát bol vo svojej klasickej podobe vybudovaný za stavovskej 
monarchie a za absolutizmu. Pred stavovstvom prešiel ťažkou krízou, podmienenou 
panstvom lénneho zriadenia. Lénne zriadenie bolo len nadstavbovým výrazom 
ekonomických a politických procesov, podmienených rozvojom feudálnej ekonomiky, 
bolo nutným a zákonitým stupňom vývoja, a keď hovoríme o kríze, tak iba preto, že 
pozeráme na štát ako na politickú a teritoriálnu jednotku, navonok uzatvorenú, 
z nedeliteľným a suverénnym monopolom moci vládnucej triedy a jej reprezentantov. 
Z hľadiska vývoja feudalizmu, ktorého podstatou je agrárna produkcia naturálneho 
typu, môže sa kríza obdobia politickej rozdrobenosti javiť naopak ako klasický výraz 
hospodárskych a spoločenských tendencií a léna ako inštitúcie, ktoré feudalizmus 
stelesňujú najdokonalejšie. 

Verejná správa v perióde feudálnej rozdrobenosti 

 Najprv treba zdôrazniť, že léna nerozvrátili jednotu ranofeudálneho štátu, léna 
samé boli len dôsledkom tohto rozvratu. Stali sa inštitúciou, ktorá na čas nahradila 
neexistujúcu alebo iba podľa mena trvajúcu centrálnu moc. 

 Obdobie feudálnej rozdrobenosti znamená hlboký úpadok kráľovskej právomoci 
a rozklad aparátu, ktorý si panovník vybudoval. Decentralizačné tendencie dosahujú 
vrchol, feudáli sa politicky emancipujú a na svojich panstvách uzurpujú pre seba 
prerogativy, ktore sú typickými atribútmi postavenia monarchu. Kráľovská moc trvá iba 
podľa mena, teritórium, ktorému prv monarcha vládol, sa zužuje iba na vlastné 
kráľovské domény. Kráľ sa stáva jedným z feudálnych pánov, jeho vládny aparát stráca 
moc a je včlenený do systému lénneho, ktorý postupom doby prerastá celou štruktúrou 
spoločnosti. 

 Panovník si udržuje zvláštne postavenie len dovtedy, kým je považovaný za 
najvyššieho lénneho pána v zemi, na Rusi v 12. storočí a v Poľsku v 13. storočí zaniká 
centrálna moc úplne. 

 Štátne úrady trvajú síce podľa mena, kráľ nad nimi vykonáva moc len ako nad 
hodnosťami, ktoré držia jeho vazalovia. Lénnu hierarchiu nahrádza na čas štátna 
organizácia a dochádza k svojráznemu prelínaniu súkromnoprávnych a verejnoprávnych 
sfér. Objem politických práv je koniec koncov vždy určovaný objemom súkromného 
vlastníctva, pre obdobie feudálnej rozdrobenosti je však príznačné, že tento axiom platí 
bez výhrad a do dôsledku i pre centrálnu moc. 

Verejná správa v období stavovskej monarchie 

 Obdobie stavovskej monarchie býva v historickej literatúre charakterizované ako 
obdobie regenerácie centrálnej moci: do čela zjednoteného štátu sa stavia kráľ, nevládne 
už ale sám, ale spolu so stavmi. V dôsledku toho sa mení i povaha štátneho aparátu: 
z kráľovských úradníkov sa stávajú úradníci kráľovsko-stavovskí, navyše sa objavujú 
zvláštne orgány stavovské, či už v podobe stavovských zhromaždení alebo v podobe 
vidieckych reprezentantov (t. j. v podstate šľachtickej) a mestskej samosprávy. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že pre stavoskú monarchiu je príznačný dualizmus 
vládnucej moci, dochádza k zmene v nazeraní na štát ako taký. Objavuje sa pojem 
„koruny“, štát začína byť chápaný ako samostatný organizmus, ako právnická osoba. 
Podľa vzoru rímskeho práva sa stáva štát „vecou verejnou“, v dobovom poňatí „vecou 
kráľa a stavov“. Oproti predchádzajúcej dobe nestelesňuje štát iba kráľ, štátny majetok 
sa oddeľuje od osobného vlastníctva kráľa, štátne financie sa odlišujú od financií 
kráľovských a ich správa sa vedie samostatne. V súvislosti so zmenou povahy štátu, 
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menil sa aj charakter štátneho aparátu: prv ho tvorili k r á ľ o v s k í   ú r a d n i c i, na 
ich miesta nastupujú teraz štátne ú r a d y. Sú to orgány, ktoré reprezentujú záujmy k o r 
u n y, a stavy si preto nárokujú pri ich ustanovovaní svoj podiel. 

 Všeobecne je možné povedať, že jednoduchý aparát ranofeudálnej monarchie sa 
za stavovskej podstatne mení. Objavujú sa nové úrady a funkcie, a to ako v celoštátnom, 
tak aj v miestnom meradle, štátni úradníci sa obklopujú personálom školených 
odborníkov, najmä právnikov, práve za stavovskej monarchie sa začína rozvíjať 
byrokracia, pre neskorší vývoj štátnych úradov tak charakteristická. 

 Z centrálnych orgánov treba na prvom mieste uviesť stavovské zhromaždenie. Je 
to inštitúcia pre epochu stavovskej monarchie najcharakteristickejšia, je to orgán 
reprezentujúci celoštátne záujmy šľachty a meštianstva, orgán, ktorý sa stavia po boku 
kráľovskej moci. Obmedzuje ju v rôznej miere. Niekedy len málo (vo Francúzsku napr. 
len vo finančnej politike), inde viac (Anglicko, Čechy, Uhorsko), v Poľsku stavovský 
snem zatlačil kráľa úplne do úzadia. 

Verejná správa absolutistických monarchií 

 V dejinách stredovekých európských štátov nastupuje na miesto stavovskej 
monarchie monarchia absolutistická. Je to forma vlády, príznačná pre krízu feudálneho 
spôsobu výroby, forma, ktorú nakoniec likviduje buržoázna revolúcia. 

 V rôznych zemiach vymedzíme periódu absolutizmu rôznymi časovými 
medzníkmi: terminus a quo bude viacmenej neurčitý, terminus ad quem u štátov určitý, 
pretože je to termín buržoáznych revolúcií, u niektorých štátov nie celkom pevný, 
pretože buržoázne revolúcie neboli dôsledné. Teda: Francúzsko koncom 15. storočia 
1798-1794, Anglicko koncom 5. storočia - 1640-1649, Svätá ríša v meradle niektorých 
krajín v 16. - 19. storočí, Rusko v polovici 17. - 19. storočia, Čechy 17. - 19. storočie, 
rovnako aj Uhorsko, u štátov, o ktorých bližšie nehovoríme Španielsko 16. - 19. storočie 
atď. 

 Ako samostatný štát absolutizmus nepoznalo Poľsko, ktoré zaniklo koncom 18. 
storočia ako stavovská monarchia, resp. šľachtická demokracia. 

 Žiadna forma feudálneho štátu nevykazuje toľko nápadne zhodných rysov 
v štátnom zriadení, ako práve absolutistická monarchia. 

 Na čele štátu, ktorý je chápaný ako suverénna a nezávislá politická jednotka, 
stojí absolútny vládca, nikým a nijako neobmedzovaný, zásadne podľa princípu 
dedičnosti na trón dosadzovaný. Neobmedzená moc kráľa sa v staršej dobe 
vysvetľovala božským pôvodom monarchistickej moci. Neskôr sa prirodzene právne 
školy pokúsili dať absolutizmu racionálny výklad tak, že na kráľa sa pozeralo ako na 
prvého služobníka štátu, ktorý svoju vládu vykonáva pre dobro všetkých ľudí. Podľa 
anglického mysliteľa Thomasa Hobbe sa vznikla absolútna moc „spoločenskou 
zmluvou“, pri ktorej sa každý človek vo svojom vlastnom záujme vzdáva svojich 
prirodzených práv (svojej suverenity) a odovzdáva ju moci verejnej, inak by sa 
spoločnosť nevymanila z vojny všetkých proti všetkým. O tom, čo poddanému 
prospieva, rozhoduje len vôľa panovníka. Preto sú pre absolutizmus charakteristické 
zásahy do najrôznejších sfér spoločenského života, do sfér, ktoré prv stáli mimo rámec 
pozornosti verejnej moci. Najmä rôzne poriadkové policajné predpisy sa za absolútnej 
monarchie neúmerne množia, pritom ich charakter môže byť progresívny, inokedy 
krajne reakčný. 
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 Je isté, že slobodné rozhodovanie absolútneho monarchu treba vždy 
interpretovať vecne: zavedením merkantilizmu „politiku ochrany domáceho obchodu 
a priemyslu“ a plní záujmy buržoázie, keď presadzuje fyziokratizmus „politiku 
vychádzajúcu z primárneho záujmu agrárnej produkcie“, presadzuje skôr záujmy 
feudality, ktorá prechádza na nový spôsob poľnohospodárskej výroby. 

Centralizácia verejnej správy 

 Štátny aparát za absolutizmu sa z hľadiska politického podstatne zjednodušuje, 
stavovské orgány miznú, šľachtická samospráva na vidieku a autonómia miest je 
likvidovaná, monarcha vládne len pomocou vlastných orgánov, všade sa presadzuje 
centralistická štátna správa. Je byrokraticky organizovaná, kráľovské úrady sa 
obsadzujú odborne školeným, štátom plateným personálom, ktorý je sústavne 
kontrolovaný a poverovaný zvláštnymi orgánmi kráľa. 

3.2 Lénne zriadenie  

 Lénne zriadenie je pre dejiny feudálnej spoločenskej formácie inštitúciou tak 
typickou, že v literatúre býva lénny systém s feudalizmom jednoducho stotožňovaný: 
o feudalizme sa potom hovorí len v tých štátoch, kde sa lénny systém vyvinul 
v klasických formách (t. j. prakticky v štátoch, ktoré vznikli rozpadom franskej ríše). 
Tam, kde lénny systém známy nebol napr. v Uhorsku alebo kde sa nerozvinul 
v klasických formách (napr. v Poľsku a na Rusi) bývala feudálna spoločenská forma 
popieraná. Je nepochybné, že léna sú pre klasický feudalizmus príznačné, z druhej 
strany ovšem nemožno prehliadnuť, že ide iba o zvláštne formy organizácie vyššej 
a nižšej šľachty, teda léna nie je formou, ktorá by vyjadrovala pomer vlastníkov 
výrobných prostriedkov k bezprostredným producentom, pomer feudálov k poddaným 
a nevoľníkom. 

3.2.1 Vznik lénnej sústavy 

 Lénne zriadenie sa v európskych dejinách prvýkrát vo viacmenej čistých 
formách objavuje v ríši franskej a síce v tej etape jej vývoja, keď na tróne sedela 
dynastia Karlovcov (polovica 8. - koniec 9. storočia). 

 Prepožičiavaním pôdy sa záväzky rôznych plnení dávky výkonu za Merovejcov 
praktizovali ako jedna z možných foriem exploatácie cudzej slobodnej i neslobodnej 
pracovnej sily. O neslobodnom a osobne závislom producentovi nie je treba v týchto 
súvislostiach hovoriť: keďže pôda prideľovaná človeku celkom alebo sčasti na 
vlastníkovi závislom, ide o celkom špecifický pomer, ktorý nemožno považovať za 
zmluvu, ale za jednostranný prejav vôle vlastníka, ktorý nemá iny právny základ, ako 
práve len výkon všeobecného vlastníckeho oprávnenia. Kvalitatívne je odlišné 
prepožičanie pôdy (alebo nejakého majetkového objektu) ľuďom slobodným, na 
vlastníkovi osobne nezávislých. Tu ide nepochybne o zmluvu, na jej modalitách sa 
podieľa i vôľa osoby zaviazanej, príjemca benefícia v širokom slova zmysle. 
Benefícium v starších franských prameňoch neznamená pôvodne nič iné, ako 
dobrodenie, nejakú službu, nejakú úsluhu, poskytnutie nejakého prospechu. Iba 
postupom doby sa jeho význam zužuje, až nakoniec pod pojmom benefícium 
rozumieme prepožičanie pôdy obvykle k doživotnému užívaniu. 

 Okrem benefícií v technickom slova zmysle sa v merovejskej ríši praktizujú aj 
tzv. precaria. Ide o zvláštny právny pomer, pôvodu isto ešte rímskeho, kde slobodný 
človek dostáva na svoju žiadosť (ad preces) od vlastníka pôdu, ktorú užíva tak dlho, 
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pokiaľ mu ju vlastník neodníme. V porovnaní s beneficiárom je teda postavenie 
prekaristu neisté (prekérne). Časom je prekárium formou užívania trvalého, doživotného 
alebo dokonca dedičného. 

 Precária a benefícia sa považujú za predchodcu lén. Sú to právne pomery, 
v ktorých je dôraz položený na vecnú závislosť zaviazaného na oprávnenom, moment 
osobného vzťahu medzi vlastníkom a užívateľom stojí zatiaľ v pozadí a býva skôr 
pohnútkou prepožičania benefícia či prekária, než obsahovou náležitostou zmluvy 
samej. Doteraz totiž existuje pevnejšia organizácia štátnej moci a pokiaľ má vlastník 
reálnu možnosť oprieť sa o jej donucovaciu právomoc, nie je odobratie poskytnutých 
menovitých či iných objektov problémom a inštitúcia benefícia či prekaria môže 
spočívať na čisto súkromnoprávných základoch. 

 Inak je tomu ale v dobe, keď nastane rozklad, keď sa verejná moc triešti, upadá 
a každý jednotlivec sa musí spoliehať predovšetkým sám na seba a na svoje mocenské 
prostriedky. V tejto situácii je pôvodná vecná závislosť kombinovaná so záväzkami 
závislosti politickej. Užívateľ cudzieho majetku je povinný poskytovať nielen prestacie 
a dávky povahy majetkovej, ale prijíma aj záväzky poslúchať pána a podporovať ho vo 
všetkých situáciách, keď sa ocitne v problémoch. Pán sa zaväzuje chrániť svojho 
podriadeného, hájiť jeho záujmy, skrátka byť, ak použijeme dobovú terminológiu – 
vazalovi verný práve tak, ako vazal musí byť verný jemu, seniorovi. 

 Staršie formy prepožičiavania pôdy a rôznych iných majetkových objektov 
mávali zmluvný základ a jej účinky zostávali obmedzené iba na sféru súkromnú. 

 Pri lénach sa okrem momentov súkromnoprávnych objavujú aj momenty nové, 
momenty povahy verejnoprávnej. 

 Zmluva o poskytovaní léna dáva v osobe seniora vzniknúť niektorým nárokom, 
ktoré sa zameriavali len na moc verejnú, teda štát, resp. jeho reprezentanta - kráľa. 
Vazal sa zaväzuje seniorovi, že mu poskytne všestrannú pomoc - predovšetkým pomoc 
vojenskú, že mu bude vypomáhať finančne, a že bude obhajovať záujmy seniora. Ten sa 
naopak zaväzuje, že ochráni vazala, niekedy dokonca aj pred nárokmi štátnych 
úradníkov, že i on poskytne vazalovi vojenskú pomoc a bude verne obhajovať jeho 
záujmy. 

 Medzi seniorom a vazalom vzniká zvláštny vzťah, ktorý vybočuje zo systému 
obecnej podriadenosti štátnej moci a medzi kráľa a vazala vsúva nový článok, novú 
mocenskú inštanciu - seniora. 

 Je charakteristické, že k rozvoju lénnych vzťahov dochádza v dobe, keď 
centrálna moc upadá, keď sa drobí a rozkladá. Léna nie sú príčinou tohto javu, ale 
dôsledkom. 

 Úpadok centrálnej moci má ekonomické dôvody. Ríšu netvorí jednotný 
hospodársky celok, neexistuje jednotný národný trh: prevláda naturálne hospodárstvo, 
ktoré ekonomicky drobí teritórium na samostatné oblasti. S touto ekonomickou 
samostatnosťou ide vzápätí i snaha o politickú emancipáciu. Emancipačné tendencie 
samotné potom oslabujú centrálnu kráľovskú moc. Jej politické oprávnenia prechádzajú 
postupne na jednotlivých zemepánov - seniorov, do súkromných dohôd 
o prepožičiavaní pôdy prenikajú verejnoprávne momenty a stupňovitá výstavba lénneho 
systému - senior jedného vazala býva spravidla vazalom iného seniora, niekedy vyššie, 
niekedy aj nižšie postaveného - vytvára tak akúsi náhradu za skôr viac-menej jednotne 
organizovanú moc verejnú. 
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 V európskych štátoch sa s lénami stretávame po celý stredovek, až do doby 
najnovšej, vrchol politického významu dosahuje lénna organizácia v dobe tzv. feudálnej 
rozdrobenosti, teda zhruba do 13. - 14. storočia. Tak sa centrálna moc znovu 
konsoliduje, a tak sa podarí kráľovi pomocou stavov prekonať decentralizačné 
tendencie feudálnych pozemkových magnátov, stráca lénny systém na význame a jeho 
vplyv na chod verejných záležitostí ustupuje do pozadia. 

 Je pochopiteľné, že v rôznych zemiach sa systém lénneho zriadenia rozvíja 
s rôznými osobitosťami, zvláštnosti bývajú ovšem spravidla len faktory druhoradého 
významu. Jednotne platí, že lénna organizácia vytvára na čas náhradu centrálne 
organizovanej moci verejnej a je to zvláštny systém organizácie vládnutia, ktorý je 
podmienený zvláštnosťami ekonomického a politického vývoja raného feudalizmu 
vôbec. 

 Léno definujeme obvykle ako doživotné a dedičné prepožičanie pôdy či iného 
majetkového objektu (dôchodok, úrad a pod.) so záväzkom vernosti a všestrannej 
pomoci. Povinnosti viažu obidve strany, prevaha povinností býva ale pochopiteľne na 
strane vazala, pretože ten má zo zmluvy prospech. Lénna zmluva preto dostáva už 
veľmi skoro zvláštny charakter: vazal sa prijatím léna podrobuje právomoci seniora, 
jeho status slobodného človeka zostáva síce zachovaný, politické oprávnenia vazala 
prechádzajú sčasti na seniora. 

 Za vrchného lénneho pána v zemi, za hlavu zložitého systému závislostí býva vo 
všetkých stredovekých štátoch považovaný kráľ. Toto postavenie už malo byť výrazom 
politickej jednoty zeme, bývalo ovšem spravidla veľmi problematické a nemohlo byť 
zárukou jednoty skutočnej: kráľ mal možnosť dozerať len na svojich najbližších 
vazalov, tým však ešte zďaleka nemohol byť zaistený jednotný postup a odstránené 
rozpory, ku ktorým medzi jednotlivými článkami lénneho systému dochádzalo. 

3.2.2 Právna úprava lénneho vzťahu a jej zvláštnosti 

 Lénne pomery regulovalo v starších dobách len právo zvykové: východiskom 
byvali konkrétne ustanovenia o právach a povinnostiach, ktoré sa vteľovali do 
jednotlivých lénnych zmlúv. Časom došlo k zjednoteniu a niekedy i ku kodifikácii 
hlavných zásad lénneho práva (napr. saského v Saskom zrkadle, langobardského 
v zbierke Libri feudorum apod.), charakteristické však zostalo, že ani lénne právo 
nebolo zjednotené úplne, a že jednotlivé oblasti a štáty sa riadili zvláštnymi, niekedy 
nemálo odlišnými pravidlami. Typické je to najmä pre Nemecko. 

 Z hľadiska vývoja západoeurópskeho a stredoeurópskeho lénneho práva mala 
nepochybne zvláštny význam kodifikácia Libri feodorum. Vznikla v severnom 
Taliansku na začiatku 13. storočia spojením menších traktátov o lénnom práve. Pre jej 
obsah je charakteristické, že zdôrazňuje oprávnenie vazalov, o podriadenosti seniorom 
a povinnej poslušnosti sa prakticky nehovorí. Zbierka sa zo severného Talianska 
rozšírila i do iných štátov, v Nemecku mala byť používaná napr. ako podporný prameň 
lénneho práva. 

3.3 Snemy za feudalizmu 

 Stavovské zhromaždenia (snemy) sú pre dejiny stredovekých štátov inštitúcie 
tak príznačné, že máme podrobnejší výklad o ich zložení, kompetencii a historickom 
význame. S istým zjednodušením je možné povedať, že ich zárodkom boli kráľovské 
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rady (kúrie), poradné orgány panovníkov, s ktorými sa stretávame už v perióde 
ranofeudálnej monarchie. 

 Kúrie nemali pôvodne pevné zloženie, a tak ich zvolávanie záviselo len od vôle 
kráľa. Okruh osôb, s ktorými sa panovník radil, býval podľa situácie buď širší alebo 
užší, v staršej dobe sa však porád pravidelne zúčastnila len feudálna aristokracia, bohatá 
svätská šľachta a vysoké duchovenstvo. 

 V súvislosti s oslabením kráľovskej moci v dobe feudálnej rozdrobenosti, 
s nárastom hospodárskej a politickej moci miest a s konštituovaním šľachty 
a duchovenstva ako zvláštnych stavov, zmenil poradný orgán kráľa svoj charakter. 
Oddelil sa z kráľovskej kúrie ako samostatnej inštitúcie, stabilizoval svoje personálne 
zloženie a svoj poradný hlas povýšil na hlas rozhodujúci. Postavil sa tak po boku kráľa 
ako zvláštny orgán vlády, ako orgán, reprezentujúci záujmy zemských stavov. 
Stavovské snemy vznikli vo všetkých európskych feudálnych monarchiách, ale nie 
všade mali rovnaký politický význam a rovnaký vplyv na chod verejných záležitostí. To 
znamená, že okruh problémov, ktoré bol panovník nútený riešiť spolu zo stavmi, nebol 
všade rovnako široký, v niektorých zemiach kráľ zo stavmi musel spolupracovať pri 
všetkých závažnejších rozhodnutiach alebo bol aspoň pod stálou stavovskou kontrolou, 
inde sa zásahy stavov obmedzovali len na jednotlivé akty a kráľ naďalej vládol viac-
menej samostatne. 

 Jeden okruh problémov zaujímal stavy vždy a vždy si prisvojoval i právo do ich 
riešenia zasahovať: boli to otázky finančnej politiky, otázky vypisovania daní, ich 
prerozdeľovania na poplatníkov, disponovania ich výnosom a pod. Práve tieto problémy 
stáli pri kolíske stavovských snemov vo Francúzsku napr. zostali jediným hlavným 
dôvodom ich existencie. 

 Keby sme postupovali chronologicky, museli by sme výklad o stavovských 
snemoch začať v Anglicku, pretože tam sa parlament ustanovil najskôr, už v 13. storočí. 

 Použijeme ale iné kritéria, kritéria politického vplyvu a významu, a začneme 
našu charakteristiku Francúzskom, pretože tam malo stavovské zhromaždenie význam 
len prechodný a veľmi obmedzený. 

 Stavovské zhromaždenie vo Francúzsku bolo prvýkrát zvolané v roku 1302 
kraľom Filipom Slušným a malo pomôcť pri spore s rímskym pápežom Bonifácom 
VIII. Taktiež druhé zvolanie stavovského snemu, tzv. Generálnych stavov (Les états 
généraux), diktovali kráľovi dôvody politické: v roku 1308 hľadal Filip u stavov 
podporu pri zrušení temlárskeho rádu a konfiškovaní ich majetku. Neskôr sa takmer 
výlučne zvolával pre potreby finančné: vypisovanie daní a spôsob ich vyberania. 

 Generálne stavy reprezentovali vyššie duchovenstvo, svetskú šľachtu a mestský 
patriciát. Duchovenstvo a šľachtu zvolával kráľ pôvodne osobne, od 15. storočia sa vžili 
voľby delegátov. 

 Pred konaním generálnych stavov zvolávali bailovia šľachtu a duchovenstvo 
svojích obvodov a zhromaždenie volilo poslancov. Tiež mestá volili zástupcov, niekedy 
však kráľ postupoval tak, že zvolal na snem iba predstaviteľov mestských komún 
(mairovia, konzuli a iní.). 

 Na sneme tvorili poslanci tri zvláštne kategórie. Jedna - stav duchovný, druhá - 
svetská šľachta, tretia - tzv. tretí stav, t. j. meštianstvo. 

 Stavy jednali oddelene, k uzneseniu bolo treba jednomyseľnosti. Tretí stav, aj 
keď početne prevyšoval prvé dva stavy, sa dostával v dôsledku tohto princípu do 
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obtiažnej situácie a neustále spory, ktoré mal so šľachtou a duchovenstvom, možný 
vplyv generálnych stavov len oslabovali. Tým skôr mohol kráľ jednať samostatne. 

 Obmedzený vplyv na chod štátnych záležitostí malo i stavovské zhromaždenie 
v Rusku. Vystupujúci výraznejšie do popredia až veľmi neskoro, v 16. a 17. storočí, a to 
v podobe tzv. zemských soborov. 

 Zemské sobory (snemy) boli ako poradný orgán cára zvolávané od roku 1550 do 
roku 1658. Mala sa ich zúčastniť „celá zem“, príslušníci všetkých skupín „činov“ 
obyvateľstva, v skutočnosti išlo iba o zástupcov vrstiev privilegovaných. Niektorých 
účastníkov volal cár osobne (vyššie duchovenstvo), členov cárskej dumy a vysokých 
dvorných úradníkov, ich zložky bývali reprezentované delegátmi (nižšie duchovenstvo, 
nižšia šľachta, mestá a slobodní sedliaci). 

 Sobory fungovali ako poradný orgán cára, samostatnú a politicky rozhodujúcu 
úlohu hrali iba vtedy, keď trón bol prázdny a volil sa nový cár. Vtedy predkladali snemy 
kandidátovi stavovské požiadavky „volebné kapitalácie“ a pokúšali sa upevniť svoj 
vplyv. 

 V druhej polovici 17. storočia stratili akýkoľvek význam. Sobory neskôr konané 
majú so sobormi z 16.- 17. storočia iba spoločný názov. 

O stavovských snemoch v štátoch strednej Európy podrobnejšie hovoriť 
nebudeme. Jako typický príklad môžeme uviesť zemské a generálne snemy v zemiach 
koruny českej, ďalej zemské snemy uhorské, zemské snemy v zemiach rakúskych - to 
všetko je však problematika, ktorá sa detailne preberá v našich národných právnych 
dejinách. Uspokojíme sa preto len so všeobecnou poznámkou a potom charakteristikou 
dvoch atypických foriem stavovských snemov, poľského snemu valného a nemeckého 
Reichstágu. 

 Pokiaľ ide o snemy uhorské a rakúske, treba povedať, že sa vyvinuli 
v klasických formách. Počnúc 15. storočím, stali sa ústavným faktorom rozhodujúceho 
významu, postavili sa ako rovnocenný partner po boku kráľa, strhli na seba rozsiahlu 
právomoc v najrôznejších oblastiach štátnej správy, zákonodarstva a pre stavovské 
monarchie bol typickým dualizmus kráľovsko-stavovskej vlády. 

 Nemecko je svojím vývojom atypické tým, že stavovstvo sa vyvíja iba 
v zemskom meradle. Zemské snemy, tzv. Landstágy, sa schádzajú už od 13. storočia, 
postupom doby sa ich kompetencie ustaľujú a vyhraňujú: vo vačšine ríšskych zemí sa 
stavy stávajú rovnoprávnym politickým partnerom zemepána, ich oprávnenia sú veľmi 
široké. Výrazne sa napr. podieľajú na kodifikácii zemských práv tzv. Landsrechtu, 
zasahujú do zemskej správy, súdnictva, regulujú finančnú politiku zemepánov atď. 

 Ríšsky stavovský snem - Reichstág - vzniká koncom 15. storočia. Nie je to 
orgán, ktorý by reprezentoval záujmy stavov bezprostredne: snemu sa zúčastňujú iba 
stavy ríšske, to znamená že tí feudáli a mestá, ktoré sú bezprostredne podriadené hlave 
štátu - cisárovi. Od roku 1489 mal ríšsky snem tri kúrie, teda rady: kúriu kurfirstov 
(Kurfurstenrat), kúriu ríšskych kniežat (Reichsfurstenrat) a kúriu ríšskych miest 
(Riechstadterat). 

 Kúrie sa riadili oddelene, k platnému uzneseniu bolo treba jednomyseľnosť. 
Potvrdenie uznesenia snemu cisárom sa stávalo ríšskym zákonom. 

 Podľa westfalského mieru, ktorý až do zániku Svätej ríše platil ako základný 
ríšsky zákon, boli kompetencie snemu veľmi obsiahle: Reichstág vydával a vykladal 
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zákony, rozhodoval o mieri a vojne, vypisoval dane, uznášal sa na medzinárodných 
zmluvách, v určitých prípadoch mal i kompetenciu súdnu. 

 To všetko, ale platilo iba teoreticky. Ríšsky snem reprezentoval len fiktívnu 
politickú jednotu Ríše, a preto ani jeho právomoci nemohli byť iné ako fiktívne. Nehral 
nikdy zvlášť významnú úlohu v živote Nemecka - vlastný politický život bol už 
oddávna sústredený do jednotlivých teritórií „zemí“. 

 Opačného extrému dosiahol vývoj stavovských zhromaždení v Poľsku. Túto 
vynimku vo vývoji feudálnych európskych štátov sme už objasňovali z aspektu vývoja 
moci kráľovskej. Postačí preto, ak doplníme niektoré ďalšie konkrétne údaje. 
V dôsledku slabosti poľských miest sa šľachte podarilo vytlačiť z politického života 
nielen mestá, ale aj kráľa. V 16. storočí sa poľský snem stal orgánom jednotného 
šľachtického stavu a jeho organizácia bola preto odlišná: Valný snem (sejm walny) 
netvorili stavovské kúrie, ale dve komory, tzv. izba senátorská - senát (snemovňa horná) 
a izba poselská - snemovňa poslov (snemovňa dolná). 

 Poľský sejm walny bol od 16. storočia orgánom všemocným. Konštitúciou 
radomskou (v roku 1505) bolo stanovené, že panovník nesmie bez súhlasu snemu 
vykonať žiadne politicky závažné opatrenie, „nič nového, čo by bolo na ujmu štátu 
alebo jednotlivca, alebo čo by viedlo k zmene zemského práva a verejnej slobody“. 

Zákonom mohlo byť len to, na čom sa uzniesli obe komory valného snemu. 

 Zostáva nám prehovoriť o stavovských snemoch v Anglicku. Konštituovali sa 
síce zo všetkých európských zemí najskôr, ale vo veľmi osobitnej forme a s veľmi 
osobitou kompetenciou, a preto sme výklad o nich ponechali až na koniec. 

 Rovnako ako v ostatných feudálnych štátoch, vzniklo i anglické stavovské 
zhromaždenie - parlament z kráľovskej rady (kúrie). 

 Na začiatku 13. storočia sa dostal Ján Bezzemok do konfliktu s veľkými 
zemskými feudálmi, tzv. barónmi, ktorí si v roku 1215 vynútili vydanie Veľkej listiny 
slobôd (Magna Charta Libertatum) a pokúsili sa o nastolenie oligarchickej vlády. 

 V boji s barónmi hľada kráľ oporu v nižšej šľachte (rytierstve) a mešťanoch 
a povolal ich zástupcov do svojej rady. Najprv rytierov a od roku 1265 aj mešťanov. 

 Rok 1265 býva bežne považovaný za rok vzniku parlamentu. Je potrebné si však 
uvedomiť, že trvalo ešte dlhú dobu, než parlament dostal definitívnu podobu, tú, 
v ktorej potom pretrval celé stáročia. Vývoj bol ukončený až v 14.- 15. storočí. 

 Parlament sa formoval ako snemovňa dvojkomorová. V snemovni hornej (Uper 
House, neskôr House of Lords) zasadali vysokí cirkevní hodnostári (arcibiskupovia, 
biskupovia a opáti) a svetskí magnáti, bezprostrední vazalovia kráľa (tzv. pairovia ). 

 Snemovňa dolná (Lower House) alebo snemovňa poslancov (House of 
Commons) sa ako zvláštny zbor oddelila v 14. storočí. Tvorili ju predstavitelia rytierov 
a privilegovaných miest, poslanci boli volení, a sice tak, že každé grófstvo vysielalo 
svojích delegátov, privilegované mesto tiež dvoch. V 13. storočí mohlo poslancov voliť 
len 21 miest, v 15. storočí už 112 miest. Pretože grófstiev bolo len 37, mali mestá 
v dolnej snemovni prevahu (224 poslancov miest na 74 poslancov z grófstiev). 
Nepomer bol oslabovaný aspoň tým, že predsedom Dolnej snemovne (tzv. hovorca) 
býval snemovňou volený rytier. 

 Voľby poslancov upravili zákonmi, posledný z nich z roku 1429 platil až do 
reformy v roku 1832. 
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 Právo voľby v grófstve mali všetci pozemkoví vlastníci, ktorí spĺňali istý, veľmi 
vysoký majetkový cenzus. Tento princíp síce vylučoval drobných vlastníkov, z druhej 
strany ale dával volebné právo i nešľachticom, tzv. free-holderom. Poslancom sa však 
mohol stať len šľachtic. 

 Tiež v mestách rozhodoval o volebnom práve majetkový cenzus. Volieb sa 
mohol zúčastniť prakticky iba mestský patriciát. 

 Poslanci boli pôvodne viazaní inštrukciami svojich voličov a reprezentovali 
stavovské záujmy. Od 15. storočia sa však stalo zvykom, že delegát vystupoval 
v snemovni podľa vlastnej úvahy. Mohol tak niekedy prekročiť partikulárny záujem 
stavov a stával sa skôr poslancom celého volebného kraja. 

 Všetci poslanci boli chránení zvláštnym kráľovským mierom „začiatky 
poslaneckej imunity“. 

 Kompetencie parlamentu sa časom ustálili veľmi široko, a to v oblasti súdnictva, 
finančnej politiky a zákonodarstva. 

 V súdnictve mala zvláštne postavenie snemovňa lordov. Fungovala 
predovšetkým ako najvyššia inštancia, ku ktorej sa bolo možné odvolať z niektorých 
rozsudkov súdov nižších, fungovala ďalej ako lenné iudícium parium „súd rovných“: 
súdil spory lordov. 

 Zvláštny význam mala súdna činnosť na základe tzv. impeachmentu. 
Impeachment bola sťažnosť na zneužívanie úradnej moci kráľovskými orgánmi, 
podávaná dolnou snemovňou. Sťažnosti, ktoré rozhodovala s konečnou platnosťou 
snemovňa lordov, sa stali veľmi účinnou formou kontroly orgánov štátneho aparátu 
a impeachment bola právom zrovnávaná s neskoršou ústavnou zodpovednosťou 
ministrov v buržoáznych štátoch. 

 Veľmi dôležitú ulohu parlament hral vo finančnej politike. Kráľ sa už v roku 
1297 zaviazal, že nezavedie žiadne nové dane bez súhlasu stavov a stavy na tomto sľube 
tvrdo trvali. Časom vznikol priamo dualizmus správy štátnych financií, popri orgánoch 
kráľovských pôsobili i kontrolné orgány parlamentu. 

 Široké oprávnenia mal parlament konečne i v oblasti zákonodarstva. Už v 14. 
storočí platilo, že žiaden zákon nemôže vzniknúť bez súhlasu kráľa a oboch snemovní. 

 Zákonodarné právo parlamentu sa vyvinulo z petícií, ktoré snemovne podávali 
kráľovi. Keď požadovali, aby kráľ upravil zákonom ten či onen spoločenský problém, 
mohol kráľ žiadosti vyhovieť alebo ju odmietnuť. Pretože sa však často stávalo, že 
kráľovská kancelária neredigovala parlamentné požiadavky v náležitej podobe, 
vyhotovovala od 15. storočia návrh zákona Dolná snemovňa sama a predkladala ho 
rovno ako osnovu alebo b i l l. Bill, schválený dolnou snemovňou, prechádzal do 
snemovne lordov, schvaľovala ho najprv snemovňa dolná a potom kráľ. Až súhlasom 
kráľa sa návrh stával zákonom - bill sa menil na a c t. 

 Ako vidíme, je to pre anglickú stavovskú monarchiu charakteristická rovnováha 
síl medzi kráľom, snemovňou lordov a snemovňou poslancov. 

 Kráľ parlamentu nepodliehal, parlament mal však zaručené veľmi široké práva 
v najrôznejších oblastiach štátnej správy. Rovnováha síl býva vyjadrená formuláciou 
„Kingin Parlament“. 

 Anglický parlament zasluhuje zvláštnu pozornosť z niekoľkých dôvodov: jednak 
preto, že je príkladnou ukážkou stavovského zhromaždenia, ktoré stojí po boku kráľa 
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a vytvára tak typický dualizmus vlády, ďalej preto, že prežil absolútnu monarchiu 
a premenil sa v moderný zastupiteľský orgán a konečne preto, že sa stal predchodcom 
a vzorom všetkých europských buržoáznych parlamentov. Už v 14. storočí boli 
v Anglicku formulované niektoré princípy, ktoré mohla buržoázia pre svoje 
zastupiteľské orgány prevziať: volebné právo, určené na stavovskej príslušnosti, ale 
majetkovým cenzom, postupné prejednávanie otázok najprv jednou, potom druhou 
snemovňou, poslanecké imunity, formy kontroly štátnych orgánov, rovnováhu medzi 
hlavou štátu a parlamentom atď. 

3.3.1 Pramene feudálneho práva 

 Pri výklade o feudálnom type štátu, formách vlády a štátneho zriadenia treba 
vychádzať z periodizácie, ktorá nepochybne postihuje podstatné premeny, ktorými 
stredoveký štát vo svojom vývoji prechádzal. 

 Pre dejiny feudálneho práva má táto periodizácia len relatívny význam, a to 
nielen pre dejiny jednotlivých právnych inštitúcií, ale i pre dejiny foriem, v ktorých sa 
feudálne právo realizuje, teda pre dejiny prameňov práva. 

 Pokiaľ ide o pramene práva, je možné v hrubých rysoch konštatovať toto: sú 
niektoré formy, ktoré pretrvajú politické premeny feudálneho štátu a objavujú sa tak 
v období staršom, ako i novšom. Iné pramene sú charakteristické len pre určitú epochu 
vývoja. S obyčajovým právom sa napríklad stretávame po celý stredovek, až za 
absolutizmu začína význam obyčajov ustupovať. Tiež jednotlivé zákony vydávané 
kráľom sú charakteristické nielen pre monarchiu ranofeudálnu, ale i pre absolutizmus. 
Naproti tomu zákonodarné akty, publikované kráľom a stavovským snemom sú vlastné 
len perióde stavovskej monarchie, rovnako ako je pre obdobie stavovstva je príznačná 
veľká kultúra právnych kníh, t. j. súkromných zápisov a zbierok rôznych systémov 
práva. Podobne, len za absolutizmu sa objavujú pokusy o oficiálnu kodifikáciu, 
prekonávajúcu právny partikularizmus a systematizujúce normy práva podľa jeho 
jednotlivých odvetví. 

 Je pochopiteľné, že už toto len celkom zbežné vymedzenie je treba brať 
s výhradami, hranice medzi jednotlivými periódami sú plynulé a pripúšťajú viaceré 
výnimky, v niektorých krajinách ide potom vývoj práva celkom svojráznymi cestami 
a zrovnávacie metódy musia tieto osobitosti rešpektovať. Platí to napríklad pre dejiny 
práva anglického. 

 Než prejdeme ku konkrétnemu výkladu o prameňoch feudálneho práva, je treba 
všeobecne konštatovať, že európsky stredovek pozná dva veľké systémy práva, ktorými 
sa riadi, a ktoré časťou sám vytvára a časťou preberá. 

 Prvú tvoria nesmierne početné systémy práv národných. Rozvíjajú sa už od 5. 
storočia a postupom doby sa diferencujú do pestrého partikularizmu, ktorý je zvlášť 
príznačný pre dobu stavovských monarchií. 

Do druhej sústavy zaraďujeme tzv. práva cudzie. Je to: 

- právo rímske a 
- právo kanonické. 

 Právo rímske preberajú feudálne štáty po jednotlivých kusoch už od 5. storočia, 
ako celý systém od 12. – 13. storočia. Vtedy preniká rímske právo tiež do strednej 
a juhovýchodnej Európy. Do Ruska sa rímske právo dostáva iba v podobe byzantského 
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prepracovania a preberanie (recepcia) je v porovnaní s ostatnou Európou len povrchné 
a prechodné. 

 Právo kanonické, právo rímskokatolíckej cirkvi, je svojou povahou už zmiešané. 
Jeho staršie vrstvy vznikajú ešte za panstva rímskeho impéria, vrstvy novšie sú už 
produktom cirkvi ako inštitúcie typicky feudálnej. Zatiaľ čo rímske právo preniká 
priamo do systému práv národných, ovplyvňuje ich vývoj a platí prinajmenšom ako 
podporný (subsidiárny) prameň, vyvíja sa kanonické právo samostatne vedľa práv 
národných a má svoje špecifické spoločenské poslanie. Avšak i ono na národné práva 
pôsobí, nehovoriac o tom, že v určitých oblastiach (napr. v práve manželskom 
a rodinnom) získava v niektorých krajinách nad domácimi právami prevahu. 

 Vplyv a význam kanonického práva je v stredovekých štátoch koniec koncov 
vždy determinovaný pomerom štátnej moci k cirkvi. Preto je jeho úloha do 10. storočia 
len relatívne skromná a jeho vplyv na svetské právo neveľký. Ako od 10. storočia 
začína byť cirkev rovnocenným partnerom svetských vladárov, význam kanonického 
práva stúpa a aplikácia jeho noriem sa v rade spoločenských problémov stáva faktorom 
rozhodujúcej dôležitosti. 

Právo obyčajové 

 Všetky právne systémy vstupujú do dejín ako systémy práva obyčajového, teda 
nepísaného. Všetky taktiež vyrastajú zo zvyklostí a usancií spoločnosti rodovej, na 
počiatkoch štátneho vývoja sa však podstatne mení ich charakter. Z pravidiel chovania, 
ktoré sankcionovala kmeňová pospolitosť, sa stávajú normy sankcionované štátom, teda 
normy právne. 

 Ak sa hovorí o náuke o práve obyčajovom, vymedzujú sa spravidla tri znaky, 
ktoré sú podmienkou jeho záväznosti: musí ísť o pravidlo oddávna zachovávané, 
o ktorom vládne presvedčenie, že je ho nutné i naďalej zachovávať, a ktoré preto ľudia 
prijímajú. 

 Takéto vymedzenie však sotva postačí, pretože vzbudzuje predstavu, akoby 
obyčajové právo bolo výrazom všeobecnej vôle, normou chovania, ktorú je treba 
rešpektovať v záujme všetkých. A to ani pre obyčajové právo neplatí, pretože i ono je 
výrazom vlády, pravidlom chovania, ktoré sankcionuje štát. Musíme preto k trom 
uvedeným znakom doplniť bezpodmienečne ešte znak ďalší: musí ísť o pravidlo, ktoré 
uznávajú a aplikujú štátne orgány, kráľovské súdy predovšetkým. 

 Ranofeudálne právne obyčaje vyrastajú síce zo zvyklostí spoločnosti rodovej, 
nejde ale len o prosté preberanie starých pravidiel, ale i o boj a potieranie tých, ktorých 
aplikácia je nezlučiteľná s novou politickou situáciou, kedy časť obyvateľstva sa 
konštituuje ako vládnuca časť, ktorá si vytvára svoje zvláštne orgány vlády. 
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 A je to práve boj s nežiaducimi prežitkami prvotnopospolnej spoločnosti, ktorý – 
ako sa zdá – vedie a je hlavnou príčinou prvých zápisov práv kmeňov a kmeňových 
zväzov. Všetky tie staré kodifikácie, ktoré v západnej Európe vznikajú už od druhej 
polovice 5. storočia (tzv. barbarské zákony – Leges barbarorum), majú totiž mnoho 
spoločného, mnoho spoločných rysov, ktoré práve na túto príčinu poukazujú. Všade sa 
potláča krvná pomsta, všade sa vedie boj proti svojvoľným akciám, ktoré v nových 
pomeroch nie sú nič iného, ako forma obchádzania a vyhýbania sa štátnym orgánom, 
všade sa upevňuje postavenie privilegovaných skupín obyvateľstva, predovšetkým 
kráľa a jeho ľudí, kráľovských úradníkov a vplyvných jednotlivcov, či už duchovných 
alebo svetských. 

Roztrieštenosť práva (právny partikularizmus) 

 Obyčajové právo sa postupným vývojom feudálnej spoločnosti rozmnožovalo, 
diferencovalo a komplikovalo. Nejednotnosť právnych systémov v jednej a tej istej 
krajine nadobúdala už v 10. – 11. storočí bola rozsiahla. Ako príklad môžeme uviesť 
Francúzsko. Vo Francúzsku sa rozlišovali obyčaje všeobecné, všetkým ľuďom určitej 
väčšej oblasti spoločné a obyčaje miestne. Miestnych obyčajových obvodov bolo 
v krajine asi sedemsto. Býva síce zvykom rozdelovať feudálne Francúzsko na oblasť 
práva nepísaného a oblasť práva písaného a hovoriť, že v severnej časti krajiny sa žilo 
podľa zvykov a v južnej podľa práva rímskeho. Rozdelenie je však nepresné: taktiež na 
juhu sa žilo podľa obyčajového práva, na jeho vývoj malo však veľký vplyv „písané“ 
právo rímske. 

 To, čo platí pre Francúzsko, platí i pre iné európske krajiny. Nejednotnosť 
obyčajového práva bola charakteristická pre Anglicko do 12. storočia, podobne pre 
Nemecko, Poľsko, Rusko, Čechy – takých rozmerov ako vo Francúzsku, nedosiahla 
nikde. V Nemecku sa rovnakými obyčajmi riadili vždy väčšie teritoriálne celky. 
Situáciu komplikoval rozvoj špecifických práv mestských. V Anglicku sa od 12. 
storočia vyvíjalo obyčajové právo jednotne. 

 Do komplikovaného procesu rozvoja obyčajového práva zasahovala štátna moc 
(kráľ) len výnimočne. V dôsledku politickej decentralizácie strácali kráľovské zákony 
význam. Centrálna moc nemala v dobe feudálnej rozdrobenosti dosť síl na to, aby svoje 
nariadenia mohla presadzovať ako všeobecne záväzné nariadenia. 

 Jednotlivé kráľovské zákony, ktoré sa objavujú a ktoré tvoria v tieni 
obyčajových práv v rôznych krajinách rôzne označenia. V Anglicku sa im hovorí 
assizy, vo Francúzsku sú to ordonancie, edikty alebo deklarácie, v Nemecku zákony 
alebo mandáty, v Poľsku štatúty atď. 

 Pre všetky je spoločné, že sa takmer výlučne týkajú práva verejného, právo 
súkromné sa v ich obsahu objavuje málokedy. Až zhruba do 12. storočia sú písané 
prevažne latinsky, od 12. storočia nachádzame najskôr zriedka, neskôr dosť často aj 
texty v národnom jazyku. Rusi, Bulhari a Srbi písali zákony oddávna v národnom 
jazyku. Taktiež na britských ostrovoch sa latinčina používala iba výnimočne. 

 Začiatkom 13. storočia začínajú v dejinách európskeho práva hrať mimoriadne 
významnú úlohu súkromné (neoficiálne) zápisy práva, tzv. právne knihy. Sú to diela 
skúsených právnikov – praktikov, ktorí pre potreby praxe, v prvom rade súdnej, 
systematizujú a komentujú najdôležitejšie normy práva obyčajového a zákonného 
a často tieto normy kombinujú s cudzími prvkami, hlavne s právom rímskym 
a kanonickým, a vytvárajú tak príručky, ktoré majú byť v neprehľadnom množstve 
platných noriem základom, o ktorý sa je možné oprieť. Kultúra právnych kníh, ktoré 
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postupom doby zahŕňajú najdôležitejšie právne odvetvia (právo zemské, právo mestské, 
lénne atď.) je príznačná pre všetky európske krajiny, hlavne pre stavovské obdobie ich 
vývoja. 

 Ani zďaleka nemožno spomenúť všetky významnejšie právne knihy, ktoré 
z dejín stredovekého práva poznáme. Spomeňme aspoň niektoré: 

 Anglicko sa môže už v 12. storočia popýšiť vynikajúcou právnou knihou. 
„Traktát o právach a obyčajoch Anglicka“. Autorstvo sa pripisuje vysokému 
kráľovskému úradníkovi Glenvillovi, stala sa dôležitým prameňom poznania anglického 
práva na samom začiatku jeho tak zvláštneho vývoja. Ďalšou anglickou právnou knihou, 
ktorá od svojho vzniku bola veľkou autoritou, je spis Henryho Bractona „O právach 
a obyčajoch Anglicka“. 

 Množstvo vynikajúcich právnych kníh vzniklo vo Francúzsku, hlavne na severe 
krajiny, kde, ako vieme, prevládalo obyčajové právo. Z nich je nepochybne 
najslávnejšia zbierka „Les coutumes de Beauvaisis“, ktorú koncom 13. storočia (v roku 
1283) vydal Philippe de Beaumanoir (filip d bómanoár). 

 Krásne exempláre právnych kníh poznáme z Nemecka. Zvláštny význam má 
hlavne Saské zrkadlo, ktoré v rokoch 1220 – 1230 napísal saský rytier a prísediaci súdu 
(Schöffe) Eike von Repkov, taktiež Švábske zrkadlo (z južného Nemecka) bolo veľmi 
obľúbené a často používané. Vzniklo niekedy okolo roku 1275. 

 Právnou knihou veľkého medzinárodného významu bola severotalianska zbierka 
lénneho práva „Libri feudorum“. Ako podporný prameň lénneho práva bola aplikovaná 
v rade európskych krajín, hlavne v Nemecku. 

 Časté súkromné spísania a spracovania platného práva poznáme aj v krajinách 
strednej a východnej Európy. Od Knihy Rožmberskej až po dielo Viktorína Kornela 
zo Všehrd dokumentujú vysokú úroveň českého právnictva. Zaznamenávame aj poľskú 
veľkú Knihu Elblanskú a uhorské Tripartitum Štefana z Vrbovca. 

 Kniha Elblanská je súpis zvykov a obyčajov severného Poľska, ktorá bola 
spísaná Nemcami pre potreby križiackych úradníkov. Informuje o organizácii súdu, 
súdneho konania a trestnom práve. Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia. 

 Ak je Kniha elblanská prameňom práva typického pre dobu feudálnej 
rozdrobenosti, je uhorské Tripartitum z roku 1517 už plodom stavovskej monarchie. 
Tripartitum spracováva šľachtické právo verejné a súkromné, trestné a procesné. 

 Pre rozvoj národného práva mali len obmedzený význam neoficiálne zápisy 
práva v Rusku. Ide vcelku o diela, ktoré vznikli v cirkevných kruhoch a ich obsahom 
boli prevažne preklady noriem práva byzantského, svetského a cirkevného, tzv. 
nomokánony. 

 Poslednú slávnu právnu knihu zaznamenávame z Byzantskej ríše. Tam prebiehal 
vývoj práva spojráznym spôsobom, jeho oporou boli vždy veľké či menšie oficiálne 
kodifikácie. V prvej polovici 14. storočia sa pokúsil solúnsky právnik Konstantin 
Harmenopulos o prehľadné spracovanie najdôležitejších noriem. Tak vzniklo Šesťknižie 
(hexabiblos), právna kniha, ktorá si časom získala veľkú autoritu a rozšírila sa na 
Balkáne a v juhovýchodnom Rusku. V Grécku sa Šesťknižie používalo až do roku 
1946. 
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 Právne knihy boli súkromne spísané práva, ktoré nemali všeobecnú závažnosť. 
Časom si však mnohé knihy získali takú autoritu, že sa v praxi používali ako pramene 
zákona. Niektoré boli dodatočne oficiálne potvrdené. 

Ostatné pramene práva 

 Kultúra právnych kníh sa v Európe začala rozvíjať už od 13. storočia je možné 
tvrdiť, že je to forma práva, typická pre epochu stavovských monarchií. Oproti vývoju 
predchádzajúceho obdobia nevykazujú totiž stavovské monarchie žiadny prameň práva, 
ktorý by sa inak výrazne odlišoval. 

 Je iste pravdou, že posilnením kráľovskej moci získavajú na váhe rôzne výnosy 
a nariadenia centrálnych orgánov. Nové je tiež, že tieto akty majú väčšinou formu 
zmluvy medzi kráľom a stavmi, tieto zásahy kráľovsko-stavovskej legislatívy sa však 
obmedzujú ešte stále len na reguláciu jednotlivých právnych či politických problémov. 
Pokusy o sústavnejšie oficiálne odobratie práva sú úspešné len výnimočne, obyčajne 
chýba celkom alebo je ich výsledok problematický. 

3.3.2 Partikularizmus práva za stavovskej monarchie 

 Partikularizmus práva trvá naďalej, sčasti je dokonca politickou váhou stavov 
ďalej prehlbovaný. Duchovenstvo, šľachta i mestá upevňujú svoje privilégiá, nech už je 
to formou ústavných listín typu anglickej Magny charty (Magna charta libertatum 
z roku 1215), či uhorskej Zlatej buly Ondreja II. z roku 1212 alebo formou volebných 
kapitulácii, ktoré sú predkladané nastupujúcim kráľom formou snemových uznesení, 
ktoré obmedzujú kráľovskú moc. 

 Na druhej strane nie je možné nevidieť, že rozvoj feudálneho spôsobu výroby, 
upevňovanie ekonomického postavenia miest a veľký rozvoj peňažného hospodárstva 
a obchodu naráža v právnom partikularizme na stále prekážky a začína vyvíjať tlak na 
jeho prekonanie. 

 Nie je iste náhodou, že práve v období stavovských monarchií začína väčšina 
európskych štátov vo veľkom rozsahu recipovať rímske právo. Tento jednotný 
a dokonale prepracovaný systém vyhovuje vo svojich podstatných prvkoch potrebám 
hospodárskeho vývoja 14. – 16. storočia, má značnú prevahu nad partikulárnymi, 
niekedy až primitívnymi právami zemskými, mestskými a inými a jeho aplikácia 
napomáha unifikačným tendenciám, ktoré sa pomaly začínajú presadzovať. 

Charakteristika prameňov práva v období absolutistickej monarchie 

 Predovšetkým treba konštatovať, že za absolutiznu silnejú tendencie, s ktorými 
sme sa stretli už v dobe stavovskej: 

1) stúpa význam kráľovskej legislatívy, výnosy samovládneho panovníka sa nakoniec 
stávajú prameňom práva rozhodujúcej dôležitosti; 

2)  zosilujú tendencie smerujúce k unifikácii a modernizácii práva; 
3) objavujú sa prvé veľké kodifikácie, ktoré zhrňujú normy už podľa jednotlivých 

právnych odvetví. 

 Je pochopiteľné, že charakteristické znaky vývoja nemožno posudzovať 
oddelene, jeden vychádza z druhého, všetky sú však podmienené špecifickým 
sociálnopolitickým základom, z ktorého vyrastá a ktorému slúži. Obdobie absolutizmu 
je perióda krízy feudalizmu, perióda nástupu buržoázie k boju za politické práva. Tieto 
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skutočnosti determinujú nielen formu vlády, ale sprostredkovávajú aj vývoj prameňov 
práva. 

 Rozhodujúci význam nadobúdajú zákonodarné akty kráľovskej moci. Sú to akty 
monokratické, panovník ich vydáva sám, bez účasti stavov, a majú spravidla všeobecnú 
záväznosť. Majú rôzne názvy (ordonancie, štatúty, zákony a pod.) a koncipuje ich 
skúsený, právnicky školený personál kráľovských úradov. 

 V procese unifikácie práva hrajú celkom mimoriadnu úlohu. Ako všeobecne 
záväzné nariadenia prekrývajú totiž partikularizmus stavovských a teritoriálnych 
právnych systémov a v určitých sférach vytvárajú jednotné, pre celé obyvateľstvo 
krajiny platné právo. 

 Partikularizmus práva trvá síce i za absolutizmu, je možné však pozorovať, že je 
stále viac oslabovaný a to nielen vo vnútri jednotlivých systémov, ale i v pomere týchto 
systémov navzájom. Obyčajové právo ustupuje, kultúra právnych kníh prestáva 
existovať a jej funkcie preberajú kráľovské zákony pôsobiace jednotne. 

Kodifikácia práva za absolutizmu 

 Asi od druhej polovice 17. storočia dostáva unifikácia práva silné impulzy 
v podobe kodifikácie, ktorá zhrňuje buď celé právo v krajine platné (ako ruské 
Uloženije zákonov z roku 1649 alebo Pruské zemské právo z roku 1794) alebo – a to sú 
už kodifikácie typu moderného - systematizujú do oficiálnych zbierok právo podľa jeho 
jednotlivých zvláštnych odvetví. 

 Kodifikácie tohto typu vznikajú najskôr vo Francúzsku, a síce v podobe tzv. 
veľkých ordonancií kráľa Ľudovíta XIV. Sú tri: prvá bola vydaná v roku 1667 
a zavádza v krajine jednotný proces civilný. Druhá (z roku 1670) zjednotila proces 
trestný. Tretia (z roku 1673) je ordonancia o obchode, prvý moderný obchodný 
zákonník. 

 V strednej Európe dospel vývoj za absolutizmu ešte ďalej. Vzhľadom na to, že 
v krajinách habsburgovského súštátia, v Prusku a v niektorých ďalších štátoch, trvala 
absolutistická monarchia až do 19. storočia, nestali sa špeciálne kodifikácie práva len 
jednoduchým základom, na ktorom buržoázia budovala svoje vlastné kódexy (ako tomu 
bolo vo Francúzsku), ale ako moderné zbierky prežili zánik feudalizmu a ich platnosť 
trvá niekedy dodnes. 

 Popri špecializovaných kodifikáciách už celkom moderného typu vznikajú 
i kodifikácie, ktoré síce rozdeľujú právo podľa jeho odvetví, publikujú sa však stále ešte 
postarom vo forme „zemských práv“, teda v hromade v jedinej zbierke. Typickými 
reprezentantmi týchto, svojou formou stále ešte feudálnou, no svojím obsahom 
feudálno-buržoázne kodifikácie sú pruské Zemské právo a ruský Svod zákonov. 

 Pruské zemské právo z roku 1794 zhrnulo v jedno pruské právo trestné, 
občianske, správne atď. Časom, ako Prusko rozširovalo svoje teritóriá, platilo na 
rozsiahlom území Nemecka, hlavne v jeho severných častiach. Jednotlivé pasáže 
pruského Landsrechtu strácali síce v 19. storočí svoju platnosť a boli nahradzované 
kodifikáciami inými, občianske právo Landsrechtu však definitívne zrušil až Nemecký 
občiansky zákonník (BGB) z roku 1900. 

 Svojim charakterom sú pruskému Landsrechtu blízke i kodifikácie absolutizmu 
ruského, hlavne Svod zákonov. Obrovská zbierka všetkých, v Rusku platných zákonov, 
bola publikovaná v roku 1835, neskôr sa doplnila novovydanými normami. Svod 
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zákonov sa stal východiskom pre pokusy o modernú kodifikáciu podľa rôznych 
právnych odvetví, hlavne na prelome 19. a 20. storočia. 

Recepcie rímskeho práva 

 V 5. a 6. storočí vznikli na teritóriu západorímskej ríše národné štáty 
germánskych kmeňových zväzov (Frankov, Burgunďanov, Langobardov atď.). Každý 
z nich si vytvoril vlastný právny systém. Primitívna kodifikácia tohto práva, tzv. Leges 
barbarorum – barbarské zákony, doplňované neskôr kráľovskou legislatívou, sa stali 
základom vývoja stredovekého práva francúzskeho, nemeckého, španielskeho, 
talianskeho a pod. 

 Hlboko v stredoveku stáli tieto národné systémy v tieni dvoch veľkých systémov 
univerzálnych, práva rímskeho a práva kanonického. V konkurencii s nimi nemohli 
jednoduché národné práva obstáť ani po obsahovej, ani po formálnej stránke. Niet sa 
preto čo diviť, že práve zo štúdia práva rímskeho a práva kanonického vyrastali 
stredoveké právne náuky. Predovšetkým týmto dvom systémom (tzv. obidve práva – ius 
utrum que) bola venovaná hlavná pozornosť a študovali sa ako základ celého právneho 
myslenia. Taktiež v praxi denného života hrali mimoriadne významnú úlohu. 

 Rímske právo sa vo Východnej ríši (Byzancia) vyvíjalo organicky a bez 
prerušenia. Za vlády Theodosia II. vznikla v rokoch 435 – 438 obsiahla zbierka práva 
cisárkych konštitúcií, nazvaná Codex Theodosianus. Kódex sa rozšíril vo východnej 
i západnej časti rímskeho impéria. 

 Zatiaľ čo na západe došlo v druhej polovici 5. a v prvej polovici 6. storočia 
k ťažkej politickej kríze, ktorá skončila zánikom Západorímskej ríše a Codex 
Theodosianus zostal nadlho poslednou oficiálnou kodifikáciu rímskeho práva, prečkala 
východná časť ríše toto kritické obdobie bez katastrofy a na kodifikačné snahy 
Theodosia naviazal v rokoch 528 – 534 plynule cisár Justinián. Vtedy vznikli tri veľké 
zbierky práva, ktoré sa mali najskôr na Východe a neskôr na Západe stať východiskom 
celého ďalšieho vývoja: Codex Iustinianus (prepracovaný a doplnený kódex 
Theodosiov, zbierka cisárskych konštitucií), Digesta seu Pandectae (kodifikácia 
zostavená z výňatkov zo spisov klasickej jurisprudencie rímskej) a Institutiones 
(učebnica práva, publikovaná ako zákon). 

 V Byzancii nadväzuje na tieto zbierky všetko neskoršie, svojím typom feudálne 
zákonodarstvo. Justiniánske normy sú prekladané z latinských originálov do gréčtiny, 
právnici ich komentujú a vykladajú, nové cisárske zákony z nich vychádzajú 
a prispôsobujú ich alebo dopĺňajú podľa potrieb novej doby. Takýmto spôsobom vzniká 
na rozhraní 9. a 10. storočia mohutná zbierka, publikovaná pod názvom Baziliky. Je to 
zákonník o 60 knihách, vyrastajúci prakticky z Justiniána. 

 Podobnú povahu má i Ekloga z 8. storočia, Procheiron z konca 9. storočia 
a niektoré ďalšie zbierky. 

 V západnej Európe bola kontinuita vývoja rímskeho práva na dlhý čas prerušená 
pádom západorímskeho impéria a vznikom germánskych „barbarských“ štátov. 

 Rímske právo síce nikdy z používania nevyšlo, nebolo však odborne pestované, 
kráľovské výnosy naň naväzovali len výnimočne, a taktiež v praxi denného života jeho 
význam klesol. Aplikácia však trvala ďalej, pretože v dôsledku princípu personality 
práva, ktorý uznávali všetky barbarské monarchie, žilo podľa rímskeho práva 
obyvateľstvo, ktoré zostalo na teritoriálnych územiach okupovaných Germánmi. Podľa 
rímskeho práva spravovala svoje záležitosti taktiež katolícka cirkev. 
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 Vzhľadom na to, že v západnej Európe sa o justiniánskych kodifikáciách až do 
11. storočia nevedelo, používali sa ako hlavné pramene práva Codex Theodosianus, 
niektoré tzv. posttheodosiánske novely a spisy najvýznamnejších rímskych právnikov. 
Nie však v pôvodnom znení, ale vo forme rôznych spracovaní a výťahov, ktoré spolu 
vznikli ešte za existencie Západorímskej ríše. Zvláštny význam mal v tomto smere Lex 
Romana Visigothorum, rozsiahly zákonník, poriadený a v roku 506 publikovaný 
kráľom Alarichom II. pre potreby rímskeho obyvateľstva, žijúceho vo vizigótskej ríši. 
Používanie tejto kodifikácie sa rozšírilo i do iných barbarských štátov a Lex Romana 
Visigothorum sa stal (predovšetkým vo Franskom štáte) hlavným prameňom poznania 
rímskeho práva. 

 Do 11. storočia nemožno hovoriť o vedeckom alebo odbornom pestovaní 
právnej romanistiky. Vo Franskej ríši vznikajú síce tu a tam akési komentáre alebo 
pokusy o výklad rímskych inštitúcií, sú však na tak nízkej úrovni, že pre ďalší vývoj 
právneho myslenia nemajú vôbec žiadny význam. 

 Taktiež kanonické právo prekonáva v ranom stredoveku zložitý vývoj. Cirkev, 
ako sme už vyššie uviedli, spravuje svoje záležitosti rímskym právom. Okrem jeho 
noriem používa však i vlastné predpisy, t. j. normy kanonického práva. Pokiaľ sú tieto 
normy sankcionované štátom (a hlavne pokiaľ panovník svojimi výnosmi priamo 
reguluje pomery cirkevné), ide o normy práva cirkevného, teda o normy práva, 
garantované štátom. Vedľa nich existuje masa predpisov vlastného práva kanonického, 
ktorým štát prepožičiava „svetské rameno“ (teda vynútiteľnosť štátnymi orgánmi) len 
podľa potrieb situácie, podľa pomeru síl cirkvi a štátu. 

 Hlavným prameňom kanonického práva sa v 6. – 9. storočí stávajú uznesenia 
koncilov, od 10. storočia stúpa význam dekretálov pápežských. 

 Vzhľadom na to, že vo Franskej ríši nedošlo nikdy k tak tesnému spojeniu 
svetskej a cirkevnej moci ako je charakteristické pre Byzanciu (tzv. caesaro-papizmus), 
bola západoeurópska cirkev pri tvorbe svojho práva vždy nezávislejšia a samostatnejšia. 
Ale i u Frankov bolo bežné, že sa cirkevné snemy konali so súhlasom panovníka, a že 
kráľ schvaľoval všetky ich uznasenia. Až od 10. storočia sa často stretávame s kánonmi, 
do ktorých sa sankcie štátnej moci vôbec nedostali. 

 V súvislosti s tým, ako od 9. storočia stúpa politická moc cirkvi, pokúša sa 
duchovenstvo rozširovať okruh platnosti kanonických noriem a príslušnosti cirkevných 
súdov. Ratione personae (vzhľadom k osobe) a hlavne ratione causae (vzhľadom 
k podstate, príčine) aplikujú sa kanonické predpisy často v prípadoch, ktoré skôr patrili 
pred súdy svetské. 

 S pokusmi o kodifikáciu kanonického práva sa stretávame už v dobe rímskej. 
Rozhodný a trvalý význam má však až Decretum Gratiani, veľká zbierka noriem z prvej 
polovice 12. storočia. 

 Zatiaľ však – asi od druhej polovice 11. storočia – prišlo v južnej a západnej 
Európe k veľkej obrode štúdia a aplikácie rímskeho práva. Podmienil ju rozmach 
feudálnej ekonomiky, hlavne trhových a peňažných vzťahov. V severotalianskych 
mestách rozkvitá vnútorný i zahraničný obchod, postupným prekonávaním rano- 
feudálneho naturálneho hospodárstva sa formujú a konsolidujú trhy taktiež v Nemecku, 
vo Francúzsku a inde. Je evidentné, že doterajšie primitívne právne rady nemôžu 
potrebám nového ekonomického života byť spoľahlivým základom. 
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 Vonkajším podnetom na obnovenie štúdia rímskeho práva sa stal nález rukopisu 
justiniánskej kodifikácie. Bol obnovený v roku 1070 a uchovaný najskôr v Pise, potom 
vo Florencii („Littera Florentina“). 

 Výkladom justiniánskych textov sa začalo zaoberať viacero právnických škôl. 
Prím medzi nimi veľmi rýchlo získala škola bolognská. Tam prednášal na prelome 11. 
a 12. storočia rímske právo známy magister Irnorius, za ktorým prichádzali tisíce 
študentov z Talianska a z cudziny. V 12. storočí pokračovali v slávnej tradícii svojho 
majstra „štyria doktori“ Jacobus, Bulgarus, Martinus a Hugo. 

 Irnerius a jeho žiaci sú zakladateľmi, hlavnými reprezentantmi tzv. glosátorov. 
Bola to škola, ktorá metódami ranej scholastiky usilovala o úplné a dokonalé zvládnutie 
textov justiniánskych kodifikácií. Glosátorom však nešlo len o poznanie zákonného 
materiálu a jeho jednoduchú reprodukciu. Usilovali sa i o pochopenie vzájomných 
súvislostí jednotlivých miest a o ich objasnenie v rámci celého CIC (= Corpus iuris 
civilis; týmto súhrnným názvom začali sa práve v týchto dobách Justiniálnovej zbierky 
označovať). 

 Formy práce boli spočiatku veľmi prosté. Glosátori zapisovali svoje postrehy 
a poznámky medzi riadky študovaných textov (tzv. medziriadkové alebo interlineárne 
glosy), ak bola poznámka obšírnejšia, vpisovali ju na okraj (tzv. okrajové alebo 
marginálne glosy). Časom prístúpili i k obšírnejšiemu literárnemu spracovaniu svojich 
poznatkov: tak vznikajú zbierky kontroverzií, distinkcií a pod. 

 Činnosť glosátorov nahromadila v priebehu 12. storočia veľmi bohatý materiál. 
V roku 1250 vybral z neho Accursius najdôležitejšie časti a publikoval ich v zbierke 
Glossa ordinaria (magna). 

 Činnosť glosátorov bola poväčšine analytického a exegetického charakteru. Len 
tu a tam sa stretávame s nábehom k syntetickej práci. Glosátorom išlo hlavne 
o preniknutie do celého zákonného materiálu CIC. Bol to ťažko dosiahnuteľný cieľ, 
pritom ale v prvej etape renesancie rímskoprávnych štúdií bezpodmienečne nutný. 

 Preto nemôžu význam školy zmenšiť ani niektoré hrubé metodologické omyly. 
Glosátori pristupujú k Justiniánovým normám celkom nekriticky a bez historického 
zreteľa. Vychádzajú z teórie, že Svätá ríša rímska je nástupcom a pokračovateľom 
rímskeho impéria, považujú CIC za kodifikáciu platného práva, medzi stredovekými 
a rímskymi inštitúciami nerobia rozdiel od justiniánskych textov, ku ktorým pripájajú 
legislatívu neskorších nemeckých cisárov a ich sa dovolávajú ako najvyššej autority. 

 Na výsledky práce glosátorov nadväzujú od polovice 13. a 14. storočia škola 
postglosátorov alebo komentátorov. Jej reprezentanti (hlavne Durantis, Cinus, Bartolus 
a Baldus) boli profesori, pôsobiaci na univerzitách v strednom a severnom Taliansku. 
Postglosátori pracovali metódami pokročilejšej scholastiky. 

 Hlavným oborom ich štúdia zostali síce texty CIC, pretože im však išlo 
predovšetkým o praktickú aplikáciu rímskych noriem, pripájali k nim neraz i texty 
kanonické a ustanovenia talianskych štatutárnych práv. Tým, že vedeckú prácu 
zlučovali prvky troch právnych systémov, vytvárali tzv. ius commune, právo obecné, 
právo ktorého sa bolo možné dovolávať pred každým súdom pri nedostatku domácich 
noriem. 

 Aj keď postglosátori pokročili v systematickej práci (vypracovali niektoré 
dodnes používané pojmy právnej vedy, položili napr. základy náuky o právnych 
jednaniach), zostala ich práca v podstate stále analytického a exegetického charakteru. 
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Tiež odkazy na autorov a niekedy malicherné puntičkárske postupy, príznačné pre 
pokročilú a upadajúcu scholastiku, ostali pre postglosátorov charakteristické. Práve 
preto si neraz vyslúžili ostrú kritiku a ostrú satiru, hlavne v 15. storočí, kedy sa ich škola 
ocitla v úpadku. 

 Ich pracovné metódy, tzv. mos italicus (t. j. taliansky spôsob štúdia rímskeho 
práva), sa však rozšírili do všetkých štátov západnej a strednej Európy a dlho boli 
považované za smerodatné. 

 Vlastnými cestami išli iba romanistické školy francúzske. V ponímaní 
glosátorov a postglosátorov bolo rímske právo právom cisárskym, t. j. právom, ktoré 
nemeckí cisári (presnejšie Svätej ríše rímskej) zdedili po rímskych imperátoroch a ktoré 
pre svoje potreby používali a svojimi zákonmi ďalej rozvíjali. Aplikácia justiniánskych 
noriem, výrazne podporujúcich absolutistickú moc hlavy štátu, stala sa za vydatnej 
podpory talianskych právnických škôl prostriedkom, ktorým nemeckí cisári 
presadzovali svoje nároky na nadvládu nielen nad pápežom, ale aj nad všetkým 
kresťanským svetom, teda nad všetkými ostatnými svetskými panovníkmi. 

 Tieto tendencie narazili vo Francúzsku na odpor. V záujme samostatného 
a nezávislého postavenia musel francúzsky kráľ bojovať nielen proti svetovládnym 
nárokom Ríma, ale aj proti Svätej ríši. 

 Odtiaľ nechuť a nedôvera francúzskej šľachty a kráľa voči rímskemu právu. Už 
v roku 1219 bolo jeho prednášanie na parížskej univerzite zakázané. Pokiaľ sa inde 
prednášalo a vedecky spracovávalo, vždy iba „ni pour l´authorité, mais pour raison“ – 
teda nie ako právo platné, ale ako právo „rozumné“ a veľmi dokonalé. To potom 
podmienilo jednak historický prístup k justiniánskym textom, jednak samostatný spôsob 
štúdia. Francúzski právnici nebrali žiadne ohľady na prax, mohli pracovať s čistejšími, 
viac dogmatickými metódami a naplno rozvinúť syntetickú prácu. 

 Francúzskym spôsobom štúdia rímskeho práva (tzv. mos gallicus) pokračovali 
neskôr humanistické a prirodzenoprávne školy. 
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4 Byzantská ríša 

4.1 Všeobecná charakteristika vývoja 

 Ako je známe, Rímska ríša sa rozdelila v roku 395 na dve polovice – východnú 
a západnú. Zatiaľ čo Západorímska ríša zanikla už v 5. storočí, existovala ríša 
Východorímska alebo inak Byzantská, ešte takmer celých tisíc rokov. Veľká stálosť 
Byzancie bola podmienená celým radom zvláštností v jej spoločensko-ekonomickom 
a historickom vývoji v porovnaní so Západorímskou ríšou. Predovšetkým jej súčasťou 
boli také hospodársky rozvinuté krajiny a územia, ako Grécko, Malá Ázia, Sýria, Egypt, 
Balkánsky poloostrov. Tieto krajiny čulo obchodovali s Indiou, Čínou, Iránom, Arábiou 
a severnou Afrikou. Úpadok otrokárskeho hospodárstva tu bol pociťovaný o niečo 
menej ako na západe. V poľnohospodárstve zaujímali významné miesto drobné 
roľnícke hospodárstva a nie otrokárske latifundia. V remesle nehrali hlavnú úlohu 
otroci, naopak, boli to remeselníci. Proces feudalizácie tu prebiehal pomalším tempom 
ako v západnej Európe. 

 Otrokárstvo sa na východe nikdy nerozvinulo v tých klasických formách ako 
tomu bolo na západe. I keď aj na východe sa otrok stal rozhodujúcou výrobnou silou, 
nevymizol však nikdy slobodný alebo poloslobodný sedliak z poľnohospodárskej 
produkcie a v dôsledku toho nedošlo ani ku zhubnému ekonomickému a politickému 
odtrhnutiu miest od vidieka. Na východe vyrástol celý rad hospodársky silných miest, 
ktoré vykonávali nielen zámorský a tranzitný obchod, ale mali dosť pevné zázemie i vo 
svojom okolí, v mestečkách a dedinách slobodných alebo neslobodných obyvateľov. 
Rovnako ako na západe, boli i na východe mestá oporou vládneho a správneho systému 
a v dôsledku ekonomickej prosperity zostala táto opora pevná. Východná časť ríše bola 
preto i politicky stabilnejšia, takže v kritických rokoch sťahovania národov úspešne 
odrazila nájazdy barbarských kmeňov a pokiaľ nie, mala dostatok síl, aby barbarov 
absorbovala a usadila ich na svojom území ako poddané obyvateľstvo. 

 Byzancia sa v 6. storočí stáva jednou z troch hlavných mocností, ktoré 
ovplyvňujú proces zániku antiky a prechod k feudálnemu stredoveku. Druhou 
mocnosťou je Franská ríša a treťou silou je islam arabských dobyvateľov. V úvahe 
o historickom význame sa obvykle zdôrazňujú charakteristické rysy Byzancie. Je 
rímska svojimi zákonmi a správou, je grécka svojim jazykom a sčasti vierou a mravmi. 

 Skoro štyridsať rokov trvajúca vláda Justiniána I. bola v znamení revindikace 
územných strát na západe a sčasti i na východe. Keď skončila, zanechala ríšu vyčerpanú 
politicky i hospodársky. Bolo potom účelom byzantskej vnútornej politiky po celú dobu 
trvania štátu, aby bránila jeho hranice proti všetkým nepriateľom. Je to pestrá 
prehliadka rôznych národov a kmeňov, od severu Rusov a iných Slovanov, ďalej najmä 
Bulharov, Avarov, Pečenehov, Arménov, Peršanov, Seldžukov, Arabov, Normanov, 
účastníkov krížových pochodov nazývaných Latinovia, tiež Frankovia, až po 
osmanských Turkov, s ktorými Byzantínci tiež viedli vojny, spravidla na niekoľkých 
frontoch zároveň. 

 Do týchto starostí sa miešajú časté vnútorné prejavy nespokojnosti-sociálne 
a náboženské hnutia, v ktorých cisári nakoniec rozhodujú zložité vieroučné otázky, 
vojenské revolty, pokusy zmocniť sa trónu, palácové prevraty a nástupnícke krízy. Tieto 
vnútorné otrasy vtlačili byzantskej spoločnosti pečať nestabilnosti, a okrem panovníkov, 
vládnucich celé desaťročia, striedajú sa v prechodných obdobiach nástupníckych 
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zápasov o trón cisári niekedy aj v ročnom slede. 

 7. storočie, nasledujúce po Justiniánovom rozmachu, zastihuje Byzanciu 
v nesmiernom chaose. Slovania, ktorí už v predchádzajúcom storočí prenikajú na 
Balkánsky polostrov, využívajú to, že v Byzancii sa Arabi a Peržania usadzujú na 
byzantskom území, kde zohrali ako roľníci pri otrokárskom systéme podobnú úlohu ako 
Germáni v západných častiach Rímskej ríše. 

 Len čo sa Byzancia vymanila z tohto kritického nebezpečia, otriasa štátom v 8. 
storočí spor a potom zápas o uctievanie obrazov, nazývaných obrazoborectvo, 
ikonoklasmus. Jeho vonkajšia podoba, otázka, či smú byť v chrámoch obrazy svätých 
a iné, má podstatu sociálnu: vojenská vrstva slobodných vojakov – statiotov – sa 
domáha uspokojenia z majetku cirkevného, najmä kláštorného. Neskôr sa k nej 
prikláňajú aj cisárove nové dynastie (isaurijské teda syrské) a zakazujú uctievanie 
obrazov. 

 Dlhodobý zápas o obrazy končí víťazstvom ich ctiteľov, dovŕšeným za 
panovníkov dynastie nazývanej macedónska. Jej predstavitelia, cisári Basileios I. (867-
886) a Lev VI., nazývaný Múdry alebo Filozof (886-911), posilňujú jednak politický 
význam ríše navonok, jednak rušia niektoré právne poriadky svojich obrazoboreckých 
predchodcov. Najmä však siahajú sami k veľkým zákonodarným dielam. Potomkovia 
macedónskej dynastie však nedokážu udržať autoritu ústrednej moci, ktorá ustupuje 
rozkladným feudálnym silám už za spolucisárstva Romana Lekapena a Konstantina 
Porfyrogenéta v 10. storočí. V nasledujúcom storočí dochádza za slabých panovníkov 
k moci úradnícka aristokracia, ktorej predstavitelia sa ujímajú vlády v 12. storočí. Ale to 
už začína prvá katastrofa byzantského štátu, keď sa v roku 1204 zmocnili hlavného 
mesta Carihradu účastníci 4. krížovej výpravy. Títo západní Latinovia zakladajú 
v európskej časti ríše rôzne panstvá, najmä latinské cisárstvo. Väčšina starých 
byzantských rodov hľadá útulok v maloazijskej časti ríše, kde ciasár Theodor Laskaris 
sa zariaďoval v Nikaie ako v hlavnom meste. Až po 57. rokoch sa podarilo potlačiť 
západných rytierov a uchvatiteľov a reštituovať byzantský štát v pôvodnom hlavnom 
meste Carihrade. 

 Nová dynastia Palaiologov stála pred úlohou obnoviť staré poriadky, ale 
podarilo sa jej to len sčasti. Nebolo už vnútorných síl, a tiež odstredivé sily feudálov 
marili úsilie cisárov o nápravu. Naviac, už v 14. storočí hrozilo ríši, od 7. storočia po 
druhýkrát, smrteľné nebezpečie. Okolo roku 1300 upevnili Turci, ktorí boli do Malej 
Ázie vytlačaní z pôvodných sídel Tatárov. Zjednotil ich vládca Bithynie Osmán, 
zakladateľ osmanskej dynastie. V priebehu 14. storočia sa zmocnili Turci takmer celej 
maloázijskej časti Byzantskej ríše. Uprostred tohto storočia (1342 – 1349) otriaslo 
európskou časťou Byzancie hnutie zélótov (slovensky horlivcov), usilujúcich sa 
o reformu spoločenského poriadku najmä zhabaním pozemkového majetku cirkvi a jej 
pridelením chudým roľníkom, ako aj znížením daní. Spojenými silami feudálov, najmä 
kláštorných a cisára bolo hnutie, ktoré prerástlo do občianskej vojny, potlačené. 

 Už na konci 14. storočia sa všeobecne pozorovalo, že Byzancia sa zužuje 
výlučne na hlavné mesto, keď sa od neho ostatné európske časti štátu odtrhli, a že 
nebude môcť odolať náporom Turkov. Pretože však oni sami utrpeli v tej istej dobe 
ťažkú porážku od Tatárov, bol tým odložený ich útok na Carihrad. Poslední 
Palaiologovia sa síce opätovne pokúsili čeliť feudálnym silám a zlepšiť právne 
postavenie roľníkov, dokonca osobnými cestami na dvory európskeho Západu získať 
pomoc i za cenu zjednotenia (únie) s Rímom aj za iných obetí, napriek tomu márne. 
V roku 1453 bol Carihrad dobitý Turkami. 
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4.2 Spoločenská štruktúra 
 
 Byzantská spoločnosť bola otrokárska spoločnosť prechádzajúca k feudalizmu. 
Jej hlavnou výrobnou silou boli otroci a kolóni, do určitej miery potom aj mestský 
proletariát. 

 Právne postavenie otrokov zostalo rovnaké ako v poklasickom práve rímskom, 
faktické postavenie bolo však voľnejšie: otroci mávali spravidla pekulium, ktoré im 
zaisťovalo istú nezávislosť na pánovi, z prostriedkov pekulia si mohli vykúpiť slobodu, 
otroci bývali tiež prijímaní ako členovia korporácií niektorých živností. V 8. a 9. storočí 
sa už objavujú početné právne normy, ktoré stavali otrokov na úroveň kolónov. 

 Kolóni boli podľa práva slobodní ľudia, podliehali však rôznym obmedzeniam, 
ktoré z nich fakticky robili nevoľníkov. Nesmeli napríklad opustiť pôdu, na ktorej boli 
usadení, ich stav bol dedičný, podliehali v trestnej právomoci pánovi pôdy atď. 

 Zvláštne postavenie mali tzv. stratiotovia. Boli to väčšinou Slovania, ktorí 
prenikli do Byzancie a formou občín kolonizovali niektoré jej územia. Spravovali sa 
vlastnými občinovými poriadkami a vláda tieto poriadky plne rešpektovala. Bolo tomu 
tak preto, že štát mal v týchto slobodných ľuďoch zdroj pre doplňovanie armády. 

 Pôvodná forma občinovej kolonizácie, kde lesy a pastviny zostávali spoločné 
a orná pôda sa do individuálneho užívania rozdeľovala losom, bola postupom doby 
pretvorená tak, že štát dával jednotlivým sedliakom pozemky do nescudziteľného 
vlastníctva so záväzkom vojenskej služby. Potrebná pôda sa získavala sekularizaciou 
cirkevného majetku, v prvom rade majetku kláštorného. 

 Keď koncom 9. storočia zoslabla centrálna moc natoľko, že nemohla odolať 
tlaku veľkých feudálnych vlastníkov, upadli kolóni a stratiotovia do osobnej závislosti 
od pozemkovej šľachty. Pozemkoví magnáti (Dynatoi) získali postupne nad nimi 
správnu i súdnu moc. 

 V Byzancii sa formou tohoto znevoľnenia stali v 11. storočí pronie. Boli to 
pozemkové komplexy, ktoré spolu so sedliakmi, na nich usadenými, dával cisár do 
ochrany (eis pronoian) a do užívania feudálnym pánom. Išlo teda o akési beneficia, 
poskytované buď doživotne za zásluhy alebo doživotne či dedične so záväzkom 
vojenskej služby. Pretože spolu s pôdou dostával proniár spravidla i rôzne imunity 
(exkusse) a privilégiá, získaval nad usadenými sedliakmi správnu a súdnu právomoc. 
Tak sa stávalo, že oprávnenia, ktoré predtým prislúchali štátu, prechádzali na 
feudálneho pána a medzi centrálnu moc a bezprostredného výrobcu sa vsunul nový 
článok, feudálna vrchnosť. 

 Vrcholný rozvoj dosiahol tento systém v 14. storočí. Cisári z dynastie 
Palaiologova sa síce snažili vývoj zabrzdiť, ich úsilie však bolo márne. 

 O postavení mestskej chudoby podávajú pramene správy hlavne z Carihradu, 
analogické pomery je však možné predpokladať i v iných byzantských mestách. 

 V mestách sa rozvíjala intenzívna činnosť remeselnícka a obchodná, ktorá 
zamestnávala veľké masy obyvateľstva. Podnikanie bolo buď v rukách štátu alebo 
cirkvi, prípadne súkromných osôb. Súkromníci sa organizovali vo zvláštnych 
korporáciách; na rozdiel od západoeurópskych cechov podliehali tieto korporácie tvrdej 
reglementácii zo strany štátu. 

 Popri remeselníckych a obchodných podnikateľoch boli v mestách tiež štátni 
úradníci. Títo sa regrutovali – aspoň pokiaľ ide o vyššie miesta – z rodovej či 
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majetkovej aristokracie, stávalo sa však, že niekedy i neurodzeného, nevznešeného 
vyniesla vojenská kariéra na najvyššie miesta. 

 V Carihrade tvorili takú špičku spoločnosti senátori (patrikiovia) a rodová 
šľachta, ktorej rady sa doplňovali podľa vôle cisára i z osôb nízkeho pôvodu. Senátori 
a šľachta mali rôzne privilégiá, napr. v daňových úľavách, vo zvláštnom postavení 
v súkromnom práve (hmotnom i procesnom), v trestnom práve a pod. 

 Taktiež postavenie nižších úradníkov (sudcov, výbercov daní) bolo svojim 
spôsobom privilegované, umožňovalo napríklad branie úplatkov. Nižší úradníci 
postupovali neraz tak bezohľadne, že cisári museli na ochranu poplatníkov vydávať 
zvláštne zákony. 

 Cirkev bola v Byzancii predovšetkým veľkou hospodárskou silou a jej 
príslušníci, najmä vysoké duchovenstvo, mali preto i značnú politickú váhu. Rovnako 
ako feudáli svetskí, vymohli si i cirkevné inštitúcie rôzne imunity pre svoj majetok 
a svojich poddaných, najmä na vidieku. Treba však podotknúť, že kňažstvo nižších 
stupňov sa zriedka stávalo iniciátorom a organizátorom ľudových hnutí, navonok 
náboženských, v podstate však sociálnych. 

4.3 Verejná správa 

4.3.1 Cisár 

 Na čele štátu stál cisár. Od 7. storočia sa začal nazývať basileom, t. j. kráľom 
a neskôr samovládcom. Cisár sústreďoval vo svojich rukách moc zákonodarnú, 
výkonnú a súdnu. Riadil cirkev, zvolával cirkevné snemy a menoval najvyšších 
cirkevných úradníkov. 

 V Byzancii nebolo určitého nástupníckeho poradcu, malo sa však za to, že cisára 
volí senát. Veľmi často sa však rôzne skupiny vládnucej špičky a armáda pokúšali 
využiť smrť cisára k tomu, aby dosadili na trón svojho kandidáta. Počas trvania 
Byzancie okolo dvoch tretín byzantských cisárov zomrelo náhlou smrťou. Cisári, 
v snahe vyhnúť sa dvorským prevratom, ešte za svojho života menovali svojho 
nástupcu, inak spoluvládcu. Obyčajne to bol najstarší syn prípadne iná blízka osoba, 
ktorá po smrti cisára zasadla na cisársky trón. 

 Mohutnosť a sila moci cisára boli pravidelne závislé na veľkosti ich 
pozemkových panstiev čiže domén. Na tejto pôde sa často vykonávalo vlastné 
hospodárstvo, spravované štátnymi úradníkmi. Väčšinou sa však pôda dávala do pachtu 
veľkostatkárom. 

4.3.2 Centrálne orgány 

 Cisár mal u seba štátnu radu čiže konzistor, ktorá mala poradnú úlohu. Rada 
prejednávala všetky otázky zákonodarstva i správy a rozhodovala o najdôležitejších 
súdnych záležitostiach. Popri štátnej rade existoval senát alebo synklit. K funkciám 
senátu patrilo prejednávanie otázok zahraničnej politiky a vyšetrovanie dôležitých 
trestných záležitostí. Nehovoriac už o svojom oficiálnom význame, hral senát 
v politickom živote krajiny významnú úlohu. Jeho význam sa zmenšil koncom 7. 
storočia, kedy cisár zbavil senát práva prejednávať návrhy zákonov. 

 K vyšším úradníkom patrili: prefekt praetorio Východu, prefekt hlavného mesta, 
kvestor, náčelník paláca, dvaja komiti financií a dvaja magistri armády. 
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 Prefekt praetorio Východu spravoval Malú Áziu, Egypt, Thrákiu, t. j. väčšiu časť 
Byzantskej ríše. Náčelník paláca riadil osobnú ochranu cisára, jeho osobnú kanceláriu, 
štátnu poštu, zahraničné vzťahy a prijímanie vyslancov cudzích štátov. Kvestor bol 
predsedom štátnej rady. Okrem toho viedol otázky justície a bežného zákonodarstva. 

 Jeden z dvoch komitov spravoval štátnu pokladňu, druhý viedol správu 
cisárskych majetkov a prostriedkov určených k vydržiavaniu dvora. Magistri boli hlavní 
velitelia. 

 V 7. storočí bol vyšší administratívny systém zmenený. Všetko vyššie byzantské 
úradníctvo bolo rozdelené do 60 kategórií alebo hodností. Osoby, ktoré zaujímali vyššie 
štátne úrady, sa nazývali logothetovia. Hlavou logothetov bol veľký logothet, ktorý 
riadil zahraničné vzťahy, spravoval spojovacie prostriedky a poštu. Riadil osobnú 
kanceláriu cisára a cisársku stráž. Medzi inými logothetmi je potrebné vyzdvihnúť 
správcu štátnych financií; vojenského logotheta, ktorý riadil zásobovanie a financie 
armády; logotheta, ktorý spravoval cisárske pozemky, a logotheta v ktorého 
podriadenosti boli cisárski remeselníci, dielne a arzenály. 

 Vyšší štátni úradníci riadili kancelárie, prípadne tajné úrady s veľkým počtom 
úradníkov, ktorí obstarávali určité odvetvia správy. 

4.3.3 Miestna správa 

 Byzantská ríša sa delila na dve prefektúry: východnú a illyrskú. Časťami 
východnej boli Malá Ázia, Egypt a Thrakia, časťami illyrskej – Balkánsky poloostrov. 
Na čele každej prefektúry bol prefekt praetorio, v jeho rukách bola sústredená súdna 
a správna moc. Prefektúry sa delili na diecézy spravované vikármi. Diecézy sa ďalej 
rozpadali na provincie, v ktorých čele boli presidovia alebo rektori. Provincie sa 
skladali z občín. Občinám bola poskytnutá určitá samostatnosť pri rozhodovaní o ich 
vnútorných záležitostiach. Boli spravované miestnymi senátmi a volenými úradníkmi 
pod kontrolou štátnych úradníkov. 

 Spočiatku bola miestna správa budovaná na princípe oddelenia občianskej moci 
od vojenskej. Ale už v 6. storočí, kedy sa zvýšilo nebezpečie prepadnutia zvonka, vláda 
v niektorých pohraničných oblastiach spojila moc vojenskú i občiansku. Koncom 6. 
storočia boli vytvorené dve väčšie oblasti, tzv. exarcháty: ravenský v Itálii a kartaginský 
v Afrike. V exarchátoch spájali cisárski námestníci alebo exarchovia vo svojich rukách 
vojenskú i občiansku moc. 

 Thémy. V 7. storočí začali Byzanciu ohrozovať Peržania a Arabi a zo severu 
Bulhari, Slovania a Avari. Táto okolnosť prinútila vládu priviesť do vojnového stavu 
veľa pohraničných provincií a odovzdať ich správu do rúk vojenských veliteľov. Tak 
vznikol nový systém miestnej správy, ktorému sa dostalo názvu thémové zriadenie. 
Thémou bol v Byzancii nazvaný vojenský obvod, v ktorého čele stál veliteľ vojsk – 
stratég, ktorý vo svojich rukách sústredil vojenskú i civilnú právomoc. 

 Thémy mali pôvodne veľkú rozlohu. Boli štyri – v Malej Ázii a na Balkáne, 
neskôr boli zriadené ďalšie a staré boli rozdelené na menšie, takže ich bolo v 11. storočí 
okolo tridsať. Thémové zriadenie sa udržalo po celú dobu byzantského štátu. 
V Carihrade bol po niekoľko storočí po cisárovi najvyšším správnym a v niektorých 
veciach i súdnym hodnostárom eparch. Jeho funkcia sa vyvinula z niekdajšieho úradu 
prefekta praetorio a splynula s kompetenciou prefekta urbi. Bol svojho druhu 
policajným prezidentom hlavného mesta. Do jeho kompetencie spadala evidencia 
obyvateľstva a dozor nad ňou, živnostenská a stavebná polícia a poriadok pri verejných 
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akciách. 

 Je pravdepodobné, že i v iných veľkých mestách (Solún, Nikaia, Smyra, 
Trapezunt) boli eparchovia. V menších mestách riadili správu archonti. Obce mali 
určitú samosprávu, ktorej predstaviteľom bol démos, t. j. ľud, akýsi miestny výbor. 

4.3.4 Armáda a loďstvo 

 Vzhľadom na neustále nebezpečenstvo, ktoré Byzantskej ríši hrozilo zo 
zahraničia, zohrala dôležitú úlohu armáda. A snáď tiež v žiadnom inom feudálnom štáte 
nebolo na armádu vynaložených toľko výdavkov ako tomu bolo práve v Byzancii. 
Armáda bola rozdelená do dvoch celkov. Rozlišovala tzv. tagmata (tagma – niečo 
usporiadaného) a themata (théma – niečo položeného, ustanoveného). 

 Tagmata pôsobila v hlavnom meste, themata bola dislokovaná v provinciách. 
Tagmata bola zložená z vybraných, špecializovaných jednotiek, najmä jazdeckých. 
V thematoch slúžili muži v mieste bydliska, zapísaní do zvláštneho zoznamu. 

 Okrem týchto pravidelných zložiek armády existovali ešte jednotky tzv. 
hraničiarov (limitanei). Tvorili ich muži, ktorí dostávali pozemkové prídely 
v pohraničných oblastiach so záväzkom vojenskej služby v pevnostiach na hraniciach. 

 Vďaka svojej geografickej polohe bola Byzancia po dlhé storočia námornou 
veľmocou. Rozsiahly zahraničný obchod s východom i západom vyžadoval udržovanie 
veľkého loďstva i budovanie prístavných zariadení, tiež kvôli ochrane pred pirátmi a 
k boju s nepriateľom, najmä Arabom, museli Byzantínci disponovať silným vojnovým 
loďstvom. 

 V dobách úpadku platila však Byzancia za námornú ochranu radšej Benátskej 
republike a v masovom meradle tiež najímala zahraničných žoldnierov. Najmä v tých 
časoch, keď sa vlády v štáte ujímala aristokracia. To preto, aby sa nezvyšovala váha 
a význam domácej vojenskej aristokracie. 

4.3.5 Organizácia súdnictva 

 Najvyšší súd zasadal v Carihrade už od dôb Justiniána. Jeho titulárnym 
predsedom bol cisár, ktorý tiež nezriedka osobne predsedal súdu. V prvej stolici bol 
tento súd príslušný pre zločiny proti štátu, inak fungoval ako všeobecná odvolacia 
inštancia. 

 Zdá sa, že za obrazoboreckých cisárov bol najvyšší súd totožný s tzv. súdom 
kvestora, ktorý neskôr cez rôzne reformy i naďalej udržal spolu s ďalším vysokým 
súdom hlavného mesta, tzv. súdom hippodromu (alebo súdom véla). Predsedovia týchto 
súdov boli najvyššími civilnými hodnostármi štátu, radcami týchto súdov boli spravidla 
senátori. Súdy zasadali kolegiálne a o výroku rozhodovalo hlasovanie podľa väčšiny. 

 V 11. storočí bol zriadený nový súd, nazývaný tiež súd občianskych sporov. 
Okrem vlastnej agendy pripravoval spory pre dva vyššie uvedené vysoké súdy. 

 V roku 1296 si príslovečné úplatkárstvo byzantských súdov vynútilo reformu 
súdnictva. Z vyšších duchovných a senátorov bol zostavený dvanásťčlenný zbor, 
ktorého úlohou bolo dozerať na riadne fungovanie súdov. Ale pretože sa tento orgán 
neosvedčil, ustanovil v roku 1329 cisár Andronikos nové kolégium, tentoraz 
štvorčlenné, ktoré malo rozsiahlu kompetenciu kontrolovať súdnictvo po celom území 
ríše. Členovia kolégia – duchovní i laikovia – dostali názov všeobecní sudcovia rímski. 
Ani táto reforma však nepriniesla očakávaný výsledok, a preto začali byť zriaďovaní 
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miestni všeobecní sudcovia, príslušní len pre určité oblasti. 

 Treba doplniť, že istú súdnu kompetenciu mal i eparch, pri ktorého úrade 
fungoval zvláštny súd, príslušný napr. pre spory bankárov. 

 Okrem sudcov pôsobili v súdnych kanceláriách rôzni pomocní pracovníci, ako 
riaditelia kancelárií, pisári, výkonné orgány, stráže atď., ale aj boli tu pridelení advokáti 
a to vždy do určitého počtu, u vysokých súdov spravidla do stopäťdesiat. 

 Notári boli zamestnaní buď u štátnych či cirkevných inštitúcií alebo pracovali 
ako samostatní živnostníci. Ako notári, tak i advokáti museli byť organizovaní 
v korporácii. Pre notárov vydal cisár Lev VI. zvláštny notársky poriadok, v ktorom sa 
stanovili podmienky pre vstup, poplatky za úkony a normy pre výkon povolania. 

 V provinčných mestách vykonávali súdnu agendu archonti, správni úradníci. Ale 
boli tam i vlastní sudcovia, z ktorých rozsudku sa podávali odvolania k vyššej inštancii. 
Tiež v hlavnom meste boli nižšie súdy pre záležitosti menšieho významu. 

4.3.6 Vzťah cirkvi a štátu 

 Byzantský cisár vládol cirkvi rovnako ako štátu: bol súčasne cisárom i pápežom 
(caesaropapismus). Navrhoval k menovaniu biskupov a prevádzal ich investituru, 
vydával normy náboženskej povahy, práve tak ako normy svetské. Zvolával cirkevné 
snemy, riadil ich jednania, potvrdzoval snemové uznesenia – kanóny, zasahoval do 
vieroučných sporov a ako odborný znalec formuloval vieroučné dogmy. Pokladal za 
svoju povinnosť brániť cirkev, potláčať kacírstvo a šíriť ortodoxnú vieru. 

 Je pravda, že caesaropapálny systém zaplietal byzantského cisára do 
nekonečných náboženských sporov. Z druhej strany však nie je možné nevidieť, že 
umožňoval stálu kontrolu cirkvi a bránil jej emancipácii. 

4.3.7 Pramene práva a jeho vývoj 

 Byzantským (grécko – rímskym) právom rozumieme súbor právnych noriem, 
ktoré vyplývajú z cisárskych konštitúcií či zákonníkov a zo spisov byzantských 
právnikov a to od konca vlády Justiniána (od roku 565) do zániku ríše (do roku 1453). 

V tomto dlhom období je treba rozoznávať dve periódy (obdobia): 

 V prvej (do roku 866) je oficiálnym prameňom práva justiniánska kodifikácia, 
i keď postupom času bola opomínaná a nie vždy dostupná. 

 Druhá perióda (od roku 866) začína vydaním Basilik, veľkej zbierky práva 
o šesťdesiatich knihách, ktorá zakotvuje zmeny, ktoré antickú Východorímsku ríšu 
premenili v stredovekú Byzanciu. 

 Justiniánské právo (Corpus iuris civilis), kodifikované v rokoch 530 až 534, 
doznalo prvých vážnejších zmien až v 8. storočí, keď v roku 762 bol vydaný zákonník 
Ekloga, t. j. výber zo zákonov dvoch cisárov isaurijskej dynastie, Leva III. (717 až 741) 
a Konstantina V. (741 až 775). 

 Ekloga obsahuje látku justiniánskej kodifikácie s modifikáciami odvodenými 
z obyčajového práva alebo zo zásad, ktoré sú už v texte samotnom. Neupravuje zďaleka 
všetky vzťahy, ale len tie, ktoré sú v dennom živote najbežnejšie. Odporcovia 
obrazoborcov videli v Ekloge politický čin a preto význam zákona znižovali, až 
nakoniec výslovne zrušili. Eklogu doplňovali tri menšie zbierky: 

1) Poľnohospodársky zákon – pochádza z prelomu 7. a 8. storočí, pritom nie je isté, či je 
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to cisársky výnos alebo len súkromný zápis obyčajového práva. Zákon upravuje 
vzťahy medzi dedinčanmi, slobodnými i neslobodnými. Normy sa týkajú 
hospodárenia s pôdou, pastierstva, škôd náhodne i úmyselne spôsobených atď. 
V predpisoch, ktoré upravujú hospodárenie na spoločnej pôde, je niekedy vidno 
vplyv práv slovanských. 

2) Rhodský námorný zákon – vznikol okolo roku 700 ako súkromný zápis práva 
regulujúceho moreplavbu. Normy sú čerpané dielom z konštitúcií byzantských 
cisárov, dielom z obyčajov ostrova Rhodu. Z jednotlivých ustanovení sú zvlášť 
zaujímavé články, ktoré upravujú nároky vlastníkov prepravovaného tovaru pri 
stroskotaní lode. 

3) Vojenský zákon – upravuje pomery v armáde, rozdeľovanie koristi atď. 

 Všetky tieto práva majú veľký význam nielen pre poznanie byzantského práva, 
ale i života celej spoločnosti. 

 Druhá epocha byzantských právnych dejín bola začatá veľkorysou legislatívnou 
činnosťou dvoch cisárov, Basileia I. (867-886) a Leva VI. Filozofa (886-911). Cisárom 
išlo v podstate o dvojitý cieľ: 

1) sprístupniť latinsky písané časti justiniánskej kodifikácie oficiálnymi prekladmi do 
gréčtiny a doplniť zbierky normami, ktoré sa objavili neskôr; 

2)  potlačiť zákony cisárobrazoboreckých cisárov. 

 Basileios I. začal pri druhej úlohe a niekedy medzi rokmi 870-879 zrušil Eklogu 
vydaním novej zbierky, ktorá dostala názov Procheiron (t. j. príručky, príručný zákon). 

 Procheiron, ktorý mal byť akýmsi úvodom k hlbšiemu štúdiu práva, zostal 
v platnosti až do zániku byzantského štátu. Vďaka svojej jednoduchosti a prehľadnosti 
sa veľmi rozšíril a dostal uznanie i v krajinách na Balkáne. Nie je bez zaujímavosti, že 
i keď úvod k zákonu hovorí o zvrátenosti Elogy, nakoniec z nej zákon nejedno 
ustanovenie predsa len preberá. Z dielne právnikov cisára Basileia vzišlo v rokoch 879-
886 ešte ďalšie dielo, tzv. Epanagogé. To však nie je záväzný zákonník, ale len 
obyčajná osnova, na ktorú mala nadväzovať ďalšia zákonodarná práca. 

 K vydaniu najväčšej kodifikácie byzantského práva došlo za Basileiovho 
nástupcu, cisára Leva VI. Filozofa. Ten poveril skupinu právnikov, vedenú Symbatiom, 
zložitou úlohou: zlúčiť do jedného, normy, ktoré sú roztrúsené vo všetkých troch 
dieloch Justiniánovej kodifikácie, odstrániť všetko zastaralé a doplniť, čo sa stalo 
trvalou právnou praxou po Justiniánovi. Komisia úlohu splnila, a tak vznikli tzv. 
Baziliky alebo Šesťdesiat kníh, rozsiahla grécky písaná zbierka práva, ktorá zostala 
v platnosti až do zániku Byzantskej ríše. 

 Baziliky sú písané grécky, nejde však len o obyčajný preklad latinských pasáží 
justiniánskej kodifikácie. Do textu boli zapojené niektoré staré grécke preklady, boli 
vykonané rôzne úpravy, niekde boli pripojené i komentáre. Okrem zákonov obsahujú 
rukopisy Bazilik i početné poznámky. Niektoré z nich písali právnici ku gréckym 
prekladom a úpravám ešte pred redakciou Bazilik; to sú tzv. stará scholia, ktoré boli do 
zbierky len prevzaté. Naproti tomu tzv. nová scholia sú poznámky a vysvetlivky, ktoré 
od 11. storočia písali praktici a teoretici na okraj zákonných ustanovení. 

 Basiliky sú historickou pamiatkou mimoriadne dôležitou. Umožňujú nielen 
poznanie byzantského práva v 10.-15. storočí, ale dávajú nahliadnuť i do staršieho, 
dokonca predjustiniánskeho, ktorého stopy je tu a tam možné v kodifikácii nájsť. 
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 Rovnako ako Justinián, vydal i Lev VI. k publikácii Basilik ešte celý rad ďalších 
zákonov – noviel. V posledných rokoch 9. storočia z nich vytvoril oficiálnu zbierku, do 
ktorej neprevzal normy prekonané, ale novo doplnil viacero vecí, ktoré zatiaľ platili ako 
obyčaj. Zbierka sa obvykle nazýva Ekloga novel Lva (Ecloga novellarum Leoni) 
a obsahuje 113 zákonov. Za vlády Leva VI. vznikla tiež zbierka pravidiel, sčasti zrejme 
starého obyčajového pôvodu, ktorá nesie názov Eparchova knižka (Eparchikon biblion). 
Jediný dochovaný rukopis pripisuje autorstvo priamo cisárovi Levovi. 

 Eparchova knižka je akýsi živnostenský poriadok, ktorý v 22 oddieloch 
stanovuje pravidlá pre rôzne remeslá a obchodnú činnosť v hlavnom meste. Procheiron 
a Basiliky sa stali základom byzantského právneho poriadku. Neskorší cisári síce podľa 
potrieb vydali ešte celý dlhý rad ďalších konštitúcií, k ich oficiálnemu vydaniu však už 
nikdy nedošlo. Z týchto nových zákonov stojí za zvláštnu zmienku Konstituce 
Konstantina IX. Monomacha, ktorou sa zakladá v Carihrade právnická akadémia 
a stanovuje jej študijný poriadok (polovica 11. storočia), taktiež novela cisára Manuela 
Komnéna o organizácii súdov a súdnom konaní (z roku 1166) mala veľký politický 
význam. 

 Účinnosť justiniánskej kodifikácie nebola síce v Byzancii nikdy výslovne 
zrušená, od 12. storočia sa však v praxi používali len Basiliky. Teoretici práva však 
študovali justiniánske texty naďalej. 

 Právnická literatúra nemala v Byzancii nikdy veľký význam ako v Ríme, pretože 
súdy okrem obyčajov zaväzoval len zákon. Ale i tak vznikol celý rad kníh, ktoré mali 
v praxi nemalý vplyv, najmä preto, že boli zamerané výlučne na potreby praxe. Z nich 
je potrebné uviesť predovšetkým zbierku právnych názorov vynikajúceho carihradského 
sudcu Eusthatia Romaia (či Romana), ktorá sa rozšírila pod názvom Peira (Prax) alebo 
Didaskalia (Poučenie). Autor knihy nie je známy, má sa však za to, že to bol niekto 
z pomocníkov či podriadených úradníkov Eusthatiových. 

 Za vrcholné dielo byzantskej literatúry sa považuje Hexabiblos (Šestiknižie) 
solúnskeho sudcu Konstantina Harmenopula. Vzniklo v polovici 14. storočia ako 
súkromné spísanie práva (teda ako právna kniha). 

 Napriek tomu, že systematizácii diela je možné vytknúť spájanie určitých 
nesúrodých látok, ako sú jeho formulácie tak pregnantné a výber platných noriem je 
prevedený tak obratne, že zbierka čoskoro získala veľkú popularitu. Rozšírila sa po 
celej Byzancii a prežila nakoniec i jej pád. Používala sa u balkánskych národov, 
v Grécku platila až do roku 1946, kedy bola nahradená moderným občianskym 
zákonníkom. 

 Konštitúcie byzantských cisárov neraz upravovali i otázky cirkevné a to nie len 
organizačné, ale i vieroučné. Také zákony nájdeme už u Justiniána (najmä v jeho 
novelách), neskôr často i u cisárov ostatných. Vedľa toho vydávala vlastné normy 
i katolícka cirkev. Ich obvyklý názov bol capitula alebo kanones. Čoskoro sa objavili 
rôzne zbierky týchto noriem, tzv. nomokánony. Z nich sa najväčšieho rozšírenia dočkal 
súbor Nomokanon XIV. titulorum z konca 6. storočia, neskôr Syntagma canonum et 
legum, ktorú v roku 1335 dokončil mních Blastares. V cirkevných kruhoch mal tento 
súbor rovnakú autoritu ako Hexabiblos v kruhoch laických. 
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5 Poľsko 

5.1 Vznik poľskej štátnosti z obdobia raného feudalizmu (10.-13. 
storočie) 

5.1.1 Všeobecná charakteristika vývoja 

 V 9. a 10. storočí prebieha na území medzi riekami Bugem, Vislou a Odrou 
obývanou západnými Slovanmi, proces rozkladu rodovej spoločnosti a vzniku celého 
radu menších štátnych útvarov najmä v Sliezsku, Veľkopoľsku a Malopoľsku. Ku 
zjednoteniu týchto štátnych útvarov prišlo v šesťdesiatych rokoch 10. storočia (963-
965) za Meška I. z rodu Piaskovcov, ktorý vládol v rokoch 960-992. Pretože 
zjednocovanie vychádzalo z územia Polanov – staropoľského kmeňa vo Veľkopoľsku 
okolo Hnezdna a Poznane – dostal nový ranofeudálny štát názov Poľsko (Poloma). Bol 
to pomerne veľký štátny útvar, ktorý zo severu získal prístup k Baltickému moru a na 
juhu susedil s českým přemyslovským štátom. Dcéra českého kniežaťa Boleslava I. bola 
Meškovou manželkou. V roku 966 prijal Mešek a jeho družina kresťanstvo, čím bolo 
posilnené samostatné postavenie poľského štátu a vytvorila sa hrádza proti expanzii 
nemeckých feudálov pod zámienkou šírenia kresťanstva. Centralizovaný štát bol 
dobudovaný za vlády Mešekovho syna Boleslava I. Chrabrého (992-1025), ktorý bol 
korunovaný na kráľa. Za vlády Boleslava I. dochádza k rozšíreniu poľského územia 
o Malopoľsko a niektoré ďalšie územia, hoci len na prechodnú dobu (napr. i o Čechy 
a Moravu). Boleslav dosiahol aj cirkevného osamostatnenia Poľska zriadením 
arcibiskupstva v Hnezdne v roku 1000, čím sa Poľsko vymanilo spod vplyvu nemeckej 
cirkevnej hierarchie. 

 Koncom 11. storočia sa začína prejavovať feudálna rozdrobenosť. Rozvoj 
feudálnych vzťahov prehĺbil feudálnu závislosť roľníkov na vrchnosti a zvýšil moc 
jednotlivých príslušníkov šľachty, čo viedlo spätne k oslabeniu ústrednej panovníckej 
moci. Hlavný záujem feudálov sa začína sústreďovať na vnútorné problémy ich panstva, 
na upevnenie poddanstva a zvýšenie robotných povinností zo strany roľníkov. Šľachta 
stráca záujem na centrálnej moci, prostredníctvom imunít sa zbavuje závislostí na 
panovníkovi a cela krajina sa postupne rozdeľuje na viac menej hospodársky sebestačné 
a politicky nezávislé časti. Tento proces nachádza svoj formálny výraz za Boleslava III. 
Krivoústeho (1102-1138), ktorý rozdelil krajinu medzi svojich štyroch synov na údely: 
Vladislav II. dostal Sliezsko, Mešek II. Veľkopoľsko s Poznaňou a časť Kujavska, 
Boleslav IV. Mazovsko a zbytok Kujavska a Hendryk Sandomersko. Boleslav III. 
súčasne právne zakotvil do tej doby len tradovaný nástupnícky poriadok, podľa ktorého 
sa štát po smrti panovníka delil medzi jeho synov. Každý z nich mal titul kniežaťa, 
najstarší člen dynastie bol potom najvyššie knieža (princeps). Jednota štátu sa stala len 
formálnou a moc najvyššieho kniežaťa len nominálnou. Údely vystupovali ako 
samostatné štáty, ktoré sa opäť vnútorne delili na celý rad samostatných panstiev slabo 
spojených ústrednou mocou. 

 Vnútorná nepevnosť poľského štátu viedla na druhej strane k posilneniu 
závislosti jednotlivých poľských území na susedných štátoch, najmä nemeckej ríši. 

 Na vývoj Poľska mal v polovici 13. storočia negatívny vplyv vpád Tatárov, ktorí 
cez Rusko prenikli do Poľska a spustošili značnú časť krajiny. Spôsobili značné škody 
najmä mestám, v dôsledku vyvražďovania obyvateľstva a odvlečením množstva ľudí do 
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zajatia došlo k vyľudneniu krajiny. Tento problém začali poľskí panovníci a údelné 
kniežatá riešiť pozvaním nemeckých kolonistov do miest i na vidiek. Ďalším 
nebezpečenstvom pre poľský štát sa stáva Rád nemeckých rytierov ktorému v roku 
1226 postúpil mazovský knieža Konrád Chelmsko. Tak vznikol základ križiackeho 
štátu, ktorý zameral svoju expanziu na východ a uskutočňoval germanizáciu 
slovanských území. 

 V 13. storočí sa začali prejavovať prvé snahy o prekonanie rozdrobenosti 
a vytvorenie centralizovaného štátu. Tieto tendencie podporovala hlavne drobná 
šľachta, ktorá hľadala v pevnej ústrednej moci oporu pre svoje snahy o utuženie 
poddanstva. 

 Na sklonku 13. storočia došlo k niekoľkým pokusom o čiastočné zjednotenie 
poľských krajín pod vládou niektorých Piastovcov za podpory poľského rytierstva, časti 
duchovenstva a väčších poľských miest, usilujúcich sa o likvidáciu feudálnej anarchie. 
Nevýhodou týchto pokusov bolo, že vychádzali z rôznych stredísk (krakovského, 
vratislavského, hnezdenského) a vzájomne sa krížili a potierali. Sily jednotlivých 
kniežat rozvetvenej domácej dynastie boli príliš slabé a roztrieštené. Preto dosiahli len 
čiastočné a dočasné výsledky. 

5.1.2 Spoločenská štruktúra 

 V procese rozkladu rodovej spoločnosti a prebiehajúcej majetkovej diferenciácie 
sa z členov kniežacej družiny vytvára rodová šľachta. Knieža odmeňoval členov svojej 
družiny pozemkami, držba týchto pozemkov bola spojená s výkonom vojenskej služby. 
Členovia družiny sa však snažili premeniť dočasnú držbu v dedičské vlastníctvo. 
Panovníci odmeňovali svojich verných pôdou, na ktorej bolo však usadené slobodné 
roľnícke obyvateľstvo. Noví držitelia pôdy nútili členov občín k odvádzaniu renty, a tak 
dochádza k postupnému znevoľňovaniu. Reakciou roľníkov na tento proces je mohutné 
sedliacke povstanie v roku 1037, ktoré sa poľským feudálom podarilo potlačiť s českou 
pomocou. K feudálom patrila i vysoká cirkevná hierarchia, ktorá rovnako dostávala 
pôdu od panovníka. V období rozdrobenosti sa začína šľachta diferencovať na pánov 
(magnátov) a drobnú šľachtu (rytierov). Magnáti a vysokí cirkevní hodnostári dostávali 
od kniežat imunitné listiny, ktoré im zaisťovali postavenie malých panovníkov na 
svojich panstvách. Rytieri sa stávajú závislými na pánoch, pretože od nich dostávajú 
pôdu. 

 Základnú masu obyvateľstva v období vzniku štátu tvorili slobodní roľníci, 
organizovaní občinovým spôsobom. Okrem daní, ktoré platili v peniazoch alebo 
naturáliách, mali voči štátu celý rad ďalších povinností, ako bola práca na stavbách 
opevnení, ciest, mostov, vojenských zariadení. V súvislosti s odovzdávaním pôdy 
členom kniežacej družiny začína proces znevoľňovania, proces zavádzajúci závislosť 
poddaných na vrchnosti. Zachovali sa i zbytky patriarchálneho otroctva, ktoré vznikalo 
v procese rozkladu rodovej spoločnosti. Príčinou otroctva bolo hlavne vojenské zajatie, 
neschopnosť platiť dlhy a dobrovoľné otroctvo v materiálnej núdzi. 

 V období feudálnej rozdrobenosti sa vzmáha tendencia feudálov zakladať mestá, 
podrobovať meštianstvo a tak zvyšovať svoje príjmy. Mestské obyvateľstvo sa 
majetkovo a národnostne diferencuje. Najvplyvnejšiu vrstvu v mestách predstavuje 
nemecký patriciát, nižšou vrstvou boli členovia remeselníckych cechov a najnižšie 
v sociálnom rebríčku stála mestská chudoba. Zvláštnu kategóriu tvorilo židovské 
obyvateľstvo, ktoré vytváralo v mestách zvláštne samosprávne obce. 
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5.1.3 Verejná správa 

 Na čele štátu stojí knieža, ktorého moc najmä v období centralizovaného 
ranofeudálneho štátu je značná. Niektorí poľskí panovníci boli prehlásení za kráľov. 
V období rozdrobenosti sa vedľa hlavného kniežaťa objavujú i kniežatá údelné. Hlavné 
knieža bolo prvé medzi rovnými, zastupovalo štát navonok, bolo najvyšším veliteľom 
vojska. Údelné kniežatá sa na svojom území považovali za nezávislých panovníkov. 

 Z kniežacej družiny sa regrutovala kniežacia rada ako poradný orgán kniežaťa či 
kráľa, zložená z najbližších spolupracovníkov a dôverníkov kniežaťa. Svoje kniežacie 
rady si vytvárali i údelné kniežatá. 

 Najvyššími štátnymi úradníkmi boli vojvoda, kancelár, pokladník, purkrabí, 
komorník a sudca. Všetkých týchto úradníkov menoval panovník z členov svojej 
družiny. Ústredné rady sa vytvárali na každom údele. Úrady najvyššieho kniežaťa 
i údelných kniežat mali podobnú štruktúru. Ľudové zhromaždenia stále viac nadobúdali 
charakter zjazdov feudálov. Základom miestnej správy je úrad kastelána – hradného 
správcu, ktorý stojí v čele administratívno-teritoriálnych jednotiek – hradných obvodov. 
Kastelánovi sú podriadení náčelník vojska, hospodársky správca a hradný sudca. Tieto 
úrady sa dostávajú pod vplyv miestnej šľachty. 

5.2 Stavovská monarchia (14.-15. storočie) 

5.2.1 Všeobecná charakteristika vývoja 

 Rozvoj výrobných síl, vzrast výroby tovaru a tovaropeňažných vzťahov prináša 
v 14. storočí nové prvky do vývoja poľského štátu. Posilňuje sa význam miest a nutnosť 
ekonomických vzťahov medzi jednotlivými časťami krajiny vedie k tomu, že feudálna 
rozdrobenosť sa stáva brzdou ďalšieho hospodárskeho a spoločenského rozvoja. 

 Proces centralizácie štátu začína za Vladislava Lokietka a vrcholí za vlády jeho 
syna a nástupcu Kazimíra III. Veľkého (1333-1370). V tomto období bola posilnená 
centrálna moc, vznikli nové ústredné úrady, vytvorila sa jednotná organizácia miestnej 
správy, uskutočnila sa vojenská a finančná reforma a bola vykonaná i kodifikácia práva. 
Snahy o upevnenie panovníckej moci narazili na odpor najmä vysokej šľachty, ktorá 
v roku 1352 vytvorila konfederáciu, namierenú proti kráľovi. Kazimír však odpor 
vysokej feudality potlačil a vodcov konfederácie dal uväzniť. Po smrti Kazimíra 
Veľkého (vymretia dynastie Piastovcov) dochádza k oslabeniu ústrednej panovníckej 
moci v prospech snemu ako orgánu šľachtu. Na poľský trón sú povolávaní spravidla tí, 
ktorí boli ochotní voči poľským feudálom robiť ústupky, potvrdzovať a zväčšovať ich 
privilégiá. Nastáva obdobie stavovskej monarchie, ktoré sa v Poľsku vyznačuje 
obzvlášť slabým postavením panovníka. V období stavovskej monarchie sa vytvoril 
pojem poľská koruna (corona regni Poloniae), ktorý znamenal sunáležitosť všetkých 
poľských území a zároveň oddelenia štátu od osoby panovníka. V období stavovskej 
monarchie dochádza k personálnej únii poľsko-litovskej (1386), ktorej hlavným 
výsledkom je víťazná bitka pri Grunwalde (1410), ktorá znamenala koniec nebezpečia 
zo strany rádu nemeckých rytierov. Prekonávaním feudálnej rozdrobenosti sa Poľsko 
zbavilo vplyvu nemeckej ríše a pápežskej stolice na svoj vývoj a svoje vnútorné 
pomery. 
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5.2.2 Spoločenská štruktúra 

 V priebehu 14. storočia sa šľachta sformovala na politický stav. Ekonomicky sa 
šľachta fakticky delila na drobnejšiu šľachtu (rytierov, vladykov) a pozemkových 
magnátov (pánov, vojvodov), ktorí tvorili vládnucu elitu. Právne však šľachta tvorila 
jednotný uzavretý stav, ktorý vystupoval jednotne voči panovníkovi. Podľa Košického 
privilégia z roku 1374 bola šľachta ako celok oslobodená od všetkých povinností voči 
štátu s výnimkou vojenskej, pričom vojenskú službu bol šľachtic povinný vykonať na 
svoje náklady len na území ríše (obrana krajiny), ak išlo o vojenskú výpravu do 
zahraničia, prislúchala mu náhrada. Ďalej šľachta platila malé, skôr symbolické dane. 
Panovník sa zaväzoval menovať do úradov a funkcií v miestnej správe len 
predstaviteľov miestnej feudality. Šľachta tak získala výlučný prístup k centrálnym 
i miestnym úradom. Šľachtic nesmel byť väznený bez riadneho súdneho konania, 
súdený mohol byť len šľachtickým súdom. Len šľachtic mohol nadobúdať pozemských 
statkov, beneficia bola premenená na dedičské statky. Šľachtictvo bolo možné 
nadobudnúť narodením, ak bol aspoň otec (neskôr obidvaja rodičia) dieťaťa šľachticom, 
ďalej nobilitáciou, t. j. povýšením do stavu šľachtického kráľom. Nobilitačné právo 
bolo postupne obmedzované, pretože šľachta sa bránila prílivu cudzieho vplyvu. Právne 
si boli všetci šľachtici rovní, bez ohľadu na spoločenské či majetkové rozdiely. 

 Duchovenstvo sa začalo organizovať ako stav už počiatkom 13. storočia, kedy 
dosiahlo významných privilégií. Najskôr to bolo privilégium fori, podľa ktorého 
uznesenie provinciálnych a diecéznych synod bolo záväzné i pre štátnu moc a tá ich 
uznala, rovnako ako uznala kanonickú voľbu biskupov. Ďalej to bolo privilegium 
imunitatis, podľa ktorého boli cirkevné statky oslobodené od všetkých bremien, ktoré 
knieža či kráľ požadoval od svojich poddaných. Už v roku 1180 bolo v Poľsku zrušené 
tzv. ius spolii, podľa ktorého mal panovník právo na nehnuteľnú pozostalosť po 
biskupovi. 

 Mestá sa v Poľsku dôsledkom zvláštneho postavenia feudálov vyvíjali inak ako 
v ostatných krajinách Európy. Napriek rastu významu trhu, obchodu, remesiel 
a tovaropeňažných vzťahov, nedošlo k rastu politického významu meštianstva. Jednou 
z možných príčin bola diferenciácia samosprávy podľa národnostného princípu. Popri 
majetkovej diferenciácii predstavovalo toto rozdelenie ďalší dezintegračný prvok vo 
vnútri mestského organizmu. V súvislosti s nemeckou kolonizáciou bolo začiatkom 13. 
storočia v poľských trhových osadách recipované mestské právo magdeburské, a trhové 
obce sa začali meniť na samostatné korporácie. Tiež nové mestá boli riadené 
magdeburským mestským právom. Podľa vlastníka pôdy, na ktorej mesto vznikalo, sa 
mestá delili na mestá kráľovské (kniežacie), duchovné a poddanské. 

 Na čele mesta stál fojt (t. j. úradník pána mesta), jeho úrad bol dedičný, mal 
správnu i súdnu právomoc. V 13. storočí vznikla podľa magdeburského vzoru mestská 
rada (6-12 konšelov), ktorá bola buď volená odstupujúcou mestskou radou alebo 
dosadzovaná pánom mesta. Tá volila svojho purkmistra. Ako samosprávny orgán 
mestská rada vydávala statuty, spravovala mestský majetok a hospodárila s ním, dbala 
na poriadok v meste. Väčšie mestá vykupovali fojtstvá, čím sa zbavovali fojtov, ktorí sa 
preto stali mestskými úradníkmi, podriadenými mestskej rade. 

 Postavenie poddaných sedliakov sa príliš nezmenilo. Prišlo síce k určitému 
zlepšeniu v tom, že poddaní mohli odísť od pána, ktorý sa na nich dopustil zjavného 
násilia. Od prvej polovice 13. storočia začína v Poľsku kolonizácia dedín, ktoré sa 
riadili nemeckým právom. Kolonisti boli oslobodení od bremien práva kniežacieho, boli 
chránení súdnou imunitou, za používanie pôdy platili peňažnú a naturálnu rentu. 
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Nemecké občiny (tzv. gminy) mali podobne ako mestá svoju samosprávu. Tak vznikli 
v Poľsku dve skupiny dedinského obyvateľstva: neslobodná podľa práva poľského 
a slobodná podľa práva nemeckého. 

5.2.3 Verejná správa 

 Na čele štátu stál kráľ. Od vzniku personálnej únie s Litvou bol Poľský kráľ 
zároveň veľkým kniežaťom litovským. Kráľovská moc prvých dvoch kráľov po 
prekonaní feudálnej rozdrobenosti (Vladislava Lokietka a Kazimíra Veľkého) bola 
značná. Moc ich nástupcov bola už značne obmedzená právami, ktoré si vynútili 
feudáli. Po smrti Kazimíra dochádza k ustáleniu zásady voliteľnosti panovníka. Voľba 
kráľa je vždy príležitosťou pre šľachtu, aby si dala potvrdiť svoje privilégiá, niekedy 
tiež na to, aby svoje práva ešte zväčšila. Platí zásada, že v prípade nedodržania sľubu zo 
strany panovníka má šľachta právo odmietnuť poslušnosť. 

 Najbližším pomocníkom kráľa bola kráľovská rada, ktorá sa od 14. storočia 
skladala z najvyšších úradníkov centrálnych a miestnych vysokých cirkevných 
hodnostárov a ďalších kráľom menovaných členov. V dôsledku oslabenia kráľovskej 
moci sa kráľovská rada časom premenila z poradného orgánu na orgán rozhodujúci. 

 Z ústredných úradov má v tomto období najväčší význam kráľovská kancelária, 
ktorá pod vedením kancelára vydáva kráľovské listiny, akty a privilégiá a vedie 
diplomatickú korešpondenciu. Ďalej sa vytvára štátna pokladňa, ktorú vedie podskarbí, 
ďalším významným úradníkom je maršálek, ktorý stojí v čele krakovského dvora. 

 Od konca 14. storočia nadobúda veľký význam valný sejm – snem poľskej 
šľachty celého štátu, ktorý nahradil vieče a snemy jednotlivých oblastí. Jeho význam 
vzrastá s upevnením zásady voliteľnosti panovníka, pretože voľba kráľa je jednou 
z právomocí snemu. V sneme sa vytvárajú dve skupiny: prvá sa skladá z členov rady 
a vyšších feudálov a tvorí základ neskoršieho senátu, druhú tvorí všetka ostatná šľachta, 
pretože každý šľachtic má právo zúčastniť sa na sneme a hlasovať. V druhej polovici 
15. storočia sa ustálil zvyk, že šľachta vysiela na valný snem len svojich zástupcov, 
zvolených na oblastných zhromaždeniach (snemíkoch). Tak vzniká druhá komora sejmu 
– izba poselská – Dolná snemovňa snemu valného, do ktorej volil každý snemík po 
dvoch zástupcoch. Sejm schvaľoval nové právne normy a ukladanie daní. 

 Územie štátu sa administratívne delilo na vojvodstvá, na čele s vojvodom. 
Vojvodstvá sa ďalej delili na kastelánie (neskôr powiaty) na čele s kastelánom. Zvláštne 
postavenie v miestnej správe mali starostovia, ktorí vo svojom obvode zastupovali kráľa 
vo všetkých funkciách, dokonca mohli zvolávať kráľovskú hotovosť (do konca 14. 
storočia). Neskôr sa starosta stal správcom kráľovského majetku vo svojom obvode 
a mal širokú policajnú právomoc. Vo vojvodstvách pôsobili orgány šľachtickej 
samosprávy – snemíky. 

5.3 Šľachtická demokracia a oligarchia (15.-18. storočie) 

5.3.1 Všeobecná charakteristika vývoja 

 Špecifický hospodársky a politický vývoj v Poľsku spôsobil, že sa stavovská 
monarchia nevyvíjala do absoltistickej monarchie ako v ostatnej Európe, ale do tzv. 
šľachtickej demokracie a neskôr šľachtickej oligarchie. V Poľsku neexistovala sila, 
ktorá by mala záujem na silnej centrálnej moci. V Európe neprišlo k tradičnému 
spojeniu meštianstva a nižšej šľachty zainteresovaných na centralizovanom štáte. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  167 

Naopak feudáli (napriek majetkovej diferenciácie) politicky a právne vystupovali ako 
jednotný stav a nedovolili panovníkom získať rozhodujúci vplyv na vývoj v krajine. 

 Za počiatok šľachtickej demokracie sú považované tzv. Nešavské statuty, ktoré 
obmedzovali moc kráľa a zrovnoprávnili drobnú šľachtu a magnátov. Formálnym 
zakotvením šľachtickej demokracie bola tzv. Radomská konštitúcia, ktorá upravila 
právomoc a štruktúru snemu. Jindřichovské (Henrychovské) články z roku 1573 potom 
obmedzili právomoc kráľa na minimum. Poľsko sa začalo nazývať Poľským 
spoločenstvom – Rzeczpospolita Polska. Do tohoto obdobia spadá aj vytvorenie reálnej 
únie medzi Poľskom a Litvou. Podstatou šľachtickej demokracie bolo, že vedúce 
postavenie v štáte mala šľachta. Šľachtic bol jediným plnoprávnym občanom štátu. Mal 
právo voliť kráľa, schvaľovať zákony a mohol kráľovi odoprieť služby, pretože jeho 
pomer k panovníkovi bol založený na zmluve. Dom šľachtica bol nedotknuteľný a bol 
považovaný za miesto azylu. Predstaviteľom moci šľachty je sejm a snemík. 

 V 17. a 18. storočí nastáva i v Poľsku hospodárska kríza feudalizmu, umocnená 
ťaživou situáciou krajiny v dôsledku vojen, ktoré Poľsko viedlo proti Švédsku (1626, 
1655, 1700-1721), s Ruskom (1632-1634) a Tureckom (1674-1676, 1684-1688). Táto 
situácia dolieha negatívne najmä na nižšiu šľachtu. Hospodárske pozície majiteľov 
latifundií sú otrasené menej. Prehlbujúce sa majetkové rozdiely medzi magnátmi 
a drobnou a strednou šľachtou a z nich vyplývajúca rôznosť záujmov spôsobili, že 
šľachtická demokracia nemohla mať dlhé trvanie. Slabá ústredná kráľovská moc sa 
stáva postupne hračkou v rukách jednotlivých skupín magnátov, ktorých politika naviac 
sleduje len osobné a prospechárske ciele. Do vnútornej politiky prenikajú i cudzie 
vplyvy, najmä ruské a pruské. Prehĺbenie rozporov medzi obidvomi vrstvami feudálnej 
reprezentácie sa v politickej sfére prejavilo oslabením moci nižšej šľachty a postupným 
prevzatím všetkej faktickej moci magnátmi. 

 Prechod od šľachtickej demokracie k oligarchii magnátov prebehol bez väčších 
zmien v štátnom aparáte a právnom poriadku Poľska. Základné štátne orgány zostali 
rovnaké, zmenil sa len vzájomný vzťah a obsah činnosti. Magnáti ekonomicky ovládli 
slabú šľachtu, prostredníctvom nej snemíky a prostredníctvom snemíkov valný snem. 
Oficiálne sa naďalej hlása existencia šľachtickej demokracie, ale skutočná moc je 
v rukách veľkej šľachty. Táto skutočnosť sa prejavila najmä v roku 1697, kedy sa 
vytvorila personálna únia medzi Poľskom a Saskom. Keď za Augusta II. a III. prišlo 
k pokusu upevniť panovnícku moc, postavila sa šľachta na odpor a svoj boj 
s panovníkom vyhrala. I pokusy o reformy spojené s tzv. konvokačným snemom v roku 
1764 sa skončili neúspechom. V roku 1768 sa vytvára tzv. bárska konfederácia, ktorej 
účastníci chceli zabrániť vplyvu Ruska a Pruska a rastúcemu tlaku Rakúska na poľský 
vývoj. Táto snaha však bola márna. 3. augusta 1772 Rusko, Prusko a Rakúsko 
realizovali za podpory časti vysokej poľskej šľachty prvé delenie Poľska. Ani toto 
varovanie neviedlo k odstráneniu vnútorných rozporov v Poľsku. Štvorročný snem 
prijal pre zbytok Poľska v roku 1791 májovú ústavu, ktorá potvrdila práva šľachty. 
Nasledovalo druhé delenie Poľska v roku 1793 medzi Rusko a Prusko. 

 Odpoveďou na túto udalosť bolo povstanie vedené Tadeuszem Kosciuszkom 
(1793-94), v ktorom sa prejavila snaha riešiť základné otázky, najmä roľnícky problém. 
Po jeho porážke prišlo k rozdeleniu zvyšku poľského územia medzi jeho troch veľkých 
susedov v rámci tretieho delenia Poľska v roku 1795. Tak Poľsko prestalo existovať ako 
samostatný štát. 
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5.3.2 Spoločenská štruktúra 

 Hospodársky vývoj Poľska od druhej polovice 15. storočia sa vyznačuje veľkým 
rozvojom šľachtického veľkostatku (folwarku). V súvislosti s tým nastáva úpadok 
miest, a šľachte sa darí zbaviť miest akéhokoľvek vplyvu na štátne záležitosti. Ťažisko 
politickej moci preberá drobná a stredná šľachta, ktorá sa snaží potlačiť vplyv miest 
a zároveň oslabiť postavenie magnátov. Zatiaľ čo prvý zámer sa jej celkom podaril, 
druhý zámer skončil presným opakom: hospodársky a politický vplyv magnátov stále 
vzrastal, až sa stali vládnucou oligarchiou v krajine. Iba Nešavské štatúty boli poplatné 
záujmom nižšej a drobnej šľachty, keď stanovili, že funkcie sa majú obsadzovať podľa 
urodzenosti, ale podľa schopností a zásluh, čiže nielen magnátov, ale i príslušníkov 
ostatnej šľachty. Šľachta dosiahla zrovnoprávnenie s magnátmi i v oblasti vzťahu 
s poddanými, keď získala nad nimi jurisdikciu. Nešavský štatút podstatne rozšíril 
kompetenciu snemíkov, a vytvoril tak organizačnú základňu moci drobnej a strednej 
šľachty. 

 Ekonomicky sa šľachta posilnila novou formou hospodárenia vo vlastnej réžii 
zakladaním šľachtických statkov. V súvislosti so vznikom tohoto druhu hospodárenia 
vzrástli nároky šľachty na robotné práce. Hospodárske výhody priniesol šľachte na úkor 
meštianstva Piotrkowský štatút, ktorý v roku 1496 vydal kráľ Jan I. Albert (1492-1501). 
Štatút priznal šľachte výhradné právo vyrábať a predávať liehoviny, vyvážať tovar bez 
cla, zakázal mešťanom nadobúdať pôdu, upevnil a rozšíril právomoc šľachty nad 
roľníkmi a stanovil, že vyššie cirkevné hodnosti môžu zastávať len šľachtici. 

 Postavenie sedliakov sa značne zhoršilo, pretože sa dostali pod výlučnú moc 
zemepána. Bolo zakázané sťahovanie nevoľníkov, tí museli vyznávať náboženstvo 
určené zemepánom. Roku 1520 upravil snem robotu, nevoľník musel na panskom 
robotovať jeden deň v týždni za prenájom jedného honu pôdy (asi 1/2 ha). 

5.3.3 Verejná správa 

 V období šľachtickej republiky bola moc kráľa nepatrná. Kráľovská hodnosť 
bola od roku 1572, kedy zomrel rod Jagellovcov, voliteľná. Často sa stávalo, že 
poľským kráľom bol zvolený cudzinec, od neho si poľská šľachta sľubovala politický 
alebo ekonomický prospech. Až na sklonku poľskej samostatnosti bolo v tzv. 
kardinálnych právach stanovené, že kráľom môže byť len Poliak. 

 Právo voliť kráľa mal valný snem. Po smrti kráľa po dobu interregna bol v čele 
štátu primas arcibiskup hnezdenský ako kráľov námestník (interrex), ktorý bol povinný 
vykonať prípravy k voľbe nového kráľa, najmä zvolať valný snem. 

 Ihneď pri voľbe Henrycha z Valois v roku 1573 boli predložené novému 
panovníkovi od šľachty volebné kapitulácie nazývané pacta conventa, na ktoré bol 
nútený pristúpiť i každý ďalší panovník. V tzv. Henrychových článkoch (artikuli 
Henriciani) sa kráľ zriekal dedičnosti trónu, zaručil nekatolíkom slobodu vyznania, 
zaviazal sa, že bez súhlasu senátu nepovedie vojnu ani nezjedná mier, že bude zvolávať 
snem každé dva roky najviac na šesť nedieľ. Pre prípad, že by kráľ tieto podmienky 
porušil, bola pripojená sankcia, že národ nie je povinný ho poslúchať. 

 Výkonnú moc mohol kráľ vykonávať len za spolupôsobenia 16 senátorov – 
rezidentov (od roku 1641 ich bolo 28), z ktorých štyria museli byť stále u kráľa 
a poskytovať mu rady, keď v roku 1774 bola zriadená stála rada ako výkonný orgán, 
prislúchal v nej kráľovi len jeden hlas. Tým vlastne moc kráľa klesla na minimum. Stála 
rada zložená z kráľa a 16 členov senátu bola výkonným orgánom snemu, starala sa 
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o výkon jeho uznesení, navrhovala zákony, kandidátov na miesta najvyšších úradníkov 
atď. Delila sa na oddelenia podľa jednotlivých sfér štátnej správy. 

 Najdôležitejším orgánom v krajine bol valný snem. Pre vývoj snemovníctva 
i charakter štátu vôbec mala veľký význam tzv. Radomská konštitúcia z roku 1505, 
ktorá je podľa svojho úvodného článku nazývaná ako Nihil novi. Konštitúcia bola 
výsledkom boja medzi magnátom a šľachtou. Vymedzila postavenie valného snemu, 
jeho kompetenciu i organizáciu a potvrdila všetky práva šľachty. Kráľ nemohol bez 
súhlasu snemu meniť žiadne zákony (odtiaľ nihil novi). Okrem zákonodarstva mal 
valný snem výlučné právo rozhodovať o vojne a mieri, ukladať dane, udeľovať 
šľachtictvo, menovať vysokých úradníkov, mal súdnu i ďalšie právomoci. 

 Snem sa skladal z hornej komory – senátu, ktorého členmi boli magnáti, a 
z dolnej komory – snemovne poslov, v ktorej zasadali zástupcovia šľachty volení 
v snemíkoch. Obe komory sa radili oddelene. 

 Činnosť valného snemu ochromovala zásada absolútnej jednoty pri rozhodovaní. 
Platilo totiž, že každý z mnoho sto členov valného snemu mohol kedykoľvek na základe 
práva liberum veto prehlásiť, že z uznesením nesúhlasí, a tým bolo prijatie navrhnutého 
uznesenia jedným hlasom znemožnené. 

 Valný snem sa podľa charakteru a účelu delil na konvokačný (schádzal sa 
v dobe, kedy krajina nemala panovníka, aby vykonával nutné opatrenia), elekčný (volil 
panovníka) a korunovačný. 

 K celkovému chaosu a nadvláde šľachty prispieval i inštitút konfederácie. 
Pokiaľ nemohla určitá skupina šľachty dosiahnuť na sneme svoj cieľ, potom utvorila 
zvláštne zoskupenie (konfederáciu), na ktorej boli rozhodnutia prijímané väčšinou 
hlasov a presadzované prípadne i ozbrojenou mocou. Konfederácie sa schádzali na 
úrovni ako miestnej, tak i celej koruny. 

 Miestnymi orgánmi moci šľachty boli snemíky. Schádzali sa spravidla pred 
zasadaním snemu valného a po jeho skončení. V prvom prípade si šľachta volila svojich 
zástupcov na snem a uznášala sa na inštrukcii, ktorou boli povinní sa ich zástupcovia 
riadiť pri konaniach snemu valného. V druhom prípade referovali delegáti o priebehu 
a výsledkoch jednania snemu na tzv. relačnom snemíku. 

 Od druhej polovice 17. storočia je možné pozorovať úpadok snemovníctva ako 
odraz celkového úpadku krajiny. V roku 1764 boli prijaté niektoré opatrenia, napr. proti 
predčasnému rozpusteniu snemu, bola zrušená prísaha na dodržanie inštrukcií, bol 
zavedený rokovací poriadok snemov atď., ale radikálna úprava uskutočnená nebola, 
predovšetkým ďalej trvalo liberum veto. Zákonom z roku 1791 zrušila liberum veto, 
záväznosť inštrukcií a zakázala konfederácie. Ďalšia ústava z roku 1793 priznala 
kráľovi právo veta voči uzneseniam snemu. Rozpadu štátu to však nezabránilo. 

 Pokles kráľovskej moci mal vplyv i na právomoci vysokých štátnych úradníkov, 
kancelár bol povinný dbať o to, aby kráľovské akty neodporovali právam šľachty, 
zemský podskrabí (správca financií) bol zodpovedný viac snemu ako kráľovi. Ako nová 
vznikla funkcia veľkého korunného hetmana – najvyššieho veliteľa žoldnierskeho 
vojska, ktorý bol závislý na sneme a korunného instigátora – štátneho žalobcu a súčasne 
zástupcu kráľovskej pokladne. 

 Vo sfére miestnej správy bol najnižšou administratívnou územnou jednotkou 
okres, ktorý mal spravidla svoj snemík. V čele okresu stál kastelán, veliteľ okresnej 
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vojenskej hotovosti. Niekoľko okresov tvorilo vojvodstvo s vojvodom, ktorý bol 
veliteľom domobrany a mal kompetencie policajné a súdne. 

 Súdnictvo v Poľsku sa riadilo zásadou, podľa ktorej každý stav podliehal svojmu 
súdu. Ďalej bolo založené na dvojinštančnom riadení, konaní. Pre šľachtu sa vytvorili 
od polovice 14. storočia tri súdy: súdy zemské, súdy starostovské a súd kráľovský. 

 Súdy zemské (ku ktorým patrili súdy podkomorné a súd wiecový) riešili 
občianske záležitosti šľachty. Súdy starostenské boli príslušné pre stíhanie trestných 
činov týkajúcich sa bezpečnosti a poriadku v danom obvode (neskôr sa ich kompetencia 
rozšírila aj na civilné spory). Súd kráľovský bol odvolacím súdom pre všetky nižšie 
súdy. Bol i súdom prvej inštancie pre ťažké delikty, záležitosti disciplinárne a veci 
týkajúce sa dôchodkov z kráľovského majetku. Súd tvorili kráľ, sudcovia, podsudek 
príslušnej krajiny a senátori ako prísediaci. Ak sa nemohol kráľ osobne zúčastniť 
konania súdu, vznikol súd assesorský (súd prísediacich). Súd kráľovský i assesorský sa 
konal buď pri kráľovskom dvore alebo na sneme valnom. V tomto druhom prípade 
vznikol súd snemový. 

 Duchovenstvo podliehalo súdom cirkevným, meštianstvo súdom mestským, 
organizovaným podľa vzoru práva magdeburského. Sedliaci, neslobodní podľa práva 
poľského, podliehali súdom svojej vrchnosti – patrimoniálnym, cudzí kolonisti - 
slobodní sedliaci – sa riadili právom nemeckým a podliehali súdnej právomoci šoltysa 
(richtára). Zvláštne súdy mali Arméni, Židia a Valasi. 

 V roku 1578 bol zriadený korunný tribunál, ako najvyšší súd pre šľachtu. 
K nemu sa bolo možné odvolať od súdov zemských, starostenských, podkomorných 
i wiecových. Ako prvá inštancia rozhodovala o žalobách, vznesených proti starostom 
pre zneužitie úradnej moci. Korunný tribunál sa skladal z maršálka a z prísediacich, 
ktorí boli volení v snemíkoch. Zriadením korunného tribunálu poklesol význam 
kráľovského súdu, ktorého kompetencie sa obmedzili len na dôchodky kráľa 
a disciplinárne záležitosti väčšieho významu. Súd assesorský prejednával finančné 
spory šľachty a bol odvolacím súdom pre mestá, ktoré sa riadili nemeckým právom. 
V 16. storočí sa od nich oddelil súd referendársky, ktorý súdil sťažnosti a spory medzi 
starostami a sedliakmi na kráľovských statkoch. Nazýval sa podľa toho, že referendár 
predkladal kráľovi správu o spornej záležitosti, na základe ktorej potom kráľ rozhodol. 
Súd maršálkovský súdil delikty proti verejnému poriadku a fungoval len v mieste 
kráľovho pobytu. 

 Všeobecne bola súdna právomoc odvodzovaná od moci kráľovskej. Preto v dobe 
interregna, kedy vládol kráľ, zastavovali všetky súdy svoju činnosť. Aby bolo možné 
v takýchto prípadoch zachovať bezpečnosť, volili snemíky na dobu interregna súdy 
mimoriadne – kapturové. Od roku 1765 bolo stanovené, že v dobe interregna majú 
riadne súdy vyvíjať normálnu činnosť, takže súdy kapturové stratili význam. 

5.4 Poľské krajiny v 19. a na začiatku 20. storočia 

 V 18. storočí tzv. trojitým delením Poľska (v rokoch 1772, 1793, 1794) bol 
poľský štát svojimi susedmi prakticky zlikvidovaný. Jednotlivé mocnosti, podieľajúce 
sa na záboroch, si rozdelili pôvodné územie poľského štátu značne nerovnomerne. 
Rusku pripadlo celkom 62 % územia a 45 % obyvateľstva, Prusko zabralo hospodársky 
najvyspelejšie poľské kraje (20 % územia a 23 % obyvateľstva) naopak najhustejšie 
zaľudnené, ale hospodársky značne zaostalé južné územie bolo pričlenené k Rakúsku 
(18 % územia, 32 % obyvateľstva). 
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 V politike jednotlivých mocností voči svojmu záboru je možné vidieť niektoré 
spoločné rysy, najmä skutočnosť, že sa snažili získať na svoju stranu vysokú poľskú 
aristokraciu a jej prostredníctvom i ostatnú poľskú šľachtu, a tak ovplyvňovať celú 
poľskú spoločnosť. Na druhej strane každá zo záborových mocností sa snažila 
uskutočniť svoje predstavy o riadení krajiny na svojom zábore. Krajiny litovské, 
bieloruské a ukrajinské, pripojené k Rusku boli rozdelené podľa vzoru susedných 
ruských gubernií. V pruskom zábore boli vytvorené departementy na čele s ministrom 
a tie boli rozdelené na okresy pod vládou landrátov. Zvláštna situácia sa vytvorila na 
rakúskom zábore. Jozefínske osvietenecké reformy sa tu stretávali s odporom poľskej 
verejnosti. Dlhotrvajúce vojny postihli hospodársky život a posilnili prísny policajný 
režim. 

 Vo všetkých častiach silnel odpor proti vládnucim mocnostiam a šírilo sa hnutie 
za obnovenie samostatného poľského štátu. Určitá nádej svitla pre Poliakov za 
napoleonských vojen pod patronátom Napoleona. Podľa ústavy tohoto umelo 
vytvoreného štátu si všetci ľudia boli pred zákonom rovní. Výkonná moc náležala 
kniežaťu, ktorý menoval ministrov. Práva snemu boli malé, úrady mohli byť obsadené 
len obyvateľmi štátu a úradným jazykom bola poľština. Zavedenie napoleonského 
systému, najmä Občianskeho zákonníka, vytváralo predpoklady pre prenikavé 
spoločenské zmeny, ale ich skutočná realizácia bola závislá na miestnych podmienkach. 
Kniežatstvo existovalo len krátku dobu a nádeje s ním spojené pre obnovu poľského 
štátu sa ukázali byť planými. Poľská otázka bola pre Napoleona len figúrkou na 
šachovnici európskej diplomacie. Existencia kniežatstva však donútila cára Alexandra I. 
ku zriadeniu Kráľovstva poľského, v ktorom po určitú dobu mal ešte poľský živel 
možnosť národného a štátneho života. 

 Po Napoleonovom páde sa väčšina poľských krajín dostala pod ruskú vládu 
a Alexander I. uvažoval o spojení všetkých poľských krajín pod svoju vládu. Na 
viedenskom kongrese v roku 1815 sa ruské plány na riešenie poľskej otázky stretli 
s odporom Pruska, Rakúska, ale i Anglicka, ktoré si neželali takéto posilnenie Ruska. 
Podľa prijatého kompromisu Toruňsko a Poznaňsko pripadli Prusku, Tarnopoľsko 
Rakúsku, Krakov sa stal slobodným mestom a zbytok kniežatstva bol pretvorený na 
Kráľovstvo poľské (tzv. Kongresovka), spojené s Ruskom, ale samostatne spravované 
podľa vlastnej ústavy. Toto rozhodnutie Viedenského kongresu býva často nazývané 
štvrtým delením Poľska. Podľa ústavy Kráľovstva poľského bol poľským kráľom ruský 
cár, ktorý menoval svojho miestodržiteľa vo Varšave, ale tiež ministrov, senátorov 
a ďalších vysokých úradníkov. Ústava zaisťovala Kráľovstvu vlastné vojsko a poľský 
úradný jazyk. Patrila k najliberálnejším v Európe, ale niektoré jej pružné formulácie 
umožňovali ruskému cárovi v budúcnosti poľské slobody obmedzovať. Hospodárstvo 
nového štátneho útvaru bolo po dlhodobých vojnách vo veľmi zbedačenom stave. 

 Viedenský kongres nastolil v celej Európe reštauračný systém, ktorý vyvolal 
odpor pokrokových vrstiev. V Poľsku sa tieto tendencie spájali so snahou o obnovenie 
poľskej samostatnosti. V súvislosti s revolučným hnutím v Európe vzniklo v novembri 
1930 ozbrojené povstanie. 25. januára 1831 snem Kráľovstva potvrdil zosadenie cára 
Mikuláša I. z poľského trónu a vytvoril poľskú národnú vládu. Poľský národ bojoval 
v povstaní s cárskou vládou ako rovný s rovným, a cársky režim musel vynaložiť všetky 
sily, aby ho porazil. O nezdare povstania rozhodla predovšetkým tá skutočnosť, že ju 
síce začali radikálni šľachtickí revolucionári, ale jeho skutočného vedenia sa zmocnili 
predstavitelia vysokej šľachty, ktorí si ho vlastne neželali. Porážka povstania znamenala 
zhoršenie situácie v troch záboroch. Tri mocnosti uzatvorili dohody o spolupráci v boji 
s revolučným hnutím a všade sa priostrili pomery. Cár Mikuláš I. zrušil ústavu 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

172 

Kráľovstva z roku 1815, rozpustil snem a armádu. Januárové povstanie ukázalo, že 
otázka ďalšieho revolučného hnutia v poľských krajinách je spojená so získaním 
roľníkov, teda agrárnou otázkou. 

 Nová revolučná vlna sa šírila v poľských krajinách v roku 1846. Poľské 
povstanie v roku 1846 už signalizovalo začiatok veľkého európskeho revolučného 
výbuchu, v ktorom sa mali realizovať snahy o zrušenie absolutizmu a požiadavky 
roľníkov na likvidáciu poddanstva, ale tiež robotníkov na zlepšenie pracovných 
podmienok. Poľská otázka bola priamo v strede európskeho záujmu, pretože znamenala 
nebezpečie pre tri európske mocnosti. Pritom každá revolúcia v Európe zväčšovala 
poľské nádeje na získanie slobody. Poľskí revolucionári sa zúčastnili revolučných bojov 
v celej Európe. 

 Revolúcia 1848-1849 skončila neúspechom revolučných síl. Poľskí demokrati 
nedokázali vytvoriť samostatné hnutie nezávislé na šľachte, a tá brzdila skutočný rozvoj 
revolučnej vlny. Výsledkom týchto rokov však boli sociálne reformy v Haliči a ich 
dokončenia v pruskom zábore. 

 V januári 1861 vypuklo v Kráľovstve nové povstanie vedené dočasnou národnou 
vládou. Bola vyhlásená pozemková reforma, ktorá sľubovala maloroľníkom 
a bezzemkom prídel pôdy zo štátnych statkov, v prípade, že sa zúčastnia povstania. 
Bola snaha rozšíriť povstanie i na Litvu, Bielorusko a Ukrajinu. Napriek tomu i toto 
povstanie bolo cárskou vládou potlačené. Januárové povstanie bolo najpočetnejšou 
a najdlhšou akciou poľského národnooslobodzovacieho hnutia v priebehu celého 19. 
storočia. Malo vplyv na urýchlenie pozemkovej reformy v Kráľovstve. Dňa 2. marca 
1864 cárska vláda stanovila, že roľníci dostanú do vlastníctva všetku pôdu, ktorú 
užívali, boli však zaťažení daňou, vypísanou za náhradu statkárom. Servituty zostali 
roľníkom a bezzemkovia mali dostať pôdu zo štátnych fondov. 

 Posledné desaťročie 19. storočia bolo v znamení nemeckej hegemónie na 
európskom kontinente a narastajúceho rusko-nemeckého nepriateľstva ako začiatok 
vzniku dvoch európskych blokov súperiacich o nové rozdelenie sveta. Napriek tomuto 
nepriateľstvu boli obe mocnosti jednotné v útlaku Poliakov. Táto situácia nedávala 
žiadnu nádej na uplatnenie poľskej otázke na medzinárodnom fóre. 

 Ruská revolúcia 1905-1907 zasiahla prirodzene i Kráľovstvo. Jej prejavmi boli 
štrajky, demonštrácie i ozbrojené zrážky. Revolúcia značne ovplyvnila tiež ostatné 
zábory. V Haliči došlo k masovým demonštráciám a bola vznesená požiadavka 
uzákonenia všeobecného a rovného volebného práva. V Pruskom zábore sa ohlas 
revolúcie prejavoval v raste štrajkového hnutia a v posílení národnostného boja. 

 Po porážke v rusko-japonskej vojne a po revolúcii bolo Rusko medzinárodne 
oslabené a úmerne tomu sa zvýšila aktivita Nemecka. Dva nepriateľské tábory sa 
rysovali stále zreteľnejšie. Na stranu Francúzska a Ruska prešlo v tomto období 
i Anglicko. Blížiaca sa vojna vyvolávala v poľskej spoločnosti diskusie o tom, víťazstvo 
ktorého bloku by bolo pre riešenie poľskej otázky priaznivejšie. Tieto spory o orientácii 
zamestnávali poľské politické strany, snemy, hnutia i skupiny. 

 Prvá svetová vojna priniesla poľským krajinám ďalšie strádanie. Materiálne 
straty boli obrovské, pretože vojnové operácie zasiahli územie celého Kráľovstva, 
rozsiahlu časť Haliče a niektoré okresy pruského záboru. Asi dva milióny poľských 
vojakov boli nútení bojovať na rôznych stranách frontu, približne jedna pätina z nich 
zahynula. Po počiatočných ruských úspechoch bolo po roku 1915 okupované celé 
územie Kráľovstva armádami ústredných mocností. Dňa 5. novembra 1916 boli 
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publikované manifesty cisárov Viliama II. a Františka Jozefa I., v ktorých vyhlásili 
utvorenie samostatného štátu ako konštitučnej monarchie. 
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6 Vznik feudálneho ruského štátu a jeho vývoj 

6.1.1 Rozpad rodového zriadenia a vznik štátu 

 V čase od 6. do 9. storočia východní Slovania, nazývaní v dielach byzantských 
autorov Antmi, žili v rodovom zriadení. Spoločné záležitosti sa riešili na zhromaždení 
kmeňa nazývanom veče (veščať - hovoriť). Najväčší vplyv v spoločnosti mali 
staršinovia. U východných Slovanov sa vyskytovalo aj otroctvo, malo však 
patriarchálny charakter a nemalo veľký hospodársky význam, čoho dôkazom je aj 
skutočnosť, že sa neprejavovali tendencie zvyšovať počet otrokov: Slovania otrokov 
predávali alebo prepúšťali za výkupné, prípadne prepúšťali po niekoľkých rokoch práce 
aj bez výkupného, pričom prepustenci mohli zostať v občine a žiť ako jej ostatní 
slobodní príslušníci. 

 V 8. a 9. storočí sa východní Slovania rozdelili na niekoľko kmeňov: Poľanov, 
Dulebov (Volyňanov), Drevľanov, Dragovičov, Severianov, Krivičov, Radimičov, 
Iľmenských (Novgorodských), Slovanov a Viatičov. V 9. storočí sa začalo rodové 
zriadenie rozkladať: rody sa začali rozdeľovať na veľké rodiny. Niekoľko rodín, ktoré 
žili na určitom území, vytváralo teritoriálne občiny - vervy. Členovia občín sa nazývali 
smerdi. Orná pôda sa nachádzala v úplnom vlastníctve rodín, pasienky a lesy boli 
vlastníctvom občín, pričom rodiny (resp. ich príslušníci) ich mohli užívať. Spomedzi 
členov občín sa postupne začala oddeľovať skupina majetnejších staršinov, vlastníkov 
veľkých pozemkov. V čase vojny boli spomedzi staršinov volení vojenskí velitelia - 
kniežatá (kňaz), títo mali právo na najväčší podiel na vojnovej koristi, vrátane zajatcov 
(otrokov). Tým sa u staršinov - kniežat hromadilo bohatstvo, ktoré im umožňovalo 
vydržiavať si ozbrojené družiny. Prostredníctvom družín kniežatá získali a upevnili si 
svoju moc v kmeni. Na čele každého kmeňa stálo niekoľko kniežat, spomedzi ktorých 
bolo jedno považované za hlavné knieža. Hlavné knieža bolo povinné radiť sa 
s ostatnými kmeňovými kniežatami a staršinami o všetkých otázkach týkajúcich sa 
kmeňa. Aj naďalej sa občas zvolávalo veče. Centrami kniežatstiev boli mestá, ktoré boli 
sídlami kniežat a ich družín. V 9. storočí boli najznámejšími mestami u Poľanov Kyjev, 
u Severianov Černigov, u Krivičov Smolensk na Dnepri a Polock na západnej Dvine, 
u Iľmenských Slovanov Novgorod. 

 Do vývoja kniežatstiev východných Slovanov zasiahli v 9. storočí Normani (vo 
východnej Európe nazývaní Variagmi), ktorí si na svojich výpravách zo Škandinávie do 
Byzancie podrobovali obyvateľstvo žijúce na trasách ich výprav, ukladali mu daňovú 
povinnosť a odvádzali zajatcov. V polovici 9. storočia sa jeden z variažských vodcov, 
Riurik, zmocnil vlády v Novgorode, jeho dvaja bratia v Beloozere a Izborsku a ďalší 
dvaja variažskí vojenskí velitelia v Kyjeve. V priebehu ďalšieho vývoja - už začiatkom 
10. storočia - došlo k asimilácii Normanov - vojenských veliteľov a ich družín - so 
slovanským obyvateľstvom. 

 Asi v  roku 882 sa územie v povodí Dnepra a územia k nemu priľahlé zjednotili 
pod mocou novgorodského kniežaťa Olega. Nový štátny útvar sa volal Rusou a keďže 
Oleg si vybral za sídelné mesto Kyjev, Kyjevskou Rusou. Kniežatá, ktoré pôvodne 
vládli na týchto územiach, boli nútené uznať svoju závislosť na Olegovi, ktorý sa začal 
nazývať "veľké ruské knieža". 

 Zjednotený štát sa stal pomerne významným politickým faktorom aj 
v medzinárodných reláciách. Územie Kyjevskej Rusi sa v nasledujúcich obdobiach 
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postupne rozširovalo. Politickú prestíž Kyjevskej Rusi posilnilo aj prijatie kresťanstva, 
ktoré sa uskutočnilo v roku 987 alebo v roku 988 za vlády kniežaťa Vladimíra. 

 Po Vladimírovej smrti nastúpili odstredivé tendencie, ktoré iba čiastočne 
a dočasne zmiernil pád Polovcov (Kumánov) a nasledujúce trvalé nebezpečenstvo, 
hroziace z ich strany. Na zhromaždení ruských kniežat v Ľubeči v roku 1097 bolo 
dohodnuté rozdelenie Kyjevskej Rusi podľa zásady dedičnosti. Posledný pokus 
o obnovenie a udržiavanie jednoty Kyjevskej Rusi uskutočnil Vladimir Monomach 
(1113 - 1125), po jeho smrti nastal definitívny rozpad. Hlavnou príčinou rozpadu 
Kyjevskej Rusi boli ekonomické momenty. V dôsledku nerovnomerného 
hospodárskeho vývoja jednotlivých častí krajiny sa vytvorilo niekoľko samostatných 
hospodárskych centier, medzi ktorými neexistovali užšie zväzky. 

6.1.2 Obdobie feudálnej rozdrobenosti 

 Od 12. storočia bolo Rusko rozdrobené na samostatné kniežatstvá, tieto sa ďalej 
rozpadali na údely, ktoré zanechávali kniežatá svojim potomkom a ktoré sa ďalším 
delením medzi dedičov ustavične zmenšovali. Občas síce vznikali medzi kniežatstvami 
zväzky, mali však iba vazalský charakter. 

 Labilita vzájomných zväzkov medzi kniežatstvami, ako aj pomerne časté 
nepriateľské vzťahy medzi nimi oslabovali ich obranyschopnosť proti útokom zvonka - 
spočiatku proti Polovcom, neskôr proti Tatárom, Švédom a Nemcom. Osobitne zložitá 
situácia sa vytvorila v krajine po tatárskom vpáde (1223), najmä keď v 40. roku 13. 
storočia vznikol v susedstve ruských kniežatstiev - po rozpadnutí sa jednotného 
tatárskeho štátu - štát Zlatá horda (Zlatý kmeň), od ktorého sa ruské kniežatá stali 
závislými: panovníci - cháni - Zlatej hordy vydávali ruským kniežatám tzv. jarlyky - 
výsadné listiny, ktoré ich oprávňovali vládnuť v ich kniežatstvách, vo významnejších 
ruských mestách cháni menovali správcov - baskakov, ktorí utláčali obyvateľstvo 
vyberaním vysokých daní. 

 Spustošenie spôsobené tatárskym vpádom na dlhší čas zdržalo ekonomický 
rozvoj Ruska. 

 Nepríjemné bolo aj susedstvo nemeckých kniežatskych rádov, ktoré podnikali 
výboje na územie západných ruských kniežatstiev. 

 V 14. storočí sa v Rusku objavil nový faktor, ktorý významne ovplyvnil ďalší 
historický vývoj. Bolo ním upevnenie Moskovského kniežatstva, ktoré vzniklo ako 
samostatný štátny útvar až koncom 13. storočia. V dôsledku súhry viacerých 
priaznivých okolností, najmä vzhľadom na výhodnú zemepisnú polohu - uprostred 
ostatných severovýchodných ruských kniežatstiev, ktoré chránili Moskovské kiežatstvo 
pred priamymi nájazdami Tatárov, Litovcov a Nemcov, ako aj v dôsledku toho, že 
Moskva ležala na významnej obchodnej ceste, spájajúcej horné Povolžie s Azovským 
a Čiernym morom, stalo sa najprv iba jedným z najvýznamnejších ruských kniežatstiev. 
V roku 1328, keď knieža Ivan Danilovič Kalita (1325 - 1341) získal titul veľkého 
kniežaťa vladimirského, stalo sa najvýznamnejším ruským kniežatstvom. 

 Moskovské kniežatstvo dalo podnet k zjednoteniu Ruska a zbavenia sa tatárskej 
nadvlády. Pre boj o nezávislosť na Zlatej horde mala veľký význam bitka na 
Kulikovskom poli (8. 9. 1380), ktorá znamenala síce iba dočasné víťazstvo nad Tatármi, 
no dokázala aspoň jeho možnosť. Proces zjednocovania ruských kniežatstiev prebiehal 
za panovania kniežat Vasilija Vasiľjeviča Tamného (1425 - 1462), ktorý zvíťazil nad 
údelnými kniežatami a jeho syna Ivana III. (1462 - 1505), ktorý pripojil 
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k Moskovskému kniežatstvu všetky ostatné nezávislé krajiny severovýchodného Ruska 
(s výnimkou Riazanského kniežatstva, ktoré sa však dostalo do vazalskej závislosti na 
Moskovskom kniežatstve). Začiatkom 16. storočia sa Moskovské kniežatstvo zbavilo 
tatárskej nadvlády, rozšírilo svoje územie o krajiny Permskú a Severskú a dostalo do 
vazalskej závislosti Kazanský chanát, nástupnícky štát Zlatej hordy. 

 Upevnilo sa aj medzinárodné postavenie Moskovského kniežatstva, oživili sa 
vzťahy so západoeurópskymi krajinami a nadviazali sa styky s Tureckom a Perziou. 
Prestíž moskovského veľkého kniežaťa sa posilnila aj sobášom Ivana III. s neterou 
posledného byzantského cisára Sofiou Paleologovnou. 

 Význam nového štátneho celku a zároveň aj postavenie hlavy štátu sa prejavili aj 
v titulatúre panovníka: veľké knieža sa začalo nazývať „pánom (gosudar) celého 
severovýchodného Ruska" a niekedy používalo aj titul „cár". Po páde Konštantinopolu 
sa začal Ivan III. považovať za priameho nástupcu byzantských cisárov. 

 Zjednotenie kniežatstiev severovýchodného Ruska dokončil syn Ivana III. 
Vasilij III. (1505-1533), pripojac k Moskovskému kniežatstvu Pskov (1510), Smolensk 
(1514) a Riazaň (1521). Nazývaný bol „pánom pánov nad celou ruskou krajinou" a vôľa 
„gosudara" bola vydávaná za „vôľu božiu". Vzniklo samoderžavie. 

6.1.3 Obdobie budovania centralizovaného štátu 

 Panovaním Ivana IV. (1533 - 1584) sa začal intenzívny proces centralizácie 
štátu. Už počas cárovej maloletosti (nar. 1530) sa uskutočnila reforma miestnej správy. 
Keď sa v 50. rokoch 16. storočia ujal vlády sám cár, uskutočnil viaceré reformy, ktoré 
posilnili ústrednú štátnu moc: išlo hlavne o reformy štátneho aparátu a armády, ako aj 
o kodifikáciu práva. 

 Jedným z najradikálnejších opatrení Ivana IV. na posilnenie ústrednej moci bolo 
zriadenie tzv. zemščiny a opričniny, ktorým cár reagoval na pokusy bojarov obmedziť 
jeho moc. R. 1565 bolo územie celého štátu rozdelené na dve časti: zemščinu, správa 
ktorej podliehala bojarskej dume (ktorá sama však bola ovládaná cárom) a opričninu - 
osobnú držbu panovníka. Medzi zemščinu a opričninu bolo rozdelené aj samotné mesto 
Moskva. Do opričniny boli zahrnuté najlepšie oblasti, ktoré sa nachádzali uprostred 
štátu alebo mali veľký obchodný význam. Pôda, patriaca do opričniny bola pridelená 
drobným dvoranom, z ktorých sa vytvorila osobitná skupina opričnikov. Všetky 
kniežatá a bojari, ktorým pôvodne patrila pôda zahrnutá do opričniny, boli vysťahovaní 
a boli im pridelené náhradné pozemky, ktoré sa akosťou ani celkovou hodnotou 
nevyrovnali ich pôvodným pozemkom a navyše sa nachádzali v odľahlých oblastiach. 

 Uvádzanie opričniny do života sprevádzal obrovský teror. Bojari, ktorých 
pozemky sa nachádzali v oblasti opričniny, boli násilne presídľovaní a tí, ktorých cár 
považoval za svojich nepriateľov, fyzicky likvidovaní spolu so svojimi rodinami, 
služobníctvom i závislými roľníkmi. Opričníci rozpútali teror aj priamo proti roľníkom: 
na pridelenú pôdu násilne privážali roľníkov z iných oblastí, pričom pálili domy tých, 
ktorí sa presídľovaniu bránili. Vzhľadom na tieto skutočnosti proti opričnine vznikol 
všeobecný odpor. Keď sa napokon začali vyskytovať prípady zrady na cárovi z radov 
samotných opričníkov, cár v roku 1572 opričninu zrušil, pritom hrala významnú úlohu 
aj okolnosť, že hlavný účel opričniny - oslabiť moc a vplyv veľkých bojarov a zároveň 
odstrániť pozostatky rozdrobenosti - bol dosiahnutý. Upevnila sa cárova moc a posilnilo 
sa samoderžavie. 
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 Nástupcovia Ivana IV. - došlo k prechodnému oslabeniu samoderžavnej moci 
panovníka. Smrťou Ivanovho syna Fiodora v roku 1598 vymrela dynastia Riurikovcov a 
v nasledujúcom období sa funkcia cára obsadzovala voľbami (Boris Godunov 1598, 
Fiodor Borisovič 1605) alebo iba vyhlásením bez predchádzajúcich volieb (Vasilija 
Šujského vyhlásila v roku 1606 za cára skupina bojarov). Upevňovanie a rozvíjanie 
samoderžavia bolo skomplikované so Švédskom (1570 - 1595), vystúpením 
Lžidimitrijov (Lžidimitrija I. 1604 - 1605, Lžidimitrija II. 1607 - 1610) a vnútri štátu 
povstaním Ivana Bolotnikova (1606 - 1607). 

 Zvolením Michaila Romanova nastúpila v roku 1613 dynastia, ktorá panovala až 
do roku 1917. Po uzavretí mieru s Poľskom v roku 1618 sa začala konsolidácia 
samoderžavia. 

6.1.4 Vytvorenie ruského impéria a obdobie absolutizmu 

 Vznik pevnej ústrednej moci vytvoril priaznivé podmienky pre územné 
rozširovanie ruského štátu a pre vzrast jeho autority a vplyvu v medzinárodnom 
meradle. V polovici 17. storočia (1654) sa uskutočnilo spojenie Ruska s Ukrajinou, 
uzavretie Nerčinskej zmluvy s Čínou (1689), ktorá vymedzovala hranice medzi oboma 
krajinami, umožňovalo prenikať Rusku na Sibír. Určité úspechy dosiahlo Rusko aj 
v súvislosti s vojnami so Švédskom, Poľskom a Tureckom. 

 Územný rozmach Ruska však nebol sprevádzaný výraznejšími pokrokmi 
v oblasti ekonomiky. Nesporne retardujúcim činiteľom bol spôsob, ktorý prevládal pri 
rozširovaní územia - vojny, ktoré jednak pohlcovali značné materiálne prostriedky 
a viazali vysoký počet pracovných síl, jednak spôsobovali straty na ľudských životoch 
a materiálne škody. V tomto období sa síce zakladali manufaktúry, ale celkový vývoj 
ekonomiky bol pomalý. K rozmachu dochádza až za panovníka Petra I. Veľkého (1689 
- 1725), ktorý dal podnet k zakladaniu nových výrobných odvetví. 

 Systém štátnych orgánov pomerne dlho zostával v tej podobe, ako bol 
vybudovaný v 16. storočí, uskutočnili sa iba niektoré vnútorné zmeny. Nevyhovujúca 
bola aj finančná sústava. Čoraz naliehavejšou bola potreba reformy štátneho aparátu. 
Prvý výraznejší krok k nej uskutočnil cár Alexej Michajlovič (1645 - 1676), reforma 
však zostala v dôsledku jeho smrti nedokončená. Absolutistický štát sa vybudoval až za 
Petra Veľkého, ktorý použil poznatky z absolutistických krajín v západnej Európe. 

 Aj v Rusku, podobne ako v niektorých iných európskych krajinách, nastalo v 2. 
polovici 18. storočia obdobie osvietenského absolutizmu. Jeho najvýznamnejšou 
predstaviteľkou bola cárovná Katarína II. (1762 - 1796). 

6.1.5 Rozklad feudálneho zriadenia a narastanie prvkov 
kapitalizmu 

 Koncom 18. storočia sa začal a postupne sa čoraz väčšmi prehlboval rozklad 
feudálnych výrobných vzťahov za súčasného vzrastu kapitalistického spôsobu výroby. 

 V oblasti poľnohospodárstva sa síce udržiavala práca nevoľníkov - v súvislosti 
s rozdávaním štátnej pôdy veľkostatkárom nastal dokonca určitý vzostup nevoľníctva - 
došlo však k určitému zlepšeniu postavenia nevoľníkov. Cárske nariadenie z apríla 1797 
zakazovalo konanie robôt v nedeľu a odporúčalo statkárom, aby nepožadovali od 
nevoľníkov viac robôt ako tri dni v týždni. Zlepšenie postavenia nevoľníkov v zmysle 
tohto nariadenia však bolo príliš nepatrné, navyše statkári nariadenie nerešpektovalí. 
Vzrástol útek nevoľníkov z pôdy do priemyslu a manufaktúr, ako aj do prác na 
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budovaní suchozemských i vodných komunkácií. Nevoľníci, ktorí zostali na pôde, sa 
búrili. V pozadí všetkých nevoľníckych nepokojov - bez ohľadu na ich bezprostredné 
príčiny - bola snaha zbaviť sa nevoľníckeho postavenia. Za účelom zmiernenia 
nespokojnosti nevoľníkov bolo v roku 1842 vydané nariadenie, podľa ktorého statkári 
mohli nevoľníkom poskytnúť osobnú slobodu, nevoľníci však boli povinní vykonávať 
pre statkárov robotné práce a odvádzať im peňažnú rentu. Keďže nariadenia nemenili 
nič na ekonomickom postavení roľníkov - bývalých nevoľníkov, nepokoje pokračovali. 

 Aby predišla ďalším nepokojom, cárska vláda, súc zároveň pod tlakom 
rozvíjajúceho sa liberálno-buržoázneho hnutia, pristúpila k reformám. Po prípravných 
prácach, ktoré trvali od roku 1857 do roku 1860, bol dňa 19. februára 1861 vydaný 
Manifest o zrušení nevoľníctva a Nariadenie o organizácii roľníctva. V zmysle oboch 
noriem sa roľníci osobne stali slobodnými, hospodársky však zostali závislí na 
statkároch, keďže za užívanie niekdajšieho prídelu boli povinní až do jeho odkúpenia 
odvádzať statkárovi peňažnú rentu alebo pracovať na jeho pôde. Pri uskutočňovaní 
reformy si statkári ponechali najkvalitnejšie obrábanú pôdu, ako aj lesy a pasienky, 
ktoré pred reformou užívali spoločne s roľníkmi. 

 Keďže reforma z roku 1861 neuspokojila roľníkov, ktorí žiadali pôdu bez 
výkupu a úplné oslobodenie sa zo závislosti na statkároch, po uverejnení manifestu sa 
roľnícke hnutie opäť rozrástlo. V rokoch 1861 - 1863 došlo k roľníckym nepokojom, 
ktorých bolo 2000. 

 Napriek neúplnosti reformy zrušenie nevoľníctva vytvorilo podmienky 
poľnohospodárskej výrobe podľa kapitalistických zásad, i keď jej rozvoj bol narušený 
a spomalený krízou, ktorá vznikla v 70. rokoch 19. storočia v dôsledku prílevu lacného 
amerického obilia na európske trhy, ako aj svetovou agrárnou krízou v 80. - 90. rokoch 
19. storočia. Vyvolala recidívu feudálnych prvkov v poľnohospodárskej výrobe (návrat 
statkárov k tzv. ispoľščine - prenajímaniu pôdy za polovicu výnosu). 

 V prvej štvrtine 19. storočia Rusko nastúpilo cestu priemyselného kapitalizmu. 
V priebehu 20 rokov (1804 - 1825) sa počet tovární i robotníctva zdvojnásobil. Väčšinu 
robotníkov však predstavovali nevoľníci. Formálne síce asi polovica robotníkov 
pracovala na základe pracovnej zmluvy, mnohí z týchto robotníkov však boli 
nevoľníkmi, ktorí pracovali z podnetu statkárov snažiacich sa získať týmto spôsobom 
vyššiu peňažnú rentu. Feudálno-nevoľnícky systém predstavoval závažnú brzdu 
priemyselného rozvoja: robotníci-nevoľníci, ktorí museli odvádzať svoju mzdu ako 
peňažnú rentu statkárom, neboli zainteresovaní na zvyšovaní produktivity práce. 
Napriek brzdiacim elementom však rozvoj kapitalistického spôsobu výroby postupoval. 
Vznikali nové priemyselné odvetvia. Koncom 70. rokov 19. storočia Rusko síce 
postihla priemyselná kríza, no od druhej polovice 90. rokov opäť nastal vzostup rozvoja 
priemyslu vyvolaný rozvojom vnútorného, ako aj svetového trhu. Rýchlo vzrástol 
najmä počet veľkých podnikov. V 90. rokoch sa v Rusku začali vytvárať monopolné 
organizácie a nastalo zrastanie priemyselného kapitálu s finančným. Vytvorili sa 
syndikáty v oblasti ťažby nafty a kamenného uhlia, ako aj v oblasti hutníctva. 
V značnom rozsahu investoval v Rusku zahraničný kapitál: zo 190 akciových 
spoločností založených v rokoch 1896 – 1900, vyše štvrtinu predstavovali cudzie 
podniky, najmä francúzske a belgické. 

 Rozvojom priemyslu nastal vzrast robotníckej triedy - významným pozitívom 
bolo pritom zrušenie nevoľníctva, v dôsledku ktorého zanikla kategória robotníkov-
nevoľníkov. Začiatkom 80. rokov 19. storočia predstavoval počet príslušníkov 
robotníkov takmer 700 000 osôb. Zakladali sa prvé robotnícke organizácie. 
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Najvýznamnejším krokom k zjednoteniu robotníckeho hnutia bolo založenie 
Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska v. 1898. 

6.2 Štruktúra obyvateľstva a jej organizácií 

6.2.1 Postavenie v štátnom aparáte 

 Feudálne stavy sa v období raného feudalizmu iba formovali. Základom bola 
kniežacia družina. Samotná družina bola diferencovaná. Najvýznamnejšie postavenie 
mala staršia družina, ktorá tvorila poradný zbor kniežaťa. Nižšie postavenie mala 
mladšia družina („otroki"), ktorá vykonávala telesnú stráž kniežaťa. Najnižšie stála 
najpočetnejšia časť družiny - radoví bojovníci. Družina spočiatku bývala spoločne 
s kniežaťom, neskôr niektorí jej členovia dostali od kniežaťa pôdu a začali žiť oddelene. 
Pôdu dostávali pôvodne do odvolania, neskôr doživotne a napokon dedične, pričom 
držba pôdy bola podmienená výkonom vojenskej služby. V niektorých prípadoch 
dostávali členovia družiny pôdu aj do vlastníctva, ktoré nebolo viazané žiadnou 
podmienkou. Vlastníci veľkých pozemkov sa začali nazývať bojarmi. 

 Roľníci - smerdi boli väčšinou ešte slobodní, ich povinnosti voči vrchnostiam sa 
obmedzovali na platenie daní. Existovala však už značná majetková diferenciácia: 
bohatí roľníci obrábali pôdu za pomoci bezzemkov. Koncom 11. storočia početnú 
skupinu predstavovali smerdi, ktorí záviseli od veľkých majiteľov pôdy, boli to 
predovšetkým zákupi, ktorí dostali od zemepána určitú sumu (kupa) a neveľký 
pozemok, za čo boli povinní pracovať na panskom. Živý i mŕtvy inventár, ktorý 
používali, patril zemepánovi. Zemepán mohol zákupa podrobiť telesnému trestu. Zákup 
nesmel opustiť pôdu bez toho, že by bol vrátil kupu, ak to urobil a bol chytený, stával sa 
nevoľníkom (cholop). Počet závislých roľníkov vzrastal v súvislosti so zaberaním 
občinovej pôdy feudálmi. 

 V mestách žili osobne slobodní remeselníci, kupci a úžerníci. Medzi mestským 
obyvateľstvom postupovala majetková diferenciácia, jej dôsledkom bol aj vznik 
osobitnej skupiny mestského obyvateľstva - mestskej chudoby. 

 V období feudálnej rozdrobenosti príslušníci feudálity v obvode svojho 
pozemkového majetku boli nezávislými vládcami. Vyberali od poddaného obyvateľstva 
dane a vykonávali nad ním jurisdikciu, vrátane jurisdikcie hrdelnej. Zároveň sa snažili 
zväčšovať svoje pozemky na úkor slobodných roľníkov. Významné miesto vo feudálnej 
spoločnosti mala cirkev, najmä kláštory, ktoré vystupovali ako kolektívny feudál: 
disponovali obdobnými právomocami ako svetskí feudáli a tiež sa snažili rozširovať 
svoje pozemkové vlastníctvo. 

 Slobodní roľníci - smerdi ako kategória naďalej zostávali, ale ich počet sa 
ustavične zmenšoval zaberaním ich pôdy feudálmi. Okrem toho vzrástla ich závislosť 
na feudáloch, ktorým boli povinní okrem platenia daní vykonávať rôzne práce (tzv. 
barščinnyje raboty, t. j. na panskom) - pásť kone, kosiť trávu, pomáhať feudálovým 
poľovníkom a rybárom a pod. Občiny, v ktorých žili slobodní roľníci, nazývali sa 
volosti, podľa čoho sa ich obyvatelia začali nazývať volostnými roľníkmi. 

 Postavenie ostatných kategórií obyvateľstva - obyvateľov miest a nevoľníkov - 
sa prakticky nezmenilo. 

 V súvislosti s novou organizáciou náboru vojska vytvorila sa v rámci feudálov 
popri bojaroch osobitná skupina - služobná šľachta (služilyje ľudi). Jej príslušníci 
dostávali od kniežat a bojarov pôdu, za ktorú museli plniť určité povinnosti, 
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predovšetkým v prípade potreby poskytovať určitý počet vojakov. Väčšina príslušníkov 
služobnej šľachty žila na dvore veľkého kniežaťa: títo jej príslušníci sa nazývali 
dvorania (dvoriana). Toto pomenovanie sa rozšírilo na všetkých drobných držiteľov 
pôdy, ktorí slúžili vo vojsku veľkého kniežaťa. Pôda, ktorá sa poskytovala za službu, 
nazývala sa pomestie a jej držiteľ pomeščik (neskôr sa toto označenie zaužívalo pre 
všetkých držiteľov pôdy, bez ohľadu na charakter držby). Pomeščik mal právo vyberať 
od roľníkov, ktorí žili na jeho pomestí, feudálnu rentu vo všetkých troch formách. 
Početné dvorianstvo nadobudlo v štáte veľký politický význam ako opora veľkého 
kniežaťa, pretože väčšinou nemalo vlastnú pôdu a úplne záviselo od veľkého kniežaťa. 

 Pripútanosť závislých roľníkov k pôde bola upevnená zákonodarstvom: podľa 
zákona z roku 1497 smeli roľníci odchádzať od zemepána iba po skončení všetkých 
poľných prác, zákon stanovil aj jednotný termín pre celú krajinu: týždeň pred Jurajom 
(26. novembra podľa starého kalendára) a týždeň po ňom. Roľník bol povinný 
vyúčtovať sa pred odchodom so zemepánom - zaplatiť za hospodárstvo, ktoré obrábal 
(„požiloje"). 

 V postavení ostatných kategórií obyvateľstva nedošlo k zmenám. 

 V rámci feudálov sa najviac posilnila - najmä v súvislosti so zriadením opričniny 
- nižšia šľachta. Bojarstvo bolo sčasti fyzicky zlikvidované a časť, ktorá zostala, bola 
pozbavená politickej moci a oslabená aj ekonomicky v dôsledku konfiškácií resp. 
presídlením na menejhodnotnú pôdu. 

 V 17. storočí začali nadobúdať význam kozáci, ktorí žili na nížinách pozdĺž 
Donu už od 15. storočia. Kozáci sa regrutovali zo zbehnutých poddaných a nevoľníkov 
a žili ako slobodné obyvateľstvo. Spočiatku sa zaoberali iba lovom, rybolovom 
a chovom koní. Kozáci podnikali nájazdy na tatárske a turecké dŕžavy pri Azovskom 
a Čiernom mori. Medzi kozákmi existovala majetková diferenciácia, posilňovaná okrem 
iného aj trvajúcim prílevom poddaných, nevoľníkov a mestskej chudoby. Kozáci mali 
svoju vlastnú správu: Spoločné záležitosti riešili na schôdzi zvanej kruh, na nej volili aj 
svojich vodcov - atamanov. Pre túto diferenciáciu obsadzovali funkcie iba majetnejší 
príslušníci kozáctva. 

 Roľnícke obyvateľstvo - kresťjane - sa v 17. storočí delilo na tzv. súkromných 
roľníkov (častnovladeľčeskije kresťjane), ktorí boli usadení na pôde patriacej cirkvi, 
kláštorom, bojarom a pomeščikom, na palácových roľníkov (dvorcovyje kresťjane), 
ktorí pracovali na cárových majetkoch a tzv. čiernych roľníkov (čornosošnyje 
kresťjane), ktorí boli usadení na štátnej pôde. Roľníci patriaci do prvých dvoch 
kategórií boli v podstate nevoľníkmi. Postavenie nevoľníkov sa zhoršilo tým, že statkári 
im nemuseli povoliť odchod ani po skončení poľných prác, jednak v dôsledku 
predĺženia lehoty z 5 na 15 rokov, po ktorej nebolo možné stíhať zbehnutého roľníka. 

 Medzi mestským obyvateľstvom sa stále viac prehlbovala majetková 
diferenciácia, ktorá sa vytvorila so vznikom manufaktúr a rozmachom obchodu. 
Odstránením bariér v podobe mýt a nejednotnosti mier vznikol celoruský trh. 
Významným činiteľom bol aj rozvoj zahraničného obchodu. Bohatstvo kupcov vzrástlo 
vyberaním daní, ktoré im bolo zverené. 

 Vo vnútri feudálov takmer úplne zanikli rozdiely medzi „urodzenými" 
a "neurodzenými" rodmi, resp. medzi bojarmi a ostatnými feudálmi, feudalita ako celok 
sa označovala ekvivalentnými termínmi „šľachetstvo" a „dvorianstvo". Zanikol aj 
rozdiel medzi dedičným nepodmieneným vlastníctvom - votčinou a majetkom 
poskytovaným za výkon služby - pomestím, držitelia pomestí sa stali ich vlastníkmi, 
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niektoré povinnosti síce pomeščikom zostávali, ale súčasne sa rovnaké ukladali 
vlastníkom votčín. Za výkon služby sa už neposkytovala pôda, ale plat. Aby sa 
zamedzilo drobeniu pôdy, v roku 1714 bolo vydané nariadenie o „jedinodedení" 
(jedinonasledie), podľa ktorého otec mohol zanechať pôdu iba jednému zo svojich detí, 
ostatní synovia museli vstúpiť do štátnej služby (táto povinnosť bola zrušená za Petra 
III. zákonom o voľnosti dvoranov z roku 1762). Sociálne i hospodárske postavenie 
príslušníkov feudálnej triedy sa posilnilo za panovaia cárovnej Alžbety (1741 - 1761) 
a Kataríny II. (1762 - 1796), ktoré im poskytli rôzne privilégiá a výhody. Za Alžbety 
smeli mať v držbe pôdu iba dvorania, na ktorej boli usadení roľníci, bola zriadená banka 
(dvorianskij bank), ktorá poskytovala dvoranom pôžičky na nízke úroky. Dvorania 
nepodliehali telesným trestom. Právo dvoranov mať v držbe pôdu a roľníkov potvrdila 
Katarína II. osobitnou listinou („žalovannaja gramota dvorianam“) v roku 1785. 
Potvrdzovali sa aj skôr priznané výsady - oslobodenie od osobných daní a od telesných 
trestov. Dvoranom sa poskytovala samospráva v rámci obvodov, v ktorých bývali, ako 
aj právo obracať sa so svojimi záležitosťami na najvyššie štátne orgány. 

 Mestské obyvateľstvo bolo z hľadiska možností účasti na samospráve mesta 
rozdelené na dve kategórie. Rozhodovať o záležitostiach mesta a voliť mešťanostu 
(burgomistr) mohli iba tzv. riadni mešťania (reguľarnyje graždane) - kupci, umelci, 
lekári a remeselníci, ktorí boli členmi cechov. Remeselníci, ktorí neboli členmi cechov, 
ako aj ostatní obyvatelia mesta - obyčajní mešťania (podlyje graždane) - toto právo 
nemali. R. 1785 sa síce mestské obyvateľstvo - v súvislosti s reorganizáciou mestskej 
samosprávy - začalo označovať jednotným výrazom mestská pospolitosť (gradskoje 
obščestvo), to však nemalo žiadne praktické dôsledky, keďže mestská samospráva aj 
naďalej zostala v rukách vyššej vrstvy kupectva. 

 Kozáctvo aj naďalej zostalo osobitnou skupinou obyvateľstva a malo vlastnú 
samosprávu. 

 Roľníctvo. V súvislosti s osobnou, tzv. podušnou daňou (podušňaja podať), 
ktorú zaviedol Peter I. pre roľnícke i mestské obyvateľstvo namiesto dovtedajších 
niekoľkých druhov daní, rozdeľovalo sa roľníctvo na dve základné kategórie: 
nevoľníkov (krepostnyje ľudi), ktorí patrili statkárom a štátnych roľníkov 
(gosudarstvennyje kresťjane), ktorí boli usadení na štátnej pôde. Zavedenie podušnej 
dane prispelo k upevneniu moci statkárov nad nevoľníkmi, pretože statkári sa stali 
zodpovednými za plnenie daňovej povinnosti zo strany ich nevoľníkov. Počet 
nevoľníkov vzrástol v 2. polovici 18. storočia s rozsiahlym rozdávaním štátnej pôdy 
dvoranom, ktoré praktizovala Katarína II. a jej syn Pavol I. (1796 - 1801). Menej 
početnými kategóriami boli palácoví roľníci (dvorcovyje kresťjane) - renta, ktorú 
odvádzali, sa používala pre potreby paláca a tzv. ekonomickí roľníci (ekonomičeskije 
kresťjane, pretože podliehali kolégiu ekonómie), obrábajúci polia, ktoré Katarína II. 
odňala kláštorom. Za panovania Pavla I. roľníci, ktorí patrili do osobného vlastníctva 
cárskej rodiny, začali sa označovať údelní roľníci (udeľnyje kresťjane). 

6.3 Verejná správa 

6.3.1 Ústredné štátne orgány 

 Na čele štátu stálo knieža, ktoré malo často titul veľké knieža, jeho funkcia bola 
dedičná. Knieža riadilo vnútornú i zahraničnú politiku a bolo najvyšším veliteľom 
vojska. 
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 Poradným orgánom kniežaťa bola kniežacia rada, členov ktorej menovalo 
knieža. Členovia kniežacej rady boli zároveň členmi staršej družiny. 

 Ústredné štátne orgány s celoštátnou pôsobnosťou nejestvovali. Orgány 
ústredného charakteru boli vytvorené v jednotlivých kniežatstvách. 

 Na čele každého kniežatstva stálo knieža, ktoré sa v niektorých nazývalo 
veľkým kniežaťom na rozdiel od údelných kniežat. V období tatárskej nadvlády cháni 
Zlatej hordy menovali jedno z veľkých kniežat „veľkým kniežaťom Vladimirským 
a celej „Rusi" a vydávali mu jarlyk na veľké kniežatstvo Vladimirské. Nositeľ tohto 
titulu pripájal na čas svojho panovania k svojím doménam mesto Vladimir a priľahlé 
územie. Veľkému kniežaťu patrilo vojenské velenie a najvyššia súdna právomoc. 
Obdobnú právomoc mali údelné kniežatá vo svojich údeloch. Boli nezávislé na veľkom 
kniežati s výnimkou zahraničnej politiky: v prípade vojnového konfliktu boli povinné 
prísť so svojím vojskom na pomoc veľkému kniežaťu. 

 Kniežacia rada sa skladala z členov staršej družiny, pred prijatím akéhokoľvek 
rozhodnutia knieža sa s týmto orgánom radilo (premýšľalo, „dumalo" - pôvod 
neskoršieho označenia rady ako duma, resp. bojarská duma). 

 Správu jednotlivých častí svojich domén, ako aj vykonaním rôznych štátnych 
a vojenských funkcií poverovalo knieža bojarov, ktorí spoločne vytvárali kniežací dvor. 
Najvýznamnejším funkcionárom dvora bol dvoreckij, ktorý mal na starosti kniežací 
palác (dvorec) a dvaja vojenskí velitelia - vojevoda a koňušij (posledný velil jazde). 
Písomnosti vyhotovoval resp. ich vyhotovenie mal na starosti strážca pečate. knieža 
malo aj celý rad osobných sluhov, ktorí mali postavenie štátnych úradníkov - stolníka, 
čašníka, atď. 

 Pomerne veľký význam malo v tomto období veče, ktoré v porovnaní 
s minulosťou malo značne odlišné zloženie i charakter: predstavovalo zhromaždenie 
obyvateľov sídelného mesta. Zloženie veča nebolo bližšie určené, no jeho rozhodujúcou 
zložkou boli bojari a bohatí mešťania. V 12. storočí knieža mohlo podnikať vojnovú 
výpravu alebo sa postaviť na odpor nepriateľovi iba so súhlasom veča. Osobitne veľký 
význam malo veče v mestských republikách - Novgorode a Pskove. 

 Po vzniku jednotného štátu sa všetka moc sústredila v rukách veľkého kniežaťa, 
resp. neskôr cára, ktorému podliehali všetky ostatné štátne orgány. 

 Pri výkone svojej funkcie cár sa radil s dumou, členmi ktorej boli 
najvýznamnejší bojari - bývalé nezávislé kniežatá, ako aj vysokí cirkevní hodnostári. 

 Ústredná štátna správa bola rozdelená na úseky nazývané puť, na čele každého 
úseku stál putnyj (putnyj bojar). Za Ivana III. prešlo riadenie štátnej správy na prikazy, 
ktoré postupom času nadobudli pevnú organizačnú formu. Na čele prikazov stáli bojari, 
príslušníci bojarstva (resp. aj nižšej šľachty) zastávali aj nižšie administratívne funkcie. 
Obsadzovanie jednotlivých funkcií sa uskutočňovalo podľa zásady mestničestva, ktorá 
vychádzala z hierarchie rodovej šľachty: bojar z vyššieho rodu nemohol vykonávať 
svoju funkciu spolu s príslušníkom nižšieho rodu, tým menej byť mu podriadený. 
Princíp mestničestva, ktorý bol ústupkom veľkého kniežaťa vyšším feudálom, spôsobil 
v štátnej správe veľké škody, keďže sa prihliadalo iba na spoločenské postavenie a nie 
na schopnosti. Určitým korektívom mohli byť ďjaci - pisári, ktorí mali na starosti celú 
bežnú agendu a stali sa významným činiteľom v ústrednej štátnej správe. 

 Hlavou štátu bol samoderžavný cár, ktorý bol nazývaný aj „prvým 
pomeščikom". Podliehali mu všetky ostatné štátne orgány. Vytvoril sa kult cára: všetci 
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úradníci, vrátane najvyšších bojarov, nazývali sa cárovými „nevoľníkmi" (cholop), 
ostatní obyvatelia miest a vidieka cárovými „sirotami" a „sirôtkami", pri obracaní sa na 
cára boli povinní klaňať sa a uvádzať svoje mená v zdrobneninách. 

 Bojarská duma (duma) bola orgánom, s ktorým sa cár radil o dôležitých 
otázkach. Mohol sa radiť len s časťou dumy alebo sa rozhodnúť samostatne. Keď v 2. 
polovici 17. storočia vzrástol počet členov dumy, cár sa radil väčšinou iba s niektorými 
z nich a tzv. blízkou dumou (bližňaja duma). V 17. storočí sa oddelil od dumy osobitný 
orgán - súdna komora (raspravnaja palata), rozhodnutia ktorej mali charakter záväzného 
precedentu. Členmi dumy boli predovšetkým bojari, od 17. storočia však boli do dumy 
menovaní aj nešľachtici. 

 Ústrednými orgánmi riadiacimi štátnu správu boli spočiatku puti, na čele ktorých 
stáli putní bojari, neskôr prikazy. Počet prikazov postupne vzrastal, nakoniec ich bolo 
vyše 40. Prikazy predstavovali jednotlivé rezorty - napr. posoľskij prikaz mal na starosti 
styky so zahraničím, pomestnyj prikaz rozdeľovanie pomestí, správa národnej obrany 
a správa financií boli rozdelené každá medzi niekoľko prikazov - kompetencia však 
nebola medzi jednotlivé prikazy presne rozdelená, čo značne sťažovalo ich prácu. 
Každý prikaz mal aj súdnu kompetenciu vzťahujúcu sa na ním spravovanú oblasť. Na 
čele každého prikazu stál spočiatku bojar, ktorému pomáhal jeden alebo dvaja ďjaci, 
v 17. storočí ďjaci nahradili bojarov. Kancelárske práce viedli podďjaci (podďjačije). 
Ďjaci i podďjaci boli nešľachtického pôvodu a funkcie vykonávali ako zamestnanie. 

 Cár bol absolutistickým, v plnom zmysle „samoderžavným" panovníkom. Od 
roku 1721 používal titul imperator. Na vydávanie noriem (postanovlenie) nepotreboval 
súhlas štátneho orgánu. Na podstate samoderžavného postavenia cára nemení nič 
skutočnosť, že niektorý cár v dôsledku svojich osobných vlastností alebo iných 
okolností nechal vládnuť namiesto seba inú osobu alebo skupinu osôb. Funkcia cára 
bola dedičný v dynastii Romanovcov podľa zásady prvorodenstva. Zákon o práve 
imperátora určiť svojho nástupcu, ktorý vydal Peter I., nebol nikdy uplatnený a po 
Petrovej smrti bol aj formálne zrušený. 

 Vládny senát (praviteľstvennyj senat) vznikol v roku 1711 ako mimoriadny 
orgán, ktorý zastupoval cára počas jeho neprítomnosti, neskôr sa stal riadnym orgánom. 
Dozeral na činnosť ostatných štátnych orgánov a pripravoval návrhy zákonov, ktoré 
vydával cár. Bol aj súdnym orgánom: ako prvostupňový súd bol príslušný pre súdenie 
najťažších trestných činov, okrem toho bol odvolacou inštanciou. Skladal sa z 10 
členov, ktorých menoval cár. Pri senáte bola zriadená funkcia generálneho prokurátora 
(general-prokuror), ktorý stál na čele kancelárie senátu. 

 Bojarská duma po vzniku senátu úplne stratila svoj význam, formálne však 
nebola zrušená. Pre fungovanie dumy neexistovali ani technické podmienky: za vlády 
Petra I. boli bojari rozosielaní na službu do rôznych miest a k vojenským útvarom. 

 Štátnu správu riadili kolégiá, ktoré zaviedol Peter I. (v roku  1718), nahradili 
nevyhovujúce prikazy. Kolégií bolo spočiatku 9, neskôr 12. Na čele každého kolégia 
stál prezident, menovaný cárom. Kolégiá mali presne vymedzenú kompetenciu. 
Najvýznamnejšími boli kolégium zahraničných vecí, vojenské kolégium a kolégiá 
financií a spravodlivosti. O vzraste ingerencie štátu do ekonomiky svedčí zriadenie 
kolégií priemyslu, obchodu a kolégia banského. Výrazom snahy Petra I. úplne podriadiť 
cirkev štátnemu dozoru - keďže považoval cirkev za súčasť štátneho aparátu 
a duchovenstvo za osobitný druh úradníctva - bolo zriadenie duchovného kolégia. 
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 Cár zostával aj naďalej samoderžavným panovníkom. Bol zákonodarným 
a zároveň aj najvyšším výkonným orgánom. Zo svojej činnosti sa nezodpovedal 
žiadnemu inému orgánu. Bol povinný zachovávať iba niektoré základné predpisy, 
najmä nástupnícky poriadok (trón sa dedil podľa zásady prvorodenstva najprv 
v mužskej, potom v ženskej línii) a vyznávať pravoslávne náboženstvo. Všetky štátne 
orgány vykonávali svoju moc na základe cárovho poverenia a v jeho mene. 

 V roku 1810 bola zriadená Štátna rada (Gosudarstvennyj soviet), ktorá rokovala 
o všetkých významných štátnych záležitostiach, najmä o vyhlásení vojny a uzavretí 
mieru, o štátnom rozpočte a posudzovala návrhy zákonov. Členov štátnej rady menoval 
cár, spravidla z radov vysokej šľachty a najvyššieho úradníctva. Štátna rada sa delila na 
5 departmentov. 

 Štátny senát (gosudarstvennyj senat), ktorý vznikol z Vládneho senátu, bol 
začiatkom 19. storočia reorganizovaný v najvyšší súdny orgán. Medzi jeho hlavné úlohy 
patrila ochrana zákonnosti a dozor nad všeobecným „pokojom" (spokojstvie i tišina). 
Členov Štátneho senátu menoval cár. 

 V roku 1802 vzniklo namiesto kolégií, ktoré zrušila ešte Katarína II., 8 
ministerstiev: ministerstvo pozemných ozbrojených síl, zahraničných vecí, vnútra, 
spravodlivosti, financií, obchodu a národnej osvety. Na rozdiel od predchádzajúcich 
kolégií pri ministerstvách sa uplatňovala zásada riadenia jednou osobou - ministrom, 
ktorý referoval o závažnejších záležitostiach cárovi. Vznikol aj výbor ministrov 
(Komitet ministrov). Vytvorenie ministerstiev napomohlo ďalšej centralizácii štátneho 
aparátu. 

V roku 1910 boli vytvorené ďalšie tri ministerstvá: polície, štátnej kontroly 
a komunikácií. 

6.3.2 Miestna správa 

 Po vzniku Kyjevskej Rusi, územia, ktoré boli pôvodnesamostatnými 
kniežatstvami, stali sa administratívno-teritoriálnymi jednotkami, na čele ktorých stáli 
alebo niekdajší panovníci - kniežatá, ktoré uznávali zvrchovanosť veľkého kniežaťa 
a odvádzali mu dane alebo námestníci - úradníci, ktorých veľké knieža poverilo 
administratívnou právomocou a najmä vyberaním daní. Námestníkov menovalo knieža, 
najmä spomedzi zaslúžilých členov družiny. 

 Najnižšou administratívno-teritoriálnou jednotkou bola občina. Kompetencia 
tradičných občinových orgánov sa postupne obmedzovala v prospech orgánov ústrednej 
štátnej správy. 

 Kniežatstvá boli rozdelené na oblasti spravované námestníkmi. Námestníci boli 
menovaní kniežaťom a odmeňovaní časťou dávok vyberaných od obyvateľstva zväčša 
v naturáliách. Tento spôsob odmeňovania sa nazýval „kormlenie", keďže úrad živil 
(„kormľal") svojho vykonávateľa. 

 Na čele bývalých samostatných kniežatstiev stáli námestníci, ktorých menovalo 
veľké knieža (cár). Okrem administratívnych funkcií vykonávali aj jurisdikciu 
a vyberali dane. Odmeňovaní boli podľa zásady „kormlenia". Ivan III. určil pevnú 
normu „kormlenia" v naturáliách i peniazoch a stanovil a výšku súdnych a obchodných 
poplatkov. 

 Územie krajiny bolo rozdelené na oblasti - guby. Na čele guby stál vojvoda 
(vojevoda) s kompetenciou vojenskou, súdnou a fiskálnou, podliehal mu gubný starosta, 
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ktorému pomáhali ďjak, čelovaľnici a kancelária. S výnimkou vojvodu, ktorý bol 
menovaný, všetci ostatní funkcionári miestnej správy boli volení, gubného starostu 
a ďjaka volila šľachta, čelovaľnikov roľníci, voľba však bola platná až po schválení 
príkazom, ktorému podliehala celá gubná správa. Nová organizácia miestnej správy 
bola výrazom upevňujúceho sa centralizmu, pritom ústredná moc sa upevnila nielen 
kontrolou miestnej správy, ale aj posilnením nižšej šľachty, ktorá predstavovala 
protiváhu bojarstva - odporcu centralizácie. Závislosť miestnej správy na ústredných 
orgánoch sa upevnila aj v dôsledku zrušenia princípu kormlenia v roku 1555. 

 Za Petra I. sa uskutočnila radikálna reorganizácia miestnej správy. V roku 1708 
bolo územie krajiny rozdelené na 8 gubernií na čele s gubernátormi, bezprostredne 
podriadenými cárovi. Nakoľko gubernie mali príliš veľkú rozlohu, v roku 1719 boli 
rozdelené na provincie (50) na čele s vojvodami, provincie sa ďalej delili na dištrikty. 
Napokon, keď sa ani nová organizácia správy neukázala ako dostatočne účinný nástroj 
represie - najmä počas tzv. sedliackej vojny (1773 - 1775), uskutočnila Katarína II. 
v roku 1775 ďalšiu reorganizáciu miestnej správy, pri ktorej sa zohľadnil počet 
obyvateľstva. Bolo vytvorených 50 gubernií s priemerným počtom 500 000 obyvateľov, 
gubernie sa delili na ujezdy s priemerným počtom 300 000 obyvateľov. Na čele 
gubernie stál generálny gubernátor (general-gubernator) priamo podriadený ústrednej 
moci, pomáhala mu menovaná gubernská vláda (gubernskoje pravlenie). Na čele ujezdu 
stál kapitán (kapitan-ispravnik), ktorému pomáhalo zastupiteľstvo volené dvoranmi. 

 V roku 1785 vzrástla úloha dvorianstva v miestnej správe, dvorania mohli voliť 
svojich zástupcov (predvoditeli) na úrovni ujezdu i gubernie, ako aj kandidátov na 
administratívne funkcie. Okrem toho mohli vysielať deputácie k senátu a cárovi. Práva 
týkajúce sa samosprávy boli spolu s ďalšími právami poskytnutými dvorianstvu 
obsiahnuté vo výsadnej listine (žalovannaja gramota dvorianam). 

 Súčasne sa v roku 1785 uskutočnila aj reorganizácia mestskej samosprávy. 
Všetci obyvatelia mesta tvorili tzv. mestské spoločenstvo (ako v predchádzajúcom 
období), volili starostu mesta (golova) a poslancov mestskej dumy (gorodskaja duma), 
ktorí spravovali hospodárske záležitosti mesta. Administratívna moc patrila 
mešťanostovi (gorodničij), menovanému vládou. Práva miest boli uvedené v norme 
rovnakého druhu ako práva šľachty - vo výsadnej listine (žalovannaja gramota 
gorodam). 

 Na rozdiel od samosprávy, ktorú cárska moc poskytla šľachte a mestskému 
obyvateľstvu, samospráva kozákov bola v porovnaní s minulosťou redukovaná. 
Príčinou bol diametrálne odlišný charakter a hlavný účel týchto samospráv: zatiaľ čo 
šľachtická a mestská samospráva predstavovali súčasť opatrení na upevnenie 
absolutistickej moci, tradičná kozácka samospráva bola inštitúciou snažiacou sa 
zachovať nezávislosť na ústrednej moci. 

 Územie štátu sa delilo na gubernie, nižšími jednotkami boli ujezdy, najnižšími 
volosti. Po zrušení nevoľníctva sa v širšom meradle zaviedla samospráva, aby sa 
samoderžavno-policajný systém prispôsobil potrebám buržoázneho rozvoja. R. 1864 
boli zriadené na úrovni ujezdov a gubernií tzv. zemstvá, ktoré sa zaoberali miestnymi 
záležitosťami, najmä rozhodovali o budovaní miestnych komunikácií a verejných 
zariadení, napr. nemocníc. Členov ujezdných zemstiev volili majitelia pôdy - roľníci 
a majetní mešťania, pričom roľníci volili nepriamo - prostredníctvom splnomocnencov 
(upolnomočennyje), zvolených na dedinských schôdzach (seľskije schody). Poslancov 
gubernských zemstiev volili ujezdné zemstvá. Ujezdné i gubernské zemstvá volili svoje 
výkonné orgány - ujezdné resp. gubernské vedenia (upravy) na čele s predsedom, 
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príslušníkom statkárskej šľachty. Tieto orgány museli byť potvrdené gubernátorom. 
Zemstvá oboch stupňov boli ovládané statkárskou šľachtou, ktorá ich využívala vo svoj 
prospech (napr. stavba ciest alebo zriaďovanie zdravotných stredísk sa uskutočňovalo 
v blízkosti statkárskych usadlostí). 

 V roku 1870 sa uskutočnila reorganizácia mestských rád pochádzajúcich z čias 
Kataríny II. Mestská rada (gorodskaja duma) sa skladala z poslancov (gorodskije 
glasnyje), ktorých volili majitelia domov, kupci, továrnici a poplatníci vysokých daní. 
Mestská rada volila svoj výkonný orgán - mestské vedenie (správu - gorodskaja uprava) 
na čele so starostom (gorodskoj golova). Mestská rada bola pod dozorom gubernátora. 
Mestské rady boli ovládané buržoáziou, ktorá prostredníctvom nich uplatňovala svoje 
triedne záujmy, táto skutočnosť bola zrejmá aj zo zanedbávania výstavby štvrtí 
obývaných mestskou chudobou. 

6.3.3 Organizácia súdnictva 

 Súdnictvo sa oddelilo od administratívnych orgánov. Bolo trojinštančné, pričom 
prvé dve inštancie boli vybudované oddelene pre šľachtu, mešťanov a roľníkov, tretia 
inštancia bola spoločná pre všetky kategórie obyvateľstva. 

6.4 Reformy policajnej správy v cárskom Rusku 

6.4.1 Polícia v najstaršom období a Moskovská ríša 

 V najstaršom období svojich dejín chýba Rusku jednota ríše, ktorá sa neskôr 
tvorí vo forme neohraničenej samovlády cára. Po štátnom spojení Kyjeva a Novgorodu, 
s Kyjevom ako hlavným mestom na prelome 9. a 10. storočia začínajú o storočie neskôr 
pod vedením synov Vladimíra I. Svätého, bratovražedné vojny, ktoré sa v 11. a 12. 
storočí opäť obnovujú a nakoniec vedú k plnej samostatnosti časti kniežat. Vo svojej 
nejednotnosti podliehajú útočiacim Mongolom pod vedením Džingischána a sú povinní 
im platiť tribút. Chýba jednota ríšskej moci a hlavne štátnej moci, lebo ani kniežatá nie 
sú na takúto úlohu spôsobilé. Jednotlivé usadlosti sa stali v krajine už v 8. storočí 
veľkými strediskami priemyselnej činnosti a rozvíjajú sa od 9. až do 15. storočia silne 
ďalej, vďaka plnej voľnosti obchodných stykov, na ktorých sa zúčastňovali aj 
zahraniční obchodníci. Rovnako ako nemecké mestá stredoveku stali sa aj prekvitajúce 
obchodné strediská v Rusku nositeľmi poriadku a istoty. Nový prisťahovalec bol prijatý 
až vtedy, keď sa zaňho zaručil starousadlík. V tom spočívala policajná záruka, ale nie 
ako pri staroanglickej spoločnej záruke, t. j. obec proti štátu, ale špeciálna záruka 
starého občana pre nového oproti obci. S matematickou istotou vyrátaný úspech bol ten, 
že obce sa chránili pred starými zlými elementmi. Tie neboli nikde prijaté a tak sa ich 
domovom stala otvorená krajina. O to väčšia tu bola neistota. Ľudia sa báli lesov 
a poľných ciest. Kniežatá prenechali stráženie ciest a ulíc svojim miestodržiteľom, ale 
ich činnosť bola nepatrná a málo uspokojivá. V 14. a 15. storočí sa množili sťažnosti 
cestujúcich. Podobne ako v Nemecku, keď sa muselo opustiť miesto alebo opevnenie, 
začal nárek. Medzitým sa ríša stále viac konsolidovala. Už veľkoknieža Ivan I. Kalita 
(1328-1340), zakladateľ Kremľa, urobil z Moskvy rezidenciu. Nasledovalo oslobodenie 
od mongolského panstva a potom sa už Ivan III. (1462-1505) menoval cárom 
a panovníkom celého Ruska. Vasilij Ivanovič (1505-1553), ktorý rovnako prijal titul 
cára, založil Jednotu Ruska. Obec sa opäť stala nositeľkou policajného poriadku. Jej sily 
ale nestačili k dostatočnému policajnému zabezpečeniu provincie a práva obce, ktoré 
mali volení muži v štátnej správe, mal iba nepatrný úspech, lebo rozširujúce sa 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  187 

poddanstvo zobralo obciam životnú silu. Pre všeobecnú policajnú moc v Rusku je 
typické stredoveké splynutie polície s trestným súdnictvom. V obciach sú volení 
najstarší usadlíci (gubnyje starosty) so svojimi objednanými porotcami (zälowajniki) 
volenými rovnako obcou a majú za úlohu robiť bezpečnostné opatrenia, prenasledovať 
zločincov a po zadržaní ich hneď odsúdiť v ich súdoch (gubnaja isba). Ide teda 
o spojenie bezpečnostno-policajnej, kriminalistickej a trestno-súdnej činnosti. 
Zodpovedajúc tomu boli tieto obecné súdy podriadené kriminálnym súdom (razbojny 
prikaz). Boli závislí od miestodržiteľov, ktorí mali v moskovskej ríši za úlohu aj 
vykonávanie policajnej moci v provincii. Im podliehali aj mestskí správcovia, ktorí sa 
mali starať v mestách o ochranu verejnej bezpečnosti. Išlo predovšetkým o ochranu 
pred zločincami a pred požiarmi, ktoré boli v stredoveku eminentne veľké. 
Zodpovedajúc tomu disponovali vo výkonných orgánoch jazdiacimi alebo cestujúcimi 
vedúcimi policajnými príslušníkmi a požiarnikmi. S rozvojom verejného života sa 
zväčšoval prirodzene aj okruh policajných úloh patrónov mesta a k ochrane pred 
zločincami a požiarmi pribudli ďalšie úkony, ako napr. starať sa o čistou ulíc, zakázané 
pästné súboje, tajné predávanie alkoholu, ako aj zabrániť streľbe z domov. Okrem 
týchto policajných exekutívnych orgánov bolo do bezpečnostnej služby v mestách 
zapojené aj tam sídliace vojsko. Najprv to boli ochrancovia, telesná stráž, založená 
Ivanom Hrozným v 16. storočí, ktorá bola súčasne aj stojacou pechotou a tvorila 
zvláštnu vojenskú kastu. V Moskve zabezpečovala aj požiarnu službu. Po jej vzbure 
v roku 1698 bola Petrom Veľkým zrušená a nahradená iným vojskom. 

 Ako posledné mestské orgány, ktoré sú dokladované iba pre Moskvu, ale 
existovali aj v iných mestách, sa nazývali semskij dvor alebo semskaja isba. Bol to úrad, 
ktorý opäť vedľa sudcovských funkcií plnil aj policajné úlohy. Okrem toho určoval 
náplň práce viac ako 50 -tim zametačom ulíc, ktorí zabezpečovali čistenie moskovských 
ulíc a dbali na výdavky majiteľov domov, od ktorých sa vyberala zvláštna daň. Je 
zjavné, že na moderné špecializovanie úradov sa vtedy ešte nemyslelo. O to väčšia bola 
práve v policajných predpisoch byrokracia. Toto policajné dedičné zlo kvitlo vtedy aj 
v Rusku. Celý rad rozkazov a výnosov, ktoré boli vydané v roku 1641 ako inštrukcia 
pre mestský poriadok, dotýkal sa obyvateľstva, nechránil ho a málo sa využíval. Bolo to 
ako v nemeckom stredoveku s jeho rozsiahlymi policajnými nariadeniami. Vládlo sa na 
papieri a pokúšalo sa presadiť prostredníctvom služobných predpisov a hrozieb trestov, 
čo skutočnej preventívno-policajnej ochrane chýbalo. 

6.4.2 Policajné reformy od čias Petra Veľkého 

 Peter I. Alexejevič Veľký (1689-1725) zaviedol v Rusku policajný štát. V našich 
úvahách sa s tým nestretávame posledný raz a do rady svojich reprezentantov vstupuje 
aj veľký ruský cár. Vo Francúzsku Ludwig XIV., Slnečný kráľ, v Prusku Wilhelm I., 
tvorca pruského úradníctva a v Rusku Peter Veľký, zakladateľ ruskej veľmoci a veľký 
reformátor vo vnútri Ruska. Vzhľadom na patrónov policajného vývoja musíme 
povedať, že to neboli práve bezvýznamní štátni kormidelníci, ktorí vyzdvihli políciu 
z jej kolísky. Za Petra Veľkého policajný štát zaznamenal rad reforiem, ktoré zaviedol 
v Rusku podľa západoeurópskeho vzoru. V preberaní inštitútov z cudzích krajín so 
spätným pohľadom na historický vývoj v Rusku, za zvláštnosti jeho pomerov a na 
osobitosti obyvateľov tejto krajiny je typická policajno-štátna črta. Spočíva tu celé 
starohistorické pochopenie prirodzeného právneho učenia o štáte ako právnickej 
spoločenskej zmluve k napredovaniu dobra svojich členov. Je to policajno-štátny 
princíp nadriadenosti voči poddaným, s "významom ich obšťastnenia". Ako každý 
reformátor bol aj Peter optimistom a chcel svojmu ľudu, celkom v duchu policajného 
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štátu, priniesť blaženosť všetkého v podobe požehnania západoeurópskeho pokroku. 
Služobné predpisy policajného štátu až do všetkých jednotlivostí hospodárskeho 
a súkromného života zasahujú a pôsobia do detailov života. Služobný predpis sa radí 
k predpisu. Kolégium nasleduje iné, banícke, manufaktúrne, medicínske kolégium, 
hlavný magistrát. Všetci majú viesť ľud pevnou vládnucou rukou k šťastiu 
systematickým prenikaním do remesiel a do súkromného života. Ľud stojí podľa názoru 
Petra Veľkého ešte na pozícii školákov, ktorí musia byť na každom kroku vedení 
a kontrolovaní. Aj toto je pravé policajno-štátne poňatie poddanstva a keď už 
západoeurópski panovníci zastávali tento postup, tak pre Petra Veľkého to bolo zvlášť 
blízke. Najmä s ohľadom na kultúrnu zaostalosť ruského obyvateľstva. Pri celom 
Petrovom reformátorskom postupe sa musí myslieť predovšetkým na imponujúci dojem 
z predpísaných zahraničných nariadení, ktoré on osobne študoval na západe. 
Bezpríkladné úspechy parížskej polície na bezpečnostno-policajnom úseku sa vtedy 
šírili a získali si povesť svetového obdivu. To všetko malo mať aj Rusko, to bolo 
Petrovo reformátorské želanie a vôľa. Vysoký dôstojník z jeho osobného okolia je 
menovaný policajným prezidentom v Peterburgu s titulom "generálny policajný 
majster". Je to Divier, Petrov generálny adjuntant, ktorý vo všeobecnosti zohrával veľkú 
úlohu v reformách cára. Inštrukcia, ktorú dostal v roku 1718 pre svoj nový policajný 
úrad, obsahovala rozsiahly pracovný program: patrila sem stavebná polícia, pouličná 
polícia, čistenie ulíc, dohľad nad akosťou a cenou potravín, mierami a váhami, požiarna 
polícia, nezamestnaní, cudzinecká, dopravná atď. Pre svoje vedenie to všetko vyžaduje 
prirodzene rozsiahlu výkonnú právomoc a zodpovedajúc policajnému systému 
ďalekosiahle policajné povinnosti občanov. A tak sú občania Peterburgu poverovaní 
policajnými úlohami. Z každého predmestia a z každej ulice je zvolený ten najstarší, 
z každých 10. dvorov jeden pomocník (desiatnik) a z každého dvora jeden strážnik, 
ktorý je vyzbrojený flintou a podľa západoeurópskych nočných strážnikov aj rapkáčmi. 
Dáva zvlášť pozor na požiare, zlodejov a ostatných, ktorí nerobia nič dobré. Na konci 
všetkých ulíc sú postavené závory, pri ktorých stojí stráž a o všetkom, čo je policajne 
zaujímavé, informuje desiatnik najstaršieho a ten policajného majstra. 

 A predsa to bol iba začiatok. Ostatné mestá mali nasledovať vzor hlavného 
mesta. V služobnom predpise hlavného magistrátu z roku 1721 vysvetľuje Peter Veľký 
nevyhnutnosť zvláštnej policajnej exekutívy na realizáciu všetkých nových plánov 
svojho rozsiahleho policajného zákonodarstva. Podľa vzoru nemeckých policajných 
nariadení vypočítava všetky policajné kompetencie a mestskej správe ponecháva, aby 
viedla novú políciu. Majú si predtým vyžiadať povolenie riadiaceho senátu na nové 
právomoci a pre novú políciu výnosom ustanovený služobný predpis. Ale zasahovanie 
magistrátu, aby sa vyzdvihovalo iba dobro, zrejme Peter neuznával, lebo ešte v tom 
istom roku založil v Moskve bez toho, aby vyčkal na rozhodnutie magistrátu, novú 
policajnú správu pod vedením vrchného policajného majstra. 

 Vzťah tejto novej moskovskej polície k peterburskej nie je ale právne jasný 
a často sa menil. Peter II. (1727-1730) dal preto preskúmať organizáciu a činnosť oboch 
polícií a na základe tohto prešetrenia usporiadal podriadenie oboch policajných správ 
senátu. Tým bola oficiálne po prvýkrát nadhodená otázka vzťahu policajného prezidenta 
hlavného mesta k provinčnej polícii. Moskovská polícia nebola podriadená jemu, ale 
bezprostredne senátu a tomu podlieha aj on sám. Odtiaľ začína boj peterburského 
policajného prezidenta o vrchné vedenie polície v celej krajine. Najprv (1732) sa značne 
rozšíril personál vnútornej a zahraničnej služby peterburskej polície. Generálny 
policajný majster dostal ako stáleho zástupcu vrchného policajného majstra, tomu zas 
podliehal rad vedúcich i podriadených úradníkov. Exekutívna služba je pridelená vojsku 
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- 100 mužov pechoty a jedna eskadróna dragúnov. Rozsah a význam úradu rastie. 
Generálny policajný majster obdrží výnos, aby zriadil korunnú mestskú políciu 
s jedným policajným majstrom ako vedúcim. Tým sa teda kompetencia jeho úradu 
rozširuje opäť na provinciu a stáva sa centrálnym policajným úradom pre celé Rusko - 
nazýval sa hlavná polícia. Ruka v ruke s týmto pod vedením Anny Ivanovny (1730-
1740) uskutočňuje plán ďalšieho poštátňovania polície, vypracovaný kancelárom 
generálneho policajného majstra a v roku 1733 povolený cárovnou a má obsiahnuť 33 
miest. Služobné predpisy pre tieto polície má vypracovať rovnako generálny policajný 
majster. Opäť vystúpi senát a odporúča už Petrom Veľkým plánovanú komunálnu 
políciu, ktorá je lacnejšia. Ešte tretíkrát sa podarilo peterburskej polícii uskutočniť svoj 
cieľ. Vo všetkých mestách má byť menovaný policajný majster (šéf), ktorý vykonáva 
svoju činnosť podľa pokynov hlavnej polície. Guvernéri a vojvodovia, teda všeobecné 
správne úrady v provincii majú v policajných záležitostiach podliehať hlavnej polícii. 
Toto uskutočnenie hlavného policajného ideálu bezo zvyšku, prísna centralizácia 
spoločnej ruskej polície vo všetkých jej inštanciách a na čele pererburský generálny šéf 
ako druhý Lieutnante Géneral de Police. Zdalo sa, že cieľ je dosiahnutý. Výnos z 22. 
marca 1762 bol vonku. Peter III. je ale zavraždený a všetko je opäť stratené. Katarína II. 
zakazuje vykonanie výnosu. Predbežne má byť vymenovaný iba policajný majster, 
všetko ostatné má zostať v pokoji, s ohľadom na jej plánovanú všeobecnú reformu 
administratívy. 

 Decentralizácia polície a podiel obcí na správe miestnej polície boli základnými 
policajnými momentmi tejto reformy. Generálny policajný majster celkom zmizol, 
s ním aj jeho hlavná polícia a rovnako moskovský vrchný majster so svojou 
kanceláriou. Vrchné vedenie polície bolo prenechané každému generálnemu 
guvernérovi v jeho okrsku s viacerými správami. Pod svojim vrchným dohľadom viedli 
guvernéri a vláda políciu svojej správy a im podliehali opäť mestské a krajské polície. 
Na čele mestskej polície stál v mestských posádkach vojenský veliteľ, v iných mestách 
opäť ako v moskovskej ríši, mestský správca (gorodnitschi). Len v Peterburgu bol ešte 
jeden vrchný policajný majster. Mestský policajný úrad sa nazýval "uprawa 
blagotschinija" (policajný úrad) a mal vo svojom personáli aj dvoch, občanmi volených 
radcov. Aj tento úrad mal súčasne sudcovské úlohy. Okrem nízkej trestnej právomoci 
ešte aj civilnú justíciu v občianskych veciach. Policajná správa v okresoch bola 
prenechaná krajinskému súdu (nischnij semskij sud). Táto správa pozostávala z jedného 
predsedu (Isprawnik), ktorého volila šľachta a z dvoch až troch prísediacich. 

 Pri tom všetkom základnou myšlienkou bolo zainteresovanie obyvateľstva na 
spoluprácu v policajnej správe. Bolo to obdobie osvietenstva a Katarína patrila k jeho 
stúpencom. Okrem iného dúfala, že pri rozhodnutiach o zadržaní by mohli mať 
rozhodujúci vplyv volení radcovia a na vidieku zástupcovia šľachty. Ale to bola teória. 
Obyvateľstvo bolo ešte príliš nevšímavé, aby si z takýchto práv niečo robilo. K tomu 
prišiel silný formalizmus, ktorý napr. výkonným úradníkom prísne zakazoval zakročiť 
mimo svojho revíru. Preťaženie nedostatočne tvoriaceho sa úradníctva s mnohými 
a rôznymi úlohami spôsobilo, že celá reforma, preplnená písomnosťami bola iba 
byrokratickým formalizmom. 

 Nasledovali reformy Pavla I. (1796-1801), ktoré začali ďalekosiahlym 
komunalizovaním peterburskej polície, z ktorých však bola vyňatá vojenskému 
guvernérovi podriadená bezpečnostná polícia v užšom zmysle, obzvlášť informovaná 
exekutíva. Nakoľko provinčné mestá nemohli uniesť výdavky tejto komunálnej polície, 
zostala táto novota ohraničená iba na Peterburg a Moskvu a aj tam mala len nepatrný 
význam. Od čias Pavlovho syna Alexandra I. (1801-1825), pôsobí na ruskú políciu 
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veľmi silne vzor francúzskej polície. Už Katarína II. odmietla policajno-štátny 
nadvládny systém Petra Veľkého. Na tejto ceste pokračuje Alexander odmietnutím 
požiadavky policajného blahobytu a obmedzením polície na bezpečnostný účel. Aj toto 
bol vplyv západných krajín; definovanie polície ako bezpečnostnej polície v pruskom 
všeobecnom práve krajiny a vo francúzskom trestnom zákonníku bolo pri 
Alexandrovom nástupe do vlády odložené na niekoľko rokov. Práve tak bol pre 
bezpečnostnú políciu prevzatý napoleonský policajný systém silnej centralizácie.. Aj 
Rusko dostáva policajného ministra a keď tento v roku 1819 opäť odpadol, preberá 
minister vnútra centrálne vedenie spoločnej polície. Aj generálni guvernéri 
decentralizovanej policajnej organizácie Kataríny II. boli zrušení až na niektoré veľmi 
vzdialené a politicky zvlášť dôležité okrsky. 

 Policajné výdavky, ktoré Katarína previedla na štát, boli pridelené komúnam. 
Opäť vznikol aj Katarínin mestský policajný úrad. Pritom sa v Peterburgu zachovalo 
delenie, zavedené Pavlom I., a to na vnútornú službu a exekutívu dovtedy, kým prvá 
služba nebola prenechaná policajnému úradu a exekutíva policajnému ministrovi 
s majorom a majstrami protipožiarnej služby a vojenským policajným dôstojníkom. 
Vrchné velenie obidvoch častí peterburskej polície mal vrchný policajný majster (šéf). 
On viedol aj predsedníctvo v zasadnutiach policajného úradu, ktorý bol vždy okrem 
svojich policajných funkcií zaťažovaný aj súdnymi úlohami. Aj na vidieku bolo riadenie 
podobné ako za čias Kataríny, o jeho organizáciu sa silne opieral vidiecko-policajný 
poriadok z roku 1837. Opäť nachádzame krajinský súd s predsedom a jeho obidvoch 
prísediacich, všetci traja sú volení šľachtou. Preťažovanie príliš malého personálu 
množstvom úloh a predovšetkým zmiešanie policajných a súdnych úkonov bolo aj tu 
hlavným zlom. Predovšetkým to bola šľachta, ktorá mala v rukách krajskú políciu, bola 
to najlepšie vytvorená časť ruského obyvateľstva, ale všetko, čo bolo potrebné zariadiť 
podľa vidiecko-policajného poriadku, ďaleko presahovalo aj jej silu. Pritom hlavná 
práca krajskej inštancie ležala na predsedovi vidieckeho súdu, lebo hlasovacie právo 
obidvoch prísediacich bolo obmedzené na jednotlivé prípady. Hovorilo sa o nich, že 
najväčšia časť ich činnosti spočíva v tom, aby stáli a čakali na chodbe. 

 Pretrvávali v meste a na vidieku nedostatky, preťažovanie úradníkov, 
formalizmus kompetencií, hádky o kompetencie a nepotrebná administratíva, spojenie 
justície a polície do jedného a toho istého úradu. Tu bola aj hybná páka pri reformách 
trvajúcich šesťdesiat rokov. Rok 1860 priniesol vyšetrovacieho sudcu, ktorý odbremenil 
políciu od vyšetrovania zločincov. Nový súdny poriadok z roku 1864 oslobodil políciu 
od jej doterajšej súdnej činnosti a právne upevnil jej úlohy pomocného orgánu súdu. 
Ruka v ruke s tým postupovala aj ostatná reforma polície. Zvláštnu mestskú policajnú 
organizáciu si ponechali len gubernie a niektoré väčšie mestá. V ostatnom splývala 
mestská polícia s krajskou. Na miesto vidieckeho (krajinského) súdu nastúpila krajská 
policajná správa, ktorej vedúcimi orgánmi boli vo vidieckych kruhoch predsedovia 
mestských okrskov. Aj predsedovia obcí dostali policajné kompetencie a prísediaci 
v krajskej policajnej správe boli vyberaní nielen zo šľachty, ale aj z obyvateľstva 
krajiny. To bol následok nejakej inej veľkej reformy, ktorá sa uskutočnila v roku 1861 
a odstránila poddanstvo. Poddanstvo bránilo dovtedy preniknúť každej reforme, lebo 
neumožňovala skutočne celému obyvateľstvu, aby sa na policajnej reforme zúčastnilo. 
Zvláštna policajná správa veľkých miest podliehala ako predtým policajnému majstrovi 
a jemu boli pridelení jeden alebo dvaja pomocníci. Nachádzame tu opäť obidvoch 
zástupcov meštianstva, ktorých zaviedla už Katarína II. Čo ešte zostalo policajným 
úradom v meste a na vidieku z ich skoršej sudcovskej činnosti, je kolegiálne zloženie. 
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V ňom rozhodujú o dôležitých záležitostiach krajské a štátne policajné úrady, zatiaľ čo 
vedenie ostatných inštitúcií je v rukách predstavenstva úradu. 

 V histórii ruskej polície, potom, čo Peter Veľký získal napojenie na západ, sa tak 
priraďuje reforma na reformu. Nové pokusy sa striedajú so starými. Preto z peterburskej 
polície vyberáme zo striedania reforiem 19. storočia iba niektoré zvláštne znaky. 

 Je to najskôr v roku 1826 založenie "tretieho oddelenia kancelárie jeho majestátu 
(veličenstva). Špeciálny ruský policajný inštitút - o ch r a n k a. Do života ho uviedol 
Mikuláš I. (1825-1855) po svojom nástupe. Niekoľko týždňov po smrti Alexandra I. 
vypuklo v celom Rusku sprisahanie dekabristov s cieľom konštitučnej monarchie. 
Mikuláš sa sám zúčastnil jeho potlačenia a zaviedol silnú vojenskú vládu. Odklonil sa 
od západnej kultúry, cudzie národnosti sa pokúsil poruštiť a obrátiť sa na ortodoxnú 
cirkev. Tretie oddelenie kancelárie Jeho veličenstva ale bolo, aby sme sa vyjadrili 
staroperzským výrazom "oko kráľa". Jeho pracovníci zbierali a rozpracovávali materiál 
o všetkých ľuďoch, ktorí boli pod policajným dozorom. Tu sa podávali od roku 1821 
z celej ríše správy guvernérov o najdôležitejších udalostiach v ich okrskoch a od roku 
1830 bolo tomuto útvaru podriadené "žandárstvo", ktoré v Rusku znamenalo 
organizovanú politickú políciu. K jeho úlohám patrilo aj prenasledovanie falšovateľov 
peňazí, stráženie siekt a neskôr od roku 1828 do 1865 aj divadelná cenzúra. Tretie 
oddelenie bolo plne nezávislé od policajnej centrálnej inštancie, od ministerstva vnútra, 
zatiaľ čo na druhej strane peterburský vrchný policajný majster podliehal vo veciach 
verejnej bezpečnosti jemu a nie ministerstvu. Mimo normálnej úradníckej organizácie 
stojaci policajný orgán s nezvyklými mocenskými kompetenciami a tomu 
zodpovedajúcou účinnosťou. Takmer 60 rokov strážil tento útvar Rusko. v roku 1880 
bol zrušený. Ďalší dôležitý rok peterburských policajných dejín je rok 1867. Dualizmus 
súdnych a politických funkcií pôsobil pri peterburskej polícii zvlášť zmätene. Policajný 
úrad podliehal vrchnému policajnému majstrovi súčasne pomocníkovi guvernantsko-
štátnej správy. Nekonečné nedorozumenia a spory boli výsledkom toho. A tak nový 
súdny poriadok z roku 1864 vytvoril jasné pomery a nový poriadok z roku 1867 
podriadil najprv na skúšku, na tri roky, celú peterburskú políciu výlučnému vedeniu 
vrchného policajného majstra. Vrchnému veleniu bola ďalej podriadená a v tom istom 
roku masovo založená tajná polícia, ktorá zodpovedá našej kriminálnej polícii. Treťou 
dôležitou novosťou v roku 1867 bol zavedenie tzv. "Varšavksého systému", ktorý mal 
odstrániť nedostatky starej polície pomocou skrátenia inštancií, zmenšenia písomníctva, 
ďalšieho delenia práce a predovšetkým pomocou lepšieho vzdelania úradníctva. 
Prostriedkom k tomu boli policajné rezervy, spojené s policajnou školou a podriadené 
zvláštnemu predsedovi. Novonastúpení úradníci neprišli hneď do svojich revírov, ale 
najprv do policajných rezerv, kde boli vyškolení a v nevyhnutných prípadoch boli 
k dispozícii pre posilnenie polície. Tým bola spojená ďalšia rozumná myšlienka, a síce, 
postaviť menej úradníkov ako predtým, ale ich lepšie platiť. Menej úradníkov, lepších 
úradníkov, lepšie platených úradníkov, to je tretia novota peterburskej polície z roku 
1867. Nasleduje rok 1873 a s ním posledná veľká reforma peterburskej polície v cárskej 
ríši. Nový peterburský mestský poriadok z roku 1873 ponecháva policajné 
a administratívne vedenie mesta mestskému veliteľovi (Gradontčalnik), ktorý už 
nepodlieha guvernérovi, ale bezprostredne ministrovi vnútra a má právo o dôležitých 
policajných prípadoch a záležitostiach podať bezprostredne správu cárovi. Aj 
postavenie ministra vnútra ako najvyššieho policajného šéfa sa zosilnilo v poslednej 
tretine 19. storočia. Post zvláštneho šéfa žandárskeho zboru sa ruší a jeho funkcia 
prechádza na ministra vnútra. V roku 1880 bolo zrušené tretie oddelenie kancelárie Jeho 
veličenstva. Koniec cárskej ríše ruskej polícii nepriniesol koncom 19. storočia zmeny, 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

192 

ktoré by boli hodné uváženia. Obraz, ktorý nám ukázal dlhý rad ruských policajných 
reforiem, je organizovaný zhora. Je to postup autokratickej vládnej moci, ktorá 
škrtnutím pera môže na krajinu hodiť každý nový policajný systém, ale nie je schopný 
určiť, v akom tempe úradníctvo a následne ľud zrástli s novým policajným rúchom. 
Žaloby na nedostatky polície neprestali až do konca. Čo z neho vyznelo, je nedoriešený 
rozpor medzi rozkazovačným systémom a potrebami praktického života. Aj v Rusku sa 
odzrkadľuje v štátnom jadre polície všeobecný štátny problém: organizácia sa nestala 
živým organizmom. Tento problém nevyriešila ani revolúcia vo februári 1917. 
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7 Francúzsko v období feudalizmu 

7.1 Periodizácia vývoja 

 Francúzske kráľovstvo vzniklo v dôsledku Verdunskej zmluvy z roku 843 zo 
západných oblastí dovtedajšej franskej ríše. Nepredstavovalo však ani územnú, ani 
hospodársku, ani jazykovú kultúrnu alebo politickú jednotu. Fakticky sa skladalo 
z celého radu panstiev – seniorií (seigneurie), ktorých majitelia – seniori (seigneurs) 
uznávali panovníka iba formálne. Navyše niektoré zo seniorií podliehali francúzskemu 
kráľovi iba čiastočne, keďže ich druhá časť sa nachádzala na území Nemecka. 
V skutočnosti kráľ vládol iba na území svojich panstiev – domén. 

 Keď v roku 987 nastúpila na francúzsky trón dynastia Kapetovcov, jej králi 
viedli zdĺhavé boje s veľkými feudálmi o rozšírenie svojej skutočnej moci a upevnenie 
svojej autority. Tieto ciele však dosiahli až v spojitosti s expanzívnou politikou, v ktorej 
ich veľkí feudáli podporovali, keďže aj sami mali záujem na rozšírení územia, ktoré 
vytváralo podmienky pre zväčšenie ich seniorií. Proces upevňovania kráľovskej moci sa 
začal za panovania Ľudovíta IX. (1226-1270), ktorý posilnil ústrednú štátnu moc 
uskutočnením reforiem súdnej, peňažnej a vojenskej. 

 Začiatok obdobia stavovskej monarchie spadá do obdobia panovania Filipa IV. 
Krásneho (1285-1314), ktorý v úsilí získať pre svoje centralizačné snahy širšiu podporu 
začal pozývať na zhromaždenia šľachty a duchovenstva - niekdajšie generálne kúrie - aj 
zástupcov miest. V dôsledku toho sa šľachtické zhromaždenie zmenilo v zhromaždenie 
stavovské. 

 Postupné upevňovanie kráľovskej moci prebiehalo v zložitej situácii. Išlo 
predovšetkým o zostrovanie triednych protikladov, ktoré sa prejavilo v celom rade 
vzbúr a povstaní ako sedliakov, tak aj mešťanov, pričom v niektorých povstaniach sa 
spájali roľníci s mešťanmi alebo mestskou chudobou. Najmohutnejším bolo povstanie 
parížskych mešťanov (1357-1358) a povstanie sedliakov v strednom Francúzsku, tzv. 
jacqueriu (1368). V niektorých prípadoch sa spájal aspekt triedny s národným povstanie 
mešťanov v Bruggách, tzv. bruggská ranná omša v máji 1302, povstanie v Gente (1335-
1345 a 1382), povstanie sedliakov v západných Flandroch (1326-1328). Ďalšie 
problémy súviseli so zahraničnou politikou (storočná vojna s Anglickom 1337-1453). 

 V období stavovskej monarchie Francúzsko upevnilo svoju prestíž v pomere ku 
katolíckej cirkvi: za kráľa Filipa IV. bol zvolený Francúz za pápeža a sídlo pápeža sa 
prenieslo do Francúzska (tzv. avignonské zajatie, 1309-1377). 

 Počiatky absolutistickej monarchie vo Francúzsku siahajú do obdobia vlády 
Ľudovíta XI. (1461-1483), ktorý posilnil byrokratické orgány podliehajúce panovníkovi 
a pripojením Burgundského vojvodstva takmer úplne dovŕšil proces zjednocovania 
Francúzska. Celé ďalšie obdobie však neznamenalo nepretržitú samovládu kráľa - 
v závislosti od konkrétnych podmienok striedali sa obdobia vyhranenejšieho, 
jednoznačného absolutizmu za Ľudovíta XII. (1498-1515), Františka I. (1515-1547), 
Henricha IV. (1589-1610), Ľudovíta XIV. (1661-1715) a Ľudovíta XV. (1715-1774) 
s obdobiami, keď bola kráľovská moc oslabená - najmä počas náboženských vojen 
medzi katolíkmi a hugenotmi (1562-1594). Na čele jednej i druhej strany stáli 
šľachtické rody, ktoré využívali náboženské boje na realizovanie svojich politických 
ambícií, predovšetkým na získanie vplyvu na kráľa. V polovici 17. storočia prišlo 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

194 

k otvorenej revolte šľachty, známej pod menom „fronda princov" (1650-1653), ktorá 
bezprostredne nadviazala na vzburu parížskeho parlamentu – „frondu parlamentu" 
(1648-1649). Zatiaľ čo fronda parlamentu bola reakciou na pokus kráľa vymáhať 
daňové nedoplatky a najmä obmedziť práva parlamentu, cieľom frondy princov bolo 
upevniť postavenie šľachty. 

 Celé obdobie absolutistickej monarchie bolo sprevádzané ľudovými 
povstaniami, pri ktorých sa povstania sedliakov striedali s povstaniami mešťanov, ako 
aj so spoločnými povstaniami sedliakov a mešťanov. V tomto období došlo aj k prvým 
samostatným vystúpeniam robotníkov (štrajky tlačiarenskych robotníkov v Paríži 
a Lyone v rokoch 1539-1542, štrajky tkáčskych robotníkov v rokoch 1744-1786). 

 V oblasti ekonomiky sa prejavil absolutizmus rastúcou ingerenciou štátu do 
hospodárskeho života: v roku 1599 bola zavedená ochranná colná tarifa do priemyslu, v 
roku 1601 zriadená obchodná komora, ktorá priaznivo ovplyvnila rozvoj manufaktúr 
a zavádzanie technických zdokonalení, celý rad opatrení sa uskutočnil v roku 1673: 
došlo k zjednoteniu mier a váh, k zostreniu štátneho dozoru nad cechmi, štátnej 
regulácii vývozu obilia a k zníženiu niektorých priamych daní. 

 V poslednom období absolutistickej monarchie sa výrazne zhoršila finančná 
situácia najmä v dôsledku nákladných vojen a obrovských výdavkov na kráľovský dvor. 
Po neúspechu tzv. Lawovej špekulácie (emisia nekrytého papierového obeživa), ktorá 
zrútila celý finančný systém, vzhľadom na nereálnosť zväčšovania daňového bremena 
privilegovaných uskutočnili sa pokusy reforiem (Turgotove, 1774-1776 a Neckerove, 
1777-1781), v rámci ktorých mala byť uložená daňová povinnosť aj šľachte. Pokusy 
stroskotali na odpore šľachty. Tieto otázky sa zásadne vyriešili až v priebehu Veľkej 
buržoáznej revolúcie. 

7.2 Štruktúra obyvateľstva a jej sociálne skupiny 

 Pôda sa nachádzala formálne vo vlastníctve kráľa. Fakticky však patrila 
feudálom, ktorí ju získali od kráľa ako dedičné léno, pričom jej časť odovzdávali ďalej 
do léna svojim vlastným vazalom. Medzi feudálnych vlastníkov pôdy patrila aj cirkev – 
jej kláštory a biskupstvá. Svetskí i duchovní feudáli obhospodarovali pôdu vo vlastnej 
réžii alebo ju odovzdávali do obrábania sedliakom – podľa stupňa závislosti poddaným 
alebo nevoľníkom. Spravidla existovali popri sebe rôzne formy obhospodarovania 
v rámci toho istého veľkostatku. 

 V 10.-11. storočí sa hospodársky život sa koncentroval na vidieku. Prevládalo 
naturálne hospodárstvo, remeselnícka činnosť sa uskutočňovala na veľkostatkoch a pre 
ich potrebu. K výmene dochádzalo iba príležitostne. Obchod sa obmedzoval takmer 
výlučne na orientálne výrobky, ktoré dovážali cudzí kupci, a ktorých odberateľmi boli 
prakticky výlučne feudáli 

 Celkovo sa výrobné sily vyvíjali pomalým tempom. Hospodársky život sa začal 
zintenzívňovať až na sklonku obdobia roztrieštenosti, vtedy začal vzrastať aj význam 
miest. Mestá začali využívať svoj hospodársky vzostup aby sa zbavili závislosti od 
feudálov, tento cieľ dosahovali niekedy výkupom, inokedy otvoreným bojom. 

Feudáli sa delili podľa svojho postavenia v spoločnosti na tri skupiny: 

 Do prvej skupiny patrili vojvodovia (ducs), grófi (comtes) a markízi (marquis) – 
majitelia najväčších seniorií. K nim sa počítali aj arcibiskupi (archevéques), biskupi 
(évéques), opáti (abbés) a prepošti (prévôts). Príslušníci prvej skupiny boli priamymi 
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vazalmi kráľa, pričom boli považovaní za rovných kráľovi, a nazývali sa pairmi (pair – 
rovný). 

 Druhú skupinu tvorili vicegrófi (vicomtes) a baróni (barons), ktorí boli vazalsky 
závislí od pairov, od ktorých obdržali časť ich seniorie ako léno. 

 Tretiu skupinu predstavovali rytieri (chevaliers), ktorí dostali ako léno od 
príslušníkov predchádzajúcich skupín spravidla 1-2 dediny. Vazali vazalov sa nazývali 
„vzdialení" alebo „zadní" vazali (arriére-vasaux) a až do zosilnenia kráľovskej moci 
neboli závislí od kráľa. Kráľ bol nútený rešpektovať zásadu „Vazal môjho vazala nie je 
mojím vazalom". 

 Poddaní. Najvyššiu, pomerne nepočetnú skupinu, tvorili roturiéri (roturiers), 
ktorí sa rozdeľovali na vidieckych, tzv. vilanov (vilains) a mestských (bourgeois). 
Roturiéri boli osobne slobodní, mohli sa voľne sťahovať, ale mali voči feudálovi určité 
povinnosti. Z oboch skupín mali lepšie postavenie mestskí roturiéri: vzhľadom na to, že 
sa zaoberali prevažne remeslami a obchodom, spravidla vlastnili iba menšie pozemky, 
takže ich povinnosti - odvádzať za pôdu poplatky a vykonávať určité práce - nemali 
príliš veľký rozsah. Horšie postavenie mali vilani. Odvádzali feudálovi poplatky za 
užívanie pôdy (cens), odovzdávali mu časť úrody (champard) a pracovali na 
feudálových poliach na rozdiel od nevoľníkov však iba určitý počet dní, stanovený 
obyčajou. Platili aj priamu daň (taille). Na základe tzv. zakazujúcich práv (banality) 
nesmeli mlieť obilie vo svojich vlastných mlynoch, piecť chlieb vo vlastných peciach 
a lisovať víno na vlastných lisoch, ale všetko iba v zariadeniach feudálových za 
poplatok. Lov zveri, rybolov, zbieranie raždia a lesných plodov, ak neboli určené pre 
feudála, sa im zakazovali. Po smrti vilana jeho dedič bol povinný zaplatiť feudálovi 
prevodný poplatok (relief). Vilani podliehali feudálovej administratívnej i súdnej 
právomoci. 

 Nižšiu, početnejšiu vrstvu obyvateľstva tvorili nevoľníci - servi (serfs). Boli 
pripútaní k pôde, mohli byť predaní s pôdou, ale aj bez nej. Mali všetky povinnosti, 
ktoré mali vilani, viaceré z nich však obťažnejšie - napr. výška priamej dane a počet 
robotných dní neboli pre servov pevne stanovené, ale záviseli od ľubovôle zemepána. 
Okrem týchto povinností museli platiť ešte tzv. daň od hlavy (capitatio, chevage) a 
k uzavretiu manželstva potreboval súhlas feudála, za ktorý platili sobášny poplatok 
(formariage). Ich spôsobilosť na právne úkony bola značne obmedzená: nemohli 
uskutočňovať občianskoprávne úkony a nemali procesnú spôsobilosť. V dedičskom 
práve sa voči nim uplatňovalo tzv. právo mŕtvej ruky (mainemorte): pozostalosť po 
servovi prechádzala späť na feudála, ktorý ho spravidla odovzdával servovým dedičom 
za poplatok. Podobne ako vilani aj servi podliehali administratívnej a súdnej právomoci 
feudála. 

 Najnižšie a najhoršie postavenie mala dvorská čeľaď feudálov, ktorá vykonávala 
domáce aj poľné práce na 

 V 14. storočí sa uskutočnili v hospodárstve i v spoločnosti Francúzska značné 
zmeny, ktoré viedli k zmenám aj v oblasti nadstavby, najmä v oblasti štátnej 
organizácie. 

 Predovšetkým nastal vzrast miest v dôsledku rozvoja tovaropeňažných vzťahov, 
ktoré sa zintenzívnili najmä po križiackych vojnách. Mestá sa stávali významným 
hospodárskym i spoločenským činiteľom: štruktúra spoločnosti sa rozšírila o skupinu, 
ktorá sa stala samostatnou silou, nadobúdajúcou aj politický význam. Vzrast 
hospodárskej moci miest postupne vytvoril podmienky pre nastolenie politických 
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požiadaviek, základnou bola požiadavka zbaviť sa závislosti na feudáloch. Tento cieľ 
dosahovali mestá alebo bojom proti nim alebo, čo bolo častejšie, výkupom. Občas 
dochádzalo ku kombinácii obidvoch spôsobov - zvyčajne vtedy, keď feudál po prijatí 
výkupného sa pokúšal obnoviť svoju moc nad mestom (prípad Laonskej komúny z roku 
1112). Kráľovská moc zásadne podporovala snahy miest získať nezávislosť na 
feudáloch, pretože takto ich dostávala pod svoju priamu kontrolu, čo bolo v súlade 
s centralizačnými tendenciami. Navyše mestá predstavovali pre panovníka ekonomickú, 
najmä finančnú oporu. Samotné mestské obyvateľstvo nebolo jednotné: diferencovalo 
sa hlavne podľa majetku, pričom sa táto diferenciácia priamo odrážala aj na rozsahu 
politických práv mesta. 

 Štruktúra roľníckeho obyvateľstva zostala čo do počtu skupín rovnaká, došlo 
však k presunu zo skupiny servov do skupiny vilanov. V súvislosti s rozvojom tovaro-
peňažných vzťahov sa začali feudáli orientovať viac na peňažnú rentu a v snahe získať 
naraz väčšie množstvo finančných prostriedkov umožňovali majetným servom, aby 
výkupom nadobudli postavenie vilanov. Niekedy servov dokonca k vykupovaniu nútili, 
lebo v prípade, že výkupné bolo ekonomicky neúnosné, servi neprejavovali o výkup 
záujem. Zvyšovanie dávok, ktoré im ukladala vrchnosť bolo aj nepriamym nátlakom na 
servov, aby sa vykupovali. 

 Od 14. storočia sa vo Francúzsku vytvárali tri stavy: duchovenstvo, (svetská) 
šľachta a tzv. tretí stav, ktorým sa rozumeli pôvodne iba mešťania. Prvé dva stavy boli 
privilegované, najmä z hľadiska daňovej povinnosti, tretí stav znášal - spolu s roľníkmi 
- celé daňové bremeno. Ale napriek diskriminácii bol tretí stav uznaný za politický 
faktor na feudálovom majetku a bol osobne najviac obmedzený. V období 
absolutistickej monarchie nastali radikálne zmeny. 

 Šľachta bola oslobodená od všetkých povinností vrátane daňovej povinnosti. Jej 
príslušníci zastávali vysoké funkcie v štátnom aparáte a v armáde, monopolné 
postavenie šľachty v týchto oblastiach však neexistovalo. Určitá časť šľachty žila na 
kráľovskom dvore ako dvorská šľachta a spotrebovávala značnú časť národného 
dôchodku. 

 Počet kategórií šľachty vzrástol: ku kategóriám rodovej šľachty pribudla 
kategória služobnej šľachty, tzv. šľachta plášteniek. Regrutovala sa spomedzi zámožnej 
buržoázie, príslušníci ktorej si kupovali úrady a s nimi spojené tituly, osobné i dedičné. 
(pri výkone úradu si títo šľachtici obliekali pláštenku, čo dalo základ ich označeniu). 

 Privilegovanou skupinou obyvateľstva bolo aj katolícke duchovenstvo. Najvyšší 
cirkevní hodnostári patrili medzi šľachtu, a to k jej najvyššej vrstve - pairom. Zvyčajne 
išlo o mladších šľachtických synov, ktorí v dôsledku majorátneho systému 
neparticipovali na dedičstve. Nižšiu, hoci tiež privilegovanú skupinu tvorilo farské - 
mestské i vidiecke - duchovenstvo, regrutujúce sa väčšinou z radov drobnej buržoázie, 
ako aj členovia mníšskych rádov, ktorí takisto pochádzali väčšinou z rodín drobnej 
buržoázie. Medzi vyšším a nižším duchovenstvom existovali rozdiely nielen 
v privilégiách, ale aj v majetku: zatiaľ čo vyšší duchovní poberali príjmy z rozsiahlych 
latifundií, nižší duchovní boli odkázaní na príspevky a milodary farníkov resp. 
veriacich. Preto občas dochádzalo k prejavom nespokojnosti príslušníkov 
duchovenstva.. 

 Buržoázia - najvyššiu vrstvu buržoázie predstavovali bankári, nájomcovia 
daňového regálu (zaužívala sa prax, že štát nevyberal dane od poplatníkov priamo, ale 
prenajímal ich vyberanie jednotlivým príslušníkom buržoázie) a akcionári 
privilegovaných spoločností. Príslušníkom tejto vrstvy boli prístupné všetky úrady, 
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nevynímajúc ministerstvá, a preto táto vrstva zrastala s dvorskou šľachtou. Nesnažila sa 
o zmeny spoločenského zriadenia. Ďalšiu, najvýznamnejšiu skupinu tvorili 
veľkopodnikatelia, organizátori domáceho priemyslu, veľkoobchodníci 
i maloobchodníci. Títo nemohli zastávať významnejšie štátne funkcie, doliehalo na nich 
bremeno daní a v rozvíjaní hospodárskej aktivity boli značne obmedzení existenciou 
miestnych ciel, cechových privilégií a malichernou reglementáciou. Prameňom ich 
nespokojnosti bolo aj nedostatočné zabezpečenie súkromného vlastníctva. Táto časť 
buržoázie bola stúpenkyňou revolučných premien: žiadala likvidáciu stavovských 
rozdielov, odstránenie všetkých hospodárskych obmedzení a hlavne nedotknuteľnosť 
súkromného vlastníctva. Treťou skupinou bola drobná buržoázia, prevažne remeselníci. 
Obmedzenia a ľubovôľu štátneho aparátu pociťovala väčšmi ako predchádzajúca 
skupina, lebo jej príslušníci vzhľadom na obmedzené hmotné prostriedky nemali 
možnosť kupovať si rôzne úľavy a podplácať štátny aparát. Táto skupina predstavovala 
najradikálnejšiu časť buržoázie a počas Veľkej buržoáznej revolúcie predkladala 
najrevolučnejšie požiadavky. 

 Robotníci a tovariši - súčasne s rozvojom kapitalistickej výroby vytvárala sa aj 
robotnícka trieda, hoci spočiatku ešte nie veľmi početná. Robotníci boli nekvalifikovaní 
- pomocní, jednak kvalifikovaní - tovariši. Postup získať postavenie majstra bol zdĺhavý 
a obtiažny. Učebný čas trval 8-10 rokov, prechod z kategórie tovarišov do kategórie 
majstrov bol sťažený vysokým poplatkom a ťažkou skúškou. Pracovné podmienky 
učňov, tovarišov a nekvalifikovaných robotníkov boli veľmi ťažké, pracovný deň trval 
až 16 hodín. 

 Sedliaci - spomedzi roľníkov už takmer úplne vymizli servi, udržali sa iba na 
kráľovskej a cirkevnej pôde. Zachovali sa však servitúty (najmä vo východnom 
Francúzsku): pri nich boli sedliaci síce osobne slobodní, ale pôda, ktorú obrábali, bola 
považovaná za vlastníctvo feudálov, voči ktorým mali celý rad povinností, totožných 
najmä s tradičnými banalitami. Miestami sa zachovala aj renta v úkonoch. Okrem toho 
boli sedliaci povinní odvádzať dávky v prospech štátu a cirkvi. Všetky dane, dávky 
a ostatné povinnosti oberali sedliakov asi o 2/3 ich čistých príjmov. A nakoľko dane 
nevyberali štátne orgány, ale nájomcovia, ktorí mali záujem, aby rozdiel medzi 
vybraným a štátu odovzdaným množstvom bol čím väčší, sedliaci často vychádzali na 
mizinu. 

 Okrem stavovských rozdielov existovala v absolutistickom Francúzsku 
diskriminácia odlišnej náboženskej príslušnosti: protestanti a židia mali obmedzené 
práva. Vo francúzskych kolóniách existovalo aj otroctvo, čoho dôkazom je Čierny 
kódex (Code Noir) z roku 1785, upravujúci postavenie otrokov. 

7.3 Verejná správa 

7.3.1 Ústredné štátne orgány 

 Na čele štátu stál kráľ. Jeho funkcia bola dedičná, v období medzi detrónizáciou 
Karola Tučného (887) a zvolením Huga Kapeta (987) voliteľná. (Voliteľnosť sa 
formálne zachovala aj za prvých Kapetovcov, uplatňoval sa však princíp dedičnosti). 
Takmer po celé obdobie roztrieštenosti bol kráľ panovníkom celej krajiny iba formálne. 
Skutočnú moc vykonával iba na svojich panstvách - v parížskom a orleánskom kraji. 
Ešte aj o zachovanie tejto moci musel viesť ustavičný boj s veľkými feudálmi. 
K upevneniu kráľovskej moci dochádza až koncom 12. storočia. 
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 Kráľovský dvor predstavoval súhrn príslušníkov ústredného štátneho aparátu. 
Skladal sa z kráľovských „sluhov" - ministeriálov a radcov. Jeho územná pôsobnosť 
bola priamoúmerná skutočnej kráľovskej moci a preto v prvých obdobiach sa 
obmedzovala na kráľovské domény. V priebehu boja o upevnenie kráľovskej moci 
uskutočnila sa reorganizácia dvora: vytvorila sa kráľova rada al. kúria (curia regis), 
jadro ktorej tvorili kráľovi ministeriáli. Názvami funkcií svojich členov čiastočne 
nadväzovala na ústredný štátny aparát franskej ríše. Najvýznamnejšími hodnostármi 
boli veľký senešal (grand sénéchal, senescalcus magnus) - najvyšší finančný orgán 
(tento úrad bol zrušený za Filipa II. Augusta, 1180-1223) a konektábl (connétable) 
veliteľ vojska. Na čele kráľovskej kancelárie stál kancelár (chancelier, cancellarius), 
kráľovský dvor a kráľovu osobnú pokladnicu spravoval komorník (chambellan, 
camerarius). Zastávanie funkcií sa neviazalo na šľachtický pôvod: úradníkmi sa stávali 
aj drobní rytieri a nižší duchovní, ktorí mali právnické vzdelanie alebo administratívnu 
a justičnú prax. 

 Za Ľudovíta IX. (1226-1270) bola v rámci jeho reforiem kráľova kúria rozdelená 
na dve komory - účtovnú a súdnu, nazývanú parlament (parlement). Zatiaľ čo za Filipa 
II. zúčastňoval sa ministeriáli a znalci práva (legisti) v kúrii iba popri veľkých 
feudáloch, od Ľudovíta IX. činnosť kúrie spočívala prakticky iba na samostatných 
ministeriáloch a legistoch, feudáli sa zúčastňovali iba na otváracom ceremoniáli 
zasadania parlamentu. Legisti sa snažili aplikovať v judikatúre zásady a normy 
rímskeho práva a zároveň propagovali princíp neobmedzenosti kráľovskej moci. 

 Generálne kurie boli zhromaždením svetských i duchovných feudálov 
z kráľovských domén resp. z celej krajiny, ktorých kráľ zvolával, aby s nimi prerokoval 
dôležité otázky vnútornej i zahraničnej politiky. 

 V období stavovskej monarchie sa postavenie kráľa v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím upevnilo. Centralizačné snahy sa síce ešte v plnom rozsahu 
nerealizovali, no najdôležitejšie otázky sa nielen centrálne rozhodovali, ale mali aj 
faktickú, nielen formálnu pôsobnosť na území celého štátu. Pritom sa však kráľ delil 
o moc s novým - stavovským - orgánom, ktorý predstavoval jeho protiváhu. Rovnováha 
medzi panovníkom a stavovským orgánom však nemala trvalý charakter: občas 
dochádzalo k vychýleniu v prospech jednej alebo druhej strany podľa reálneho pomeru 
síl, ako aj v súvislosti s ďalšími momentmi. 

 Ďalšie ústredné štátne orgány z obdobia feudálnej roztrieštenosti sa zachovali, 
pričom sa rozšírila ich faktická územná pôsobnosť. K nim pribudol orgán, ktorý bol pre 
novú etapu vo vývine štátu najcharakteristickejší - generálne stavy (états généraux). 
Generálne stavy sa skladali z vyššieho duchovenstva, svetskej šľachty a tzv. tretieho 
stavu - zástupcov miest, ktorí sa regrutovali z radov mestského patriciátu. Členovia 
generálnych stavov boli pozývaní kráľom (šľachta počnúc grófmi nahor, preláti 
a niekedy aj osoby stojace na čele miestnej správy - starostovia a konzuli - týchto 
niekedy menovali kráľovskí úradníci alebo volení - zástupcovia kapitúl, opátstiev 
a miest). Voľby boli spočiatku priame, neskôr nepriame - trojstupňové. Vidiecke 
roľnícke obyvateľstvo nemalo žiadne zastúpenie: za jeho zástupcov boli označovaní 
feudáli, ktorým podliehalo. 

 Generálne stavy zvolával kráľ najmä vtedy, keď zamýšľal zaviesť nové dane. 

 Každý z generálnych stavov zasadal a rokoval osobitne. Každý stav mal jeden 
hlas bez ohľadu na počet jeho členov, čo bolo nevýhodné pre tretí stav, ktorý napriek 
svojej početnosti mal zriedka možnosť presadiť svoj záujem vzhľadom na zásadnú 
jednotnosť záujmov, a preto aj väčšinou jednotný postup - ostatných dvoch stavov. 
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 Pomer medzi kráľom a generálnymi stavmi nebol vždy rovnaký - niekedy sa 
viac uplatňovala váha generálnych stavov, inokedy kráľa. V niektorých obdobiach, keď 
bola kráľovská moc silnejšia, generálne stavy neboli vôbec zvolávané: Karol V. (1364-
1380) zvolával namiesto generálnych stavov zhromaždenie notáblov - princov 
z kráľovského rodu, dvoranov, prelátov, teológov a právnikov, ktorých pozýval podľa 
svojho vlastného uváženia. 

 Za absolutizmu bola pre systém štátnych orgánov príznačná centralizácia 
a upevňovanie moci panovníka jednak na úkor šľachty, ktorá zastávala funkcie 
v miestnej správe, jednak na úkor miest. 

 Moc kráľa sa upevnila v relácii centra k miestnej správe a vo vzťahu k ostatným 
ústredným štátnym orgánom, najvýraznejšie voči generálnym stavom. Počnúc 
Františkom I. (1515-1547), králi sa pri vydávaní zákonov odvolávali iba na svoju vôľu. 
Kráľ vykonával účinnejšiu kontrolu miestnej správy a jeho pozície sa upevnili aj 
v justícii. K upevneniu kráľovskej moci prispelo aj vytvorenie stálej armády 
a vojnového loďstva. 

 Kráľovská rada sa premenila na byrokratický orgán, jej poradný charakter 
ustúpil charakteru výkonnému. V súvislosti s tým poklesol význam kráľovských 
princov, vojvodov a ostatných pairov a vzrástol význam osôb s odborným vzdelaním 
nešľachtického pôvodu. Za kardinála Richelieua sa stáva predsedom rady kancelár, 
ktorý bol predtým jej tajomníkom. Štyroch členov kráľovskej rady nazývali štátnymi 
tajomníkmi a bolo im zverené riadenie určitých odvetví štátnej správy. Za Ľudovíta 
XIV. (1643-1715) dostali štátni tajomníci označenie ministrov, pričom štátny tajomník - 
generálny kontrolór financií sa stal fakticky prvým ministrom. 

 Okrem kráľovskej rady existovalo ešte niekoľko ďalších rád, ktoré plnili 
administratívne úlohy a podliehali kráľovskej rade. 

 Generálne stavy stratili postupne svoj význam. Po roku 1439 sa schádzali iba 
zriedka a od roku 1614, keď ich kráľ rozpustil pod zámienkou, že pre vzájomné 
nezhody nie sú schopné činnosti, zišli sa až v predvečer Veľkej buržoáznej revolúcie – 
v roku 1789 výberu. 

7.4 Miestna správa 

 Administratívno-teritoriálne rozdelenie zostalo ako v predchádzajúcom období. 
Vzrástol však počet miest, ktoré nepodliehali feudálovi, ale iba kráľovi. Na čele miest 
stáli mešťanostovia (starostovia, maires) alebo konzuli (consuls). 

 Od 16. storočia zosilnela centralizácia a byrokratizácia miestnej správy. Seniorie 
sa zmenili v provincie, spravované kráľovskými úradníkmi. Za Františka I. vznikol úrad 
guvernéra (gouverneur), ktorý stál na čele provincie, bol najvyšším vojenským 
veliteľom v jej obvode, predsedom provinčného stavovského zhromaždenia 
a zástupcom kráľa v najvyššom provinčnom súdnom orgáne - parlamente. Guvernérovi 
podliehali bailliovia, prevoti a senešali. Za Henricha II. (1547-1559) vznikol úrad 
intendanta, ktorý mal spočiatku občasný, od čias kardinála Richelieua stály charakter. 
Intendant mal administratívnu, finančnú i súdnu právomoc a jeho hlavnou úlohou bolo 
kontrolovať celý provinčný administratívny i súdny aparát. 

 Provinčné generálne stavy - regionálna obdoba ústredných (celoštátnych) 
generálnych stavov, boli vo svojej činnosti obmedzované byrokratickými orgánmi. 
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Rovnako boli obmedzené aj mestské orgány - magistratúry, ktoré stratili niekdajšie 
autonómne postavenie. 

 Kráľovské domény sa rozdeľovali na obvody na čele s prevotmi (prevôts), 
ktorým patrila administratívna, súdna a vojenská právomoc. Neskôr začali vznikať 
vyššie jednotky - spojené obvody (baillages), na čele ktorých stáli bailliovia, priamo 
nadriadení prevotom, vykonávali inšpekciu a kontrolu činnosti prevotov - neskôr sa stal 
ich úrad stálym. Za Filipa II. Augusta vznikla funkcia senešalov (funkcia veľkého 
senešala - úradu ústredného charakteru - bola za toho istého panovníka zrušená), ktorí 
spravovali územie novopripojené ku kráľovským doménam. 

7.4.1 Organizácia súdnictva 

 Nebola jednotná a v každej seniorii mala určité osobitné črty. V zásade však 
pôsobili dva druhy súdov: svetské a cirkevné. 

 Svetské súdnictvo bolo spočiatku dvojstupňové: existoval nižší a vyšší súd. 
V 13. storočí vznikol ako medzistupeň stredný súd. Menej významné veci sa súdili na 
nižších, závažnejšie na vyšších súdoch. Uplatňovala sa zásada, že každý má byť súdený 
seberovným, vzťahovala sa však iba na šľachticov a ostatných slobodných obyvateľov. 
Nevoľníkov a služobníctvo súdili iba páni. 

 Cirkevné súdnictvo bolo štvorstupňové: prvou inštanciou bol súd biskupa, 
druhou arcibiskupa, treťou prímasa, štvrtou pápeža (tento sa mohol nechať zastúpiť 
svojim zmocnencom). Cirkevné súdy boli príslušné nielen pre duchovných, ale aj pre 
laické osoby, ktoré mali nejakú spojitosť s cirkvou (pre učiteľov, spevákov, 
univerzitných študentov, ako aj pre účastníkov križiackych výprav). 

 Centralizácia sa prejavila aj v oblasti justície. R. 1537 bola zrušená jurisdikcia 
barónov. Zároveň bol oslabený aj význam parlamentov tým, že boli postavené pod 
kontrolu guvernérov a neskôr aj intendantov. Obmedzením parlamentov sa nesledovalo 
len zúženie ich prvoradej činnosti - výkonu jurisdikcie, ale viac obmedzenie ich účasti 
na legislatívnej procedúre, najmä pokiaľ išlo o parížsky parlament: od polovice 15. 
storočia sa kráľovské nariadenia publikovali prostredníctvom registrácie na parížskom 
parlamente, ktorý bol oprávnený registráciu odoprieť, prípadne vrátiť kráľovi jeho 
nariadenie pozmenené (remonštrácia, remontrance). Počnúc panovaním Františka I. 
začalo sa právo parlamentu na remonštrácie postupne obmedzovať, až napokon Ľudovít 
XIV. v roku 1673 remonštrácie zakázal a provinčné parlamenty podriadil guvernérom 
a intendantom. 

 V súvislosti s rozširovaním a upevňovaním svojej moci odnímali králi výkon 
súdnictva feudálom a zverovali ho svojim administratívnym orgánom - na severe 
bailliom a prevotom, na juhu bailliom a senešalom. Najvyššou súdnou inštanciou sa stal 
parížsky parlament, ktorý mal tri komory - dve občianske a jednu trestnú. Obdobné 
parlamenty sa zriaďovali aj v provinciách - územiach pripojených ku kráľovským 
doménam. Súčasne so vznikom parlamentu bola zriadená aj funkcia kráľovského 
prokurátora, ktorý vystupoval ako žalobca v mene kráľa. 

7.4.2 Vznik centralizovanej policajnej správy vo Francúzsku - 
počiatky francúzskej polície a jej vývoj do Veľkej revolúcie 1789 

 Hlavnými príčinami policajného vývoja vo francúzskych dejinách stredoveku sú 
odstredivé sily, rovnaké ako v Nemecku. Kráľ, ako nositeľ centrálnej moci na jednej 
strane a na strane druhej opozícia feudálnych pánov, ktorí sa usilovali obmedziť 
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panovnícku svojvôľu. Tento boj vo Francúzsku mal iného víťaza ako v Nemecku. Vo 
Francúzsku kráľ zdôrazňoval integráciu a to nie je pre rozvoj francúzskej polície 
zanedbateľné. 

 Spoločných štátnych predchodcov Nemecka a Francúzska, Franskú ríšu 
Merovinger a Karolinger (Mervejovcov a Karolovcov) sme už načrtli. Ich vojvodcovia 
a grófi mali svojich rímskych predchodcov v duces a comites, vojenských veliteľoch, 
dosadených Konštantínom v 3. storočí pred n. l.. Toto označenie prešlo neskôr aj do 
civilnej správy, takže v poslednom storočí rímskeho cisárstva vojenských veliteľov 
nachádzame aj na čele teritórií v provinciách. Keď si potom rímsku provinciu Gáliu 
podmanili Frankovia, Wizigóti, Burgundi a iné germánske kmene, ponechali si v zásade 
rímsku organizáciu administratívnej správy. Tak sa stali Duces francúzskymi Comites - 
grófmi. V protiklade, voči rímskym predchodcom, štátni úradníci nemali stabilný plat, 
čo malo za následok, že svoj úrad zneužívali na osobné obohacovanie. Svoje provincie 
stále viac a viac využívali. V súvislosti s tým sa snažili dostať spod kontroly kráľa 
a získať väčšiu nezávislosť. Karol Veľký so svojou vynikajúcou panovníckou genialitou 
úplne potlačil tieto snahy. Jeho vyslaní zmocnenci "missi" sa v nepravidelných 
intervaloch stávali "okom" perzských kráľov a starali sa o to, že "vládla" vôľa kráľa a 
s tým "vládlo" rovnaké právo i rovnaká jeho aplikácia po celej ríši. Jeho slabším 
nasledovníkom sa to nepodarilo. Nasledovalo delenie ríše na menšie obvody. 
Neporiadok a nepoddajnosť feudálnych pánov sa prejavovala nanovo, i keď sa 
v priebehu storočí, napriek tomu zdôrazňovala kráľovská centrálna moc. Preto, keď 
králi nemohli potlačiť moc veľkých pánov zhora, použili politickú šikovnosť a potlačili 
ju zdola. 

 Vymedzenie moci feudálnych pánov nasledovníkmi Karola Veľkého bolo dané 
prostredníctvom Ediktu von Kiers sur Oise (877). Karl der Hahle musel v ňom slobodne 
uznať panovníkom a grófom dedičstvo ich úradov a dedičné vlastníctvo v ich úradných 
obvodoch. To bolo prvé zákonné konštatovanie decentralizácie, ktoré novým 
panovníkom prinieslo ďalekosiahle práva vojnového ťaženia, správy, súdnej právomoci 
i razenia mincí. Ako panovníci si mohli odteraz ustanovovať vlastných úradníkov, 
ktorým zverili správu a právo vynášať rozsudky. Na čele stál vicomtes (vicegróf), pod 
ním prévost (predstavený), profoss, sudca najvyššieho súdu. Tak sa nazývali, keď 
úradovali v meste, zatiaľ čo na dedinách sa volali maires (starosta) a na opevnených 
hradoch (zámkoch) chatelain (kastelán, hradný správca). Aj pri rozhodovaní 
v odvolávacích inštanciách, ktoré si grófi ponechali, nahradili týchto zvláštni úradníci, 
ktorí v severnom Francúzsku mali titul baillis, zatiaľ čo na juhu sa volali sénechaux. 
Napriek tomu mal kráľ vo svojej doméne kráľovských prévotov, ktorých od čias Filipa 
Augusta (1180 - 1223) nahradili rovnako baillis a sénechaux ako bezprostrední 
reprezentanti kráľa. Vedľa tohto vývoja prebieha začínajúce a niekoľko storočí trvajúce 
oslobodzovacie hnutie miest. Z horeuvedených dôvodov bolo podporované "rukami 
kráľov" a postupne znamenalo skutočne prelom v decentralizovanom panstve. Tu sa 
dosiahlo právo, o ktoré sa najviac snažili mestské správy a súdnictvo. Pod vedením 
Valoa (1328-1589) zjednotili baillis a sénechaux do svojich rúk spoločne správu 
a justíciu a čiastočne aj vojsko. Pritom ako úradníci boli ďaleko vzdialení ideálu 
povinnosti a vernosti kráľovi; svoju moc zneužívali. Nachádzame stále viac napomenutí 
a pokarhaní od kráľov. Na druhej strane celú situáciu sťažovalo aj to, že stále viac 
pribúdali nové oblasti verejného života a spojenie celej štátnej správy sa dostávalo do 
rúk tých istých úradníkov. Takže z viacerých hľadísk sa žiadalo rozdeliť rozsiahle 
právomoci baillis a sénechauxovcov. Vytvorili sa špeciálni úradníci, ktorí sa volali 
lieutenants (zástupcovia). Pôvodne zastupovali jednotlivých úradníkov v ich 
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neprítomnosti. Časom sa stali zvláštnymi odbornými úradníkmi, ktorí neboli menovaní 
baillis a sénechaux, ale bezprostredne kráľom. To znamenalo ďalšie oslabenie prvých 
a prinieslo aj posilnenie postavenia prévotov na účet baillis. 

 V súvislosti s týmto špecializovaním úradníctva sa vecne viazalo isté oddelenie 
od justície a správy. Toto oddelenie je viditeľné už aj na rovnošate úradníkov. Jednotliví 
(vlastní) sudcovia (lieutenants cilils a lieutenants criminels) nosili dlhú róbu (trobe 
longue). Správni úradníci (prévots, baillis, sénechaux), ktorí predsedali aj pri 
pojednávaniach, ale v danom prípade museli byť aj vojenskými vodcami, na označenie 
(zvýraznenie) svojej razantnosti nosili krátku róbu. Vzhľadom na ich vojenský prvok 
boli nazývaní aj magistrats d°epee. Toto delenie kompetencií v praxi neprebiehalo 
hladko, ale s neustálymi hádkami a vzrastajúcim baillis a sénechaux proti zmenšovaniu 
ich vplyvu. Už základný a Františkom I. v roku 1536 vydaný Edikt von Cremieu 
ohraničil ich právomoci a Edikt z roku 1581 im dôrazne zakázal každé vmešovanie sa 
do povinných civilných, kriminálnych a administratívnych záložitostí sudcov 
a Prévotov. Tieto nariadenia ostali často na papieri. 

 Ich dedičmi boli prévoti. V Edikte von Cremieu František I. im a vigniers 
(strážcom) ponechal aj správu na vidieku. Ten istý kráľ menoval prévots des 
marechaux, druh mladých d´epee, ktorí súdili obyvateľov za tuláctvo, pouličné lúpeže, 
falšovanie mincí a vojenské prečiny. Disponovali marechauxes (cestnou políciou), 
jazdeckým policajným oddielom ktorému velili poručíci. Boli rozdelení na roty 
a predovšetkým vojensky organizovaní. Na jednej strane podliehali vojenskému 
vrchnému veleniu maršála, zatiaľ čo na druhej strane vykonávali nariadenia justície 
a správnych úradov. Také policajné oddiely existovali až do konca starej monarchie 
a potom boli nahradené departements-gendarmerie (mestským žandárstvom - mestskou 
políciou). 

 Prévoti získavali stále viac na vážnosti. Podľa dôležitosti svojich obvodov sa 
rozlišovali prévots generaux a prévots particuliers, najdôležitejší ale bol ten v Paríži, 
hlavnom meste krajiny, ktorý mal pôvodne v rukách celú administratívu. Na konci 16. 
storočia sa dospelo k tomu, aby sa prijalo jednotné riadenie administratívy. Všeobecné, 
pre celú krajinu platné predpisy boli vydané najprv kráľom, potom prévotom z Paríža. 
Zatiaľ ostatní prévoti mohli vydávať len doplňujúce špeciálne ustanovenia pre svoj 
služobný obvod. Tie sa nesmeli dostať do rozporu so všeobecnými nariadeniami 
prévotov z Paríža. Touto centralizáciou štátnej správy, ktorá je Francúzsku vlastná ešte 
aj dnes, s konečnou platnosťou nad decentralizáciou zvíťazilo v stredoveku francúzske 
kráľovstvo v protiklade k nemeckému cisárstvu. Absolutizmus začínajúceho novoveku 
v Nemecku nadobudol podobu iba v jednotlivých krajinách, z ktorých najvýznamnejšia 
- Prusko, začala postupný vzostup svetového významu. Vo Francúzsku to bolo ináč. Tu 
zotrvávala štátna moc v centre ríše, v nej sa stelesňoval aj absolutizmus a tým sa stalo 
Francúzsko nositeľom európskej veľmoci. V tom je rozdiel medzi nemeckým 
a francúzskym absolutizmom. Meno Ludwiga XIV., slnečného kráľa, prezrádza dosť. 
V ňom nachádza polícia (policajný štát) svoju navonok najsilnejšiu a vo vnútri najplnšiu 
realizáciu. Tak sa stalo Francúzsko klasickou krajinou polície. Ale nielen v dejinách 
polície novoveku zaujímalo Francúzsko zvláštne postavenie. V protiklade s Nemeckom 
bola to rímska provincia, Gália, dobytá Júliusom Cézarom a ako taká dostala so 
všeobecnou rímskou štátnou organizáciou aj rímske policajné zriadenie. Tieto inštitúty 
pri známom vplyve Francúzska na nemecké verejné právo pôsobili najmä na nemeckú 
políciu. Tu zjavne vstupuje do popredia význam starého Ríma, ktorý je pre náš život 
ešte aj dnes veľmi živý, v policajnej oblasti veľmi aktuálny. Ale mostom medzi starou 
a novou políciou je Gallien - Frankreich (Galsko-Francúzsko). V ňom sa spriadajú nitky 
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vývoja policajných dejín od starého Ríma, ešte staršieho Egypta a iných klasických 
krajín až po súčasnosť. Ludwig XIV. (1643-1715) reorganizoval francúzsku políciu 
prostredníctvom Ediktu z 15. marca 1667. Hlavným jadrom jeho policajnej organizácie 
bol novoutvorený úrad Lieutenant general de Police, parížskeho policajného prezidenta. 
Mal byť neskôr vzorom berlínskeho a tým aj pruského policajného prezidenta. 
Vychádzal z rímskeho policajného prezidenta, mestského prefekta Ríma, ktorý bol zas 
alternatívou alexandrijského mestského stratéga. Už Július Cézar sám vymenoval podľa 
vzoru Ríma praefecta urbis (mestského prefekta) v hlavnom meste Gálie, lutetia 
purisiorum, neskoršom Paríži. Tento titul sa tradoval dlho po dobytí Gálie nemeckými 
kmeňmi a až do polovice 7. storočia sa jeho nositelia menovali comtes de Paris. Takto 
zodpovedalo ich úradné označenie vedúcim úradníkom v provincii, comtes alebo 
gaugrafen - župní grófi. Organizačno-správne postavenie úrovne hlavného mesta nie je 
porovnateľné s ostatnými mestami, ale s veľkými medzimestskými administratívnymi 
obvodmi krajiny. Ich právomoc je veľmi rozsiahla a narastá vo zvláštnom postavení 
hlavného mesta. Tak nasledoval comte de Paris aj tu iba svoje veľké vzory, ktoré 
zodpovedali rímskemu mestskému prefektovi, prefektovi provincie, cisárskemu 
miestodržiteľovi a mestskému stratégovi Alexandrie, ktorého titul stratég mali aj 
egyptskí župní vodcovia. Napriek rovnakému úradnému označeniu nezodpovedali 
prévoti Paríža prévotom provincií, ale radiacim provinčným úradníkom - baillis 
a sénechaux. Zámoček v Paríži bol súčasne služobným bytom prévota a sídlom súdneho 
dvora, ktorý sám viedol. Rozhodnutia slúžili ako autentické výklady a doplnenia 
zákonov krajiny a miestnych príkazov. Tak boli parížski prévoti v situácii, keď mali 
vplyv na správu a súdy. Boileau podporoval pomocou policajného regulovania tvorby 
cien, zvlášť hospodársky život, cechy a obchodný cestovný ruch, Triboust sa snažil 
o všeobecné zjednotenie policajných predpisov pre Paríž a celú kráľovskú ríšu. 
Centralizované kráľovstvo, bojujúce proti nadvláde baillis a sénechaux, podporilo 
parížskych prefektov ako centrálu, protiváhu proti odstredivým silám veľkých 
provinčných pánov. Karol IV. dal v roku 1389 parížskemu prévotovi právo 
prenasledovať zločincov v celej krajine a na splnenie tejto kriminálno-policajnej úlohy 
v krajine využiť každú vojenskú pomoc. Tu je dôkaz o tom, že podstata prenasledovania 
zločincov je neoddeliteľná a zodpovedá základnej kriminalistickej požiadavke. Prévot 
v Paríži získal rozsahom svojej právomoci na celú krajinu a velenie cez armádu tak 
enormnú moc, že napokon aj on, pôvodne ochranca kráľovstva, spôsobil jeho obavy. 
František I. preto ohraničil aj moc parížskeho prévota (tak ako moc baillis a sénechaux). 
Aj jeho právomoci boli dosadením civilného poručíka a poručíka pre kriminálnu 
činnosť výrazne obmedzené a na vojenskej strane boli zahatané dosadením stáleho 
guvernéra Paríža. Spory o právomoc napriek zásahom parlamentu a množstvu Ediktov 
stále ožívali a s konečnou platnosťou boli odstránené až úplnou prestavbou polície za 
Ludwiga XIV. Z policajnej exekutívy Paríž mal svojho chevalier de guet, veliteľa 
nočnej stráže, Alexandria nočného stratéga s určenými strážnikmi pre nočnú ochranu 
mesta a Rím svojho praefecta vigilum, veliteľa policajného útvaru. Aj toto policajné 
zriadenie prevzali Gallovia bezprostredne od Rimanov. Existovalo natrvalo v Paríži. 
Pod vedením baillis a sénechaux i v provinciách. Na jednej strane boli vytvorené 
z obchodníkov a remeselníkov, na druhej strane zo stálej policajnej čaty 26 peších a 20 
jazdcov, na čele ktorých stál už vyššie menovaný chevalier de guet. Služba bola 
rozdeľovaná tak, že občania mali pridelenú len určitú stráž, z ktorej mohli tvoriť 
podporu, zatiaľ čo pravidelná pátracia služba bola tvorená zo štátnych ochrancov. Edikt 
z roku 1691 stanovil presné príkazy o správaní stráží, o zatýkaní, vypočúvaní atď. Guet 
existoval až do konca starej monarchie, striedavo podľa časových a miestnych potrieb 
sa menila aj sila jeho regulárneho policajného oddielu. Vyskytovali sa prísne tresty 
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jednotlivých strážnych družstiev. Aj tretí hlavný inštitút parížskej polície pochádza 
v poslednom úseku z rímskych čias policajných komisárov. Ich rímski predchodcovia 
sú curatores urbis (strážcovia mesta), adjutores praefecti urbi (pomocníci mestského 
prefekta) a guaesitores a inguisitores (pátrací úradníci). Z nich vyšli mladí engueteures 
alebo examinateurs franských kráľov, ako ich nachádzame napr. okolo roku 615 za 
Clotharda II. Títo dostávali rozkazy priamo od comte de Paris a mali rozličné úlohy ako 
napr. prenasledovanie zločincov, ochranu chudobných, vdov a sirôt, ochranu verejnej 
bezpečnosti, dozor nad nosením zbrane, nad cudzineckou políciou, nad čistením ulíc 
a rad iných hospodárskych úloh. Aj po tomto menovaní baillis, sénechaux a prévots 
ostali komisári existovať. Činnosť predstaviteľa revíru, ktorá patrí dnes k pojmu 
policajného komisára, je taktiež starého francúzskeho pôvodu. Parížski komisári mali 
prévotom pridelené určité mestské štvrte, v ktorých museli bývať a kedykoľvek museli 
byť pripravení pomôcť. Ešte dnes má parížska polícia v rozdeľovaní revírov a úlohách 
komisárov mnohé znaky zo staršej organizácie. 

 Toto je v hrubých rysoch základ policajných dejín, na ktorom Ludwig XIV. 
postavil obnovu svojej polície na čele s úradom veliteľa generálnej polície, parížskeho 
policajného prezidenta. Jeho kompetencie prevyšovali ohraničené právo parížskeho 
prévota. Prostredníctvom neho je parížsky a tým aj moderný policajný prezident 
v historickej súvislosti s policajnými prezidentami starého Ríma a Alexandrie. Policajný 
štát v protiklade z reštauráciou nebol krokom späť, ale historickým pokrokom. 
Radikálnym krokom nového policajného prezidenta v Paríži bolo úplné oddelenie 
justície od správy, ktoré bolo zreteľné už aj nosením dlhých a krátkych rób. Sila 
jednotného štátu, stelesnená v policajnom štáte, dokázala aj v tomto bode svoj tvorivý 
poriadok a tým aj uvoľňujúci vplyv. Justícia zostala poručíkovi - veliteľovi - lieutenant 
civil est criminel, zatiaľ, čo nový poručík - veliteľ generálnej polície prevzal celú 
správu. Jemu podliehali policajní komisári, kriminálni komisári, neskorší štátni advokáti 
a veliteľ nočnej stráže. V provinciách Ludwig XIV. rozšíril počet zamestnancov, čím 
bola vybudovaná a posilnená jeho moc. Týmito zmenami eliminoval kráľ šľachtu, 
duchovenstvo, mestá a komúny. Úradníci slepo oddaní kráľovi a ministrom a vybavení 
mocenskými kompetenciami získali prehľad o pomeroch obyvateľstva. Boli často 
nenávidení. Uznesením rady z apríla 1667 boli právomoci parížskeho policajného 
prezidenta rozšírené na celú krajinu a od roku 1669 mal kráľ svojich policajných 
komisárov vo všetkých veľkých mestách Francúzska. 

 Úradnícka mašinéria policajného štátu narastala. Právomoci policajného 
prezidenta boli rozsiahle. Vo všeobecnosti sa vo francúzskych dejinách polície 
nachádza všetko, čo už bolo povedané o povahe polície na inom mieste. To platí 
rovnakou mierou o svetlých i tienistých stránkach. Parížska polícia bola známa ako 
siedmy div sveta, na druhej strane bola aj objaviteľkou povestného tajného písma. 
Francúzsky policajný štát bol v každom ohľade policajným štátom "par excellence". 
A keď policajný princíp autority uskutočnil svoju najsilnejšiu a najrozsiahlejšiu 
realizáciu v policajnom štáte, tak svoje prvé stelesnenie našiel vo "Francúzsku 
Slnečného kráľa". 

7.4.3 Reformy vo vývoji francúzskej polície 

 Ručička svetových hodín sa pohybuje pod údermi kyvadla dopredu a čím silnejší 
je výkyv na jednej strane, tým silnejší je aj protipohyb na strane druhej. Keď pôsobil 
policajný štát najsilnejšie vo Francúzsku, tak tam bol aj najdôkladnejšie odstránený. 
Veľká revolúcia postavila na miesto štátneho policajného autoritatívneho princípu 
osobnú slobodu občanov, slobodu myslenia, kultu, remesiel, slobodu bez zbraní sa 
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voľne zhromažďovať pod policajným dozorom ako aj slobodu prejavu, písania a tlače 
"sauf á répondre de l°abus de cette liberté". Tieto nevyhnutné, ale len všeobecné 
ustanovenia bez vymedzenia novej slobody potrebovali pre svoje uskutočnenie nové 
pozitívne policajné zákony, na ktoré sa síce poukazovalo, ale ktoré neboli vydané. 
Úrady vedúceho general de police - commissaires enguererurs, der commissaires de 
police skutočne zmizli už v noci 4. augusta 1789 a prostredníctvom zákonov z 12. 
augusta 1789 boli oficiálne a s konečnou platnosťou odstránené. Čo muselo nutne 
nastúpiť, nastúpilo. Polícia bola pre nedostatok organizácie svojej výkonnej moci 
bezbranná a neistá. Nová policajná organizácia bola veľmi potrebná a keďže policajný 
štát mal silne centralizovanú políciu, tak aj tu viedol úder kyvadlových hodín v dejinách 
k protikladnej organizácii, ďalej pokračujúcej decentralizovanej polícii. Polícia sa stala 
obecnou záležitosťou a vo vnútri obcí záležitosťou sekcie (obvodného revíru). Paríž ich 
mal 48. Policajné záležitosti riadil v každej sekcii policajný komisár s pomocou 
sekretára. Ako všetci úradníci, boli aj títo ustanovení na základe tajných volieb podľa 
množstva tajných hlasov. Zásada, že všetka moc musela vychádzať z ľudu, platila 
nielen pre štátne vedenie, ale aplikovala sa bezprostredne na každý jednotlivý úrad. 
Každý úradník bol volený. Policajného komisára a jeho sekretára volili občania jeho 
sekcie. Okrem toho mu bolo pridelené kolégium 16, tiež sekciou volených sekčných 
komisárov, ktorí ho mali kontrolovať a podporovať a na spoločných sedeniach sa 
zúčastňovali iba poradným hlasom. Štátny dôležitý úrad polície bol tak rozdelený na 
organizácie, ktoré boli viazané príbuzenskými, susedskými, pracovnými a iným 
ľudskými vzťahmi v mestskej štvrti. Možno si predstaviť mieru autority, ktorou 
disponoval policajný komisár. Ak nechcel ostať bez miesta a obživy, bol vedený 
k tomu, že po uplynutí dvoch rokov trvajúcej práce v úrade bol opäť volený obyvateľmi 
svojho obvodu a medzitým bol neustále kontrolovaný 16-imi zástupcami týchto voličov. 
V skutočnosti s policajným štátom odstránila revolúcia ako tak aj políciu. 
Decentralizácia a voliteľnosť úradníkov jej priniesli len "kostru - základ" autority, bez 
ktorej nemožno žiť. A kyvadlo udiera opäť na druhú stranu. Už v posledných rokoch 
národného konventu sa množili žaloby a sťažnosti na voliteľnosť policajných 
komisárov. Direktórium si ešte ponechalo mestskú políciu, ale určilo, že policajní 
komisári už neboli volení v sekciách, ale boli menovaní obecnou správou a ňou mohli 
byť aj odvolaní. To bol prvý krok naspäť k centralizácii polície. Zmenu priniesol až 
Napoleon I. Ako protipohyb absolutizmu policajného štátu odstránila revolúcia každý 
náznak moci aj v bezprostrednom vedení štátu a revolučné výbory nahradila 
kolegiálnymi "telesami", ktoré boli nositeľmi moci. Proti tomu postavil Napoleon 
zásadu, že síce moc je vecou všetkých, ale konať a zvlášť vládnuť môže iba jeden. Preto 
vytvoril opäť dokonalú hierarchickú organizáciu správy a silne centralizovanú políciu. 
Štát sám si opäť udržal právo menovať svojich úradníkov a tým vymanil políciu od 
zhubného vplyvu volených komunálnych úradníkov. Policajní komisári si síce udržali 
svoju činnosť ako administratívna polícia, boli však osobne pričleňovaní "úradníckemu 
telesu" rytierskej polície (police judiciaire). 

 Napoleonova organizácia správy je konštituovaná podľa ešte aj dnes platného 
zákona "28 pluviose an VIII", ktorým bolo Francúzsko rozdelené na departements 
(provincie), arrondissements (oblasti), cantons (kantóny, kraje) a communes (obce). Na 
čele provincie stoja prefekti, nasledovníci policajného štátu, ktorým podliehajú vedúci 
oblastí - podprefekti. V mestách ostali maires, starostovia so svojimu adjuntantmi, 
zástupcami starostu a policajní komisári. Ako nové služobné policajné miesta boli 
vytvorené miesta parížskeho policajného prefekta a generálneho komisára vo veľkých 
provinčných mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi. Napokon k tejto úradníckej 
organizácii nastupuje opakovane ešte zvláštny policajný minister, dosadený direktorom 
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najskôr v roku 1796, konzulom v roku 1802 opäť odstránený, potom v prvej cisárskej 
ríši v roku 1804 opäť dosadený, kde zostal až do konca tejto ríše. Odvtedy sa úrad 
zmieta opäť v politicky nepokojných časoch, tak v čase reštaurácie 1815 - 1818 
a neskôr podľa štátnej ríše od roku 1851, od januára 1852 až do júna 1853. Okrem 
zvláštnych policajných úradov boli vo všeobecnosti administratívne úrady nositeľmi 
policajnej moci; v departmentoch - prefekt, v oblastiach - podprefekt a v obciach - 
starosta. Od roku 1804 vznikla nasledujúca organizácia: na prvom mieste policajný 
minister so svojimi štyrmi pomocníkmi, štátnymi radcami (conseillers de etat), z nich 
bol každý kompetentný pre jeden zo štyroch policajných obvodov. Na druhom mieste to 
boli policajní prefekti, prefekti departmentu a generálni policajní komisári, na treťom 
mieste podprefekti, starostovia, zástupcovia starostov, policajní komisári a žandárski 
dôstojníci. Policajní komisári boli podriadení generálnym komisárom a títo podliehali 
prefektom departmentu. Prax bola ale taká, že policajný minister dal svoje pokyny 
a príkazy bezprostredne generálnym komisárom, ako svojim špeciálnym úradníkom 
v provincii, teda vynechal prefektov departmentu. Preto vznikla u nich obava, že 
federálni komisári im môžu prerásť cez hlavu a tak si privlastňovali povinnosti 
generálnych komisárov. Následkom toho bola nepriateľská žiarlivosť a trpké rezortné 
boje medzi oboma služobnými miestami, ktoré trvali až do zrušenia generálnych 
komisárov v roku 1815. 

 Ruka v ruke s týmto obnovením štátno-policajného autoritatívneho princípu, 
poistením prísnou hierarchicky centralizovanou exekutívou, nasledovalo silné 
obmedzenie výdobytkov revolúcie. A tak sa polícia stala opäť politickým nástrojom 
štátnej moci. Nechýbala ani tajná polícia, udavači, vyzvedači a pod. Tu je potrebné 
spomenúť meno Joseph Fouchés, policajného ministra Napoleona I., ktorý napísal 
slávne Memoáre. Tie sa dlho považovali za falšovanie - kvôli cynickej otvorenosti, 
ktorou vykreslil policajné praktiky a politický oportunizmus. Fouchés sledoval svojimi 
memoármi jednoducho všetko, nielen francúzske obyvateľstvo, úrady, francúzskych 
zástupcov v zahraničí, cudzie dvory a panovníkov, o ktorých bol lepšie informovaný 
ako francúzska diplomacia, ale skrátka celý svet. Nevynechal ani samotného Napoleona 
a cisárovnú. V konečnom dôsledku ani políciu, ktorá už v princípe a technických 
zvláštnostiach mala veľa spoločného s policajným štátom. A predsa to nebola 
reštaurácia, žiadne obnovenie policajno-štátneho zriadenia s čisto negatívnym 
významom brzdenia každého vývoja. Bola to rovnako ako v policajnom štáte ochrana 
nového štátu, Napoleonovho cisárstva, proti prežitým starým silám. V tom mala veľkú 
pozitívnu ideu a preto jej chýbala spätosť, malichernosť a smútok z reštaurácie. 

 Čo prinieslo nasledujúce obdobie v organizačných zmenách francúzskej polície, 
je len výmena policajno-technického druhu bez základného významu podstaty polície 
a tým aj bez záujmu o jej všeobecné dejiny. Druhé cisárstvo vystupňovalo opäť 
centralizáciu polície a zdôraznilo aj jej politický charakter ako prostriedok moci 
panovníka presadzovaním monarchistického autoritatívneho princípu. Keď sa zhoduje 
štátna forma pri prvom aj druhom cisárstve, tak sa musí zhodovať aj od podstaty štátu 
neoddeliteľný charakter polície. Pre obdobie medzi oboma cisárstvami je možné uviesť, 
že do popredia vystupovali raz práva a slobody revolúcie, raz policajný autoritatívny 
princíp, a že prevaha jedného mala vždy za následok zosilnenie prispôsobenia druhého. 
Tak udierali hodiny policajných dejín a ich vývoj medzi štátnou autoritou a slobodou 
občanov ďalej, raz rýchlejšie, raz pomalšie. 
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8 Právne aspekty vývoja feudálneho Anglicka 

8.1 Charakteristika 

 Britské ostrovy, pôvodne osídlené keltským obyvateľstvom, boli od 1. storočia 
n. l. súčasťou rímskeho impéria. V roku 407, po odchode rímskych légií v súvislosti 
s neustálymi bojmi o cisársky trón, stalo sa keltské obyvateľstvo opäť nezávislým. Od 
polovice 5. storočia sa však začali nájazdy Anglov, Sasov a Jutov, pred ktorými keltské 
obyvateľstvo ustúpilo do Walesu, Cornwallu a Škótska a čiastočne aj na európsky 
kontinent (dnešná Bretagne). Anglovia, Sasi a Juti vytvorili niekoľko kráľovstiev, ktoré 
si dlho zachovávali kmeňový charakter. Po ustavičných vzájomných bojoch zostalo 
z nich nakoniec iba sedem kráľovstiev (Wessex, Sussex, Essex, Kent. Mercia, 
Východné Anglicko a Severná Unbria) - tzv. neptarchia, ktoré v roku 829 zjednotil 
wessexský kráľ Egbert pod názvom Anglicko. Súčasne - už od 8. storočia - pokračovala 
ďalšia vlna nájazdov, tentoraz normanskych kmeňov - Nórov a Dánov. Pre definitívne 
nastolenie normandskej moci bol rozhodujúci rok 1066, keď normánsky vojvoda Viliam 
Dobyvateľ v bitke pri Hastingse (14. októbra) porazil kráľa Harolda. V ďalších rokoch 
získal Viliam vládu prakticky nad celým Anglickom. 

 Dôsledok vpádu Normanov sa prejavil urýchlením a dovŕšením procesu 
feudalizácie. Postupne vzrástol počet závislých roľníkov na úkor slobodných sedliakov. 
Konfiškáciou pôdy pozbavil kráľ domácich anglosaských feudálov hospodárskej 
pomoci a prostredníctvom osobitného režimu ku pôde zakotvil závislosť normanskej 
šľachty od ústrednej moci. Vytvoril sa silný, centralizovaný feudálny štát, pevná moc 
panovníka sa udržala aj v priebehu nasledujúceho jeden a pol storočia. Normanský vpád 
a pevná ústredná moc priniesli Anglicku aj územné zisky - bezprostredne po 
normanskom dobytí sa územie Anglicka rozšírilo o Viliamove dŕžavy na európskom 
kontinente a neskôr o Írsko. 

 Zvláštnosťou obdobia stavovskej monarchie v Anglicku na rozdiel od 
analogickej vývojovej fázy štátov na európskom kontinente bolo, že nepredstavovala 
v pomere ku predchádzajúcemu obdobiu posilnenie ústrednej moci, hlavne panovníka, 
ale jej oslabenie. Zvrat ku oslabenej ústrednej moci bol dôsledkom latentných snáh 
feudálov získať nezávislosť od panovníka - teda podobné postavenie, aké mali feudáli 
na kontinente vo vzťahu ku svojmu kráľovi. Vhodnou príležitosťou pre realizáciu týchto 
snáh bol pokles prestíže kráľa Jána Bezzemka v súvislosti s jeho neúspešnou 
zahraničnou politikou. Významným faktorom bola jeho všeobecne nepopulárna 
vnútorná - domáca politika, ktorá vyvolávala odpor všetkých zložiek spoločnosti, 
vrátane poddaných, lebo trieda feudálov prenášala na nich bremená, ktoré jej ukladal 
kráľ. 

 Obdobie stavovskej monarchie bolo obdobím závažných zmien v ekonomickej 
i sociálnej štruktúre smerom ku kapitalistickým, pokrokovým výrobným vzťahom. 
Manory sa začali orientovať na tovarovo - peňažné hospodárstvo. V oblasti feudálnej 
renty presunulo sa ťažisko na peňažnú rentu, sprievodným znakom bolo uvoľňovanie 
feudálnych pút a postupný zánik kategórie nevoľníkov na rozhraní 14. a 15. storočia. 
Tento proces bol urýchlený povstaním Wata Tylera (1381), ktoré vzniklo ako reakcia na 
zvyšovanie dávok a opätovné zavedenie renty v úkonoch. Po povstaní boli v celej 
krajine robotné práce nahradené peňažnou rentou. 
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 V triede feudálov došlo k zdĺhavým bojom medzi rodmi lancasterským 
a yorským (tzv. vojna červenej a bielej ruže - lancasterský rod mal v erbe červenú, 
yorský bielu ružu) o kráľovský trón. Boje trvali 30 rokov (1455 - 1485) a zúčastnili sa 
na nich aj iné feudálne rody, dokonca zasahovalo aj zahraničie. V dôsledku „vojny ruží" 
vymreli celé feudálne rody. 

 V oblasti zahraničnej politiky do obdobia stavovskej monarchie spadá storočná 
vojna s Francúzskom (1337 - 1453). 

 Počiatky absolutizmu v Anglicku spadajú do obdobia nástupu dynastie 
Tudorovcov, za panovania ktorej (1485 - 1603) dosiahol absolutizmus svoj vrchol. 

 Pre anglický absolutizmus je charakteristické, že sa plne nerozvinul, zachoval sa 
parlament, hoci jeho význam sa zmenšil a zachovala sa aj miestna samospráva. Bol to 
dôsledok skutočnosti, že záujmy kráľa, novej šľachty a s ňou spojenej buržoázie boli 
zhodné. Novej šľachte a buržoázii vyhovovalo, že kráľovská moc oslabila vplyv 
barónov a zároveň potláčala prejavy nespokojnosti roľníkov s ohradzovaním, ako aj 
nepokoje mestskej chudoby. Okolnosť, že medzi šľachtou, ktorá sa začala orientovať na 
kapitalistický spôsob výroby a silnejšou buržoáziou nebolo ostrých protikladov, 
vnútorne upevňovala parlament. Z obdobných príčin sa zachovávala miestna 
samospráva, ovládaná šľachtou a bohatými mešťanmi. 

 Kráľovskú moc upevnila aj cirkevná politika Tudorovcov. Za Henricha VIII. 
(1509 - 1547) sa odtrhla od rímskokatolíckej cirkvi novoutvorená anglikánska cirkev, 
ktorej hlavou sa stal kráľ. Zároveň sa posilnila kráľovská moc aj hospodársky, pretože 
časť pôdy, ktorú odňali cirkvi, pripadla korune. 

 Obdobie absolutistickej monarchie bolo obdobím rýchleho hospodárskeho 
vzostupu Anglicka. Významnú úlohu zohrala pri tom hospodárska, najmä obchodná 
expanzia do ostatných častí sveta, umožnená zámorskými objavmi. Štát podporoval 
tento trend udeľovaním výsad spoločnostiam, ktoré sa zaoberali obchodom so zámorí, 
ako aj vzdialenejšími európskymi krajinami. Pre rozvoj obchodu malo veľký význam aj 
založenie kráľovskej burzy v Londýne v  roku 1571. 

8.2 Obyvateľstvo a jeho sociálna štruktúra 

 Spoločenské a hospodárske zriadenie anglosaských štatikov bolo podobné 
zriadeniu Frankov v čase po dobytí Gálie. Pomerne dlho sa zachovávala susedská 
občina, hoci v jej vnútri sa už v priebehu 7. storočia jasne črtala majetková 
diferenciácia. Zároveň sa vytvárali menšie statky, ale aj veľkostatky v súvislosti s tým, 
že králi udeľovali pôdu jednotlivcom, najmä príslušníkom svojej družiny a členom 
svojej rady. Postupom času počet statkov vzrastal na úkor občinovej pôdy.   

 Spoločnosť sa spočiatku rozdeľovala na štyri skupiny. Najvyššiu predstavovali 
eorli - rodová šľachta, vlastníci statkov, resp. veľkostatkov. Jadro tejto skupiny tvorili 
Anglosasi, ale patrila k nej aj keltská šľachta. Najpočetnejšou spoločenskou skupinou 
boli keorli - slobodní roľníci, ktorí hospodárili na svojich prídeloch v rámci občín, 
z etnického hľadiska šlo o Anglosasov. Časť spoločnosti tvorilo poloslobodné 
obyvateľstvo - leti al. Wili. Leti, jadro ktorých predstavovali Kelti, spravidla boli 
usadení na cudzej, hlavne veľkostatkárskej pôde, za jej užívanie odvádzali naturálnu 
rentu a vykonávali robotné práce. V malej miere sa vyskytovali aj otroci - theowi. 

 V priebehu ďalšieho vývoja vznikla nová kategória šľachty - vojensko- 
úradnícka šľachta - gesithi, od vojen s Dánmi thani. Príslušníkom vojenskej šľachty 
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kráľ udeľoval ako odmenu pôdu a spolu s ňou imunitu - sac and soc. Keďže udeľovaná 
pôda patrila pôvodne občinám, spolu s imunitou dostávali šľachtici právo vyberať od 
obyvateľstva dane a vykonávať nad ním jurisdikciu. Šľachtic - veľkostatkár stával sa 
v pomere k roľníkom pánom - lordom, roľníci sa označovali ako socmen, boli osobne 
slobodní a mali právo vlastniť pôdu, ako aj právo slobodného odchodu, ale kým žili 
v obvode lordovej právomoci, podliehali jeho jurisdikcii. 

 V 11. storočí sa nešľachtické obyvateľstvo rozdeľovalo na geneathov, 
niekdajších keorlov, ktorí si pravdepodobne zachovali vlastníctvo pôdy, ale odvádzali 
veľkostatkárovi rentu menšieho rozsahu (hoci vo všetkých troch formách), geburov, 
ktorí boli usadení na statkárovej pôde a za jej užívanie odvádzali statkárovi rentu tiež vo 
všetkých troch formách, ale rentu v úkonoch vo väčšom rozsahu ako geneathi 
a napokon kotterov (cottars, cotters), ktorí boli usadení na neveľkých pozemkoch 
a odvádzali rentu v úkonoch. 

 Do stavovskej monarchie sa obyvateľstvo rozdeľovalo na tri hlavné skupiny: 
feudálov, poddaných a mešťanov. 

 Feudáli. Po normanskom dobytí nadobudla vládnuca vrstva v Anglicku osobitné 
črty. Úplne sa vymenila jej najvyššia vrstva namiesto anglosaskej šľachty, ktorej Viliam 
Dobyvateľ odňal takmer všetku pozemkovú držbu, nastúpila šľachta normanská 
a francúzska, príslušníkom ktorej Viliam udeľoval skonfiškovanú pôdu. Pôdu si udržala 
iba najnižšia vrstva anglosaskej šľachty, dostala sa však do závislosti od normanskej 
šľachty. Všetky vyššie svetské i cirkevné úrady zastávali Normani. 

 Feudáli sa delili na tri kategórie. Prvú tvorili veľký baróni (od sl. väčší baróni - 
barones maiores) - držitelia väčších pozemkov, ktorí dostali pôdu priamo od kráľa, 
väčšina biskupov a niekoľko významnejších opátov. Do druhej kategórie patrili rytieri 
(knights), nazývaní neskôr malými barónmi (menší baróni - barones minores), ktorí tiež 
dostávali pôdu priamo od kráľa, ale menšej rozlohy (400 - 600 akrov, t. j. cca 160 - 240 
ha) a ako ekvivalent vojenskej služby, neskôr boli označovaní ako esguire a napokon 
dostali titul sir. Tretiu kategóriu predstavovali podvazali, ktorí dostali pôdu od 
kráľovských vazalov. Na rozdiel od feudálov na kontinente anglický feudáli bez ohľadu 
na stupeň svojho postavenia sa nachádzali vo väčšej závislosti od panovníka. Počiatky 
tejto závislosti siahajú do obdobia vlády Viliama Dobyvateľa, ktorý na zhromaždení 
feudálov v Salisbury v roku 1086 vyhlásil, že vlastníkom všetkej pôdy je koruna 
a slobodní ľudia dostávajú pôdu iba do léna alebo do správy a vyžiadal si prísahu 
vernosti všetkých feudálov. Závislosť feudálov od panovníka bola zabezpečená aj tým, 
že kráľ im udeľoval nie kompaktnú pôdu, ale pozemky rozptýlené po celom Anglicku, 
takže feudáli ako jednotlivci nemali vhodné podmienky na vybudovanie svojho vplyvu 
a moci v určitej časti štátu. 

 Poddaní sa tiež rozdeľovali do niekoľkých kategórií. Najvyššiu z nich 
predstavovali slobodní roľníci (liberi homines), postavenie ktorých sa však v porovnaní 
s minulosťou zhoršilo a znížil sa aj ich počet. Boli síce osobne slobodní a mohli voľne 
odchádzať z pôdy, ale kým boli na nej usadení, boli povinní odvádzať lordovi peňažné 
dávky, vykonávať niektoré ľahšie povinnosti a podliehali lordovej jurisdikcii. Viliani 
(villanus, villein) - spočiatku pomerne neurčitá kategória, nakoľko ich pomenovanie sa 
používalo na označenie vidiečanov vo všeobecnosti - predstavovali od 12. storočia 
členov občiny, ktorí mali plný prídel pôdy (zvyčajne 30 akrov, t. j. 12 ha) alebo jeho 
časť a právo užívať spoločnú občinovú pôdu - lúky a pasienky. Boli povinní vykonávať 
rôzne práce pre lorda, odvádzali mu aj naturálnu a peňažnú rentu a museli zachovávať 
banality (podobné francúzskym). Bordári (borderers) mali obdobné postavenie ako 
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vilani, ale hospodárili na pôde menšej výmery (5 - 10 akrov - cca 2 - 4 ha). Kottari 
obrábali spravidla 2 - 3 akre pôdy a súčasne vykonávali ďalšie práce, najmä ako pastieri 
a dedinskí remeselníci. Nevoľníci (servi) boli v podstate sluhami na veľkostatkoch. 

 Všetky kategórie slobodného obyvateľstva, okrem slobodných roľníkov, 
splynuli v 12. storočí v kategóriu vilanov. 

 Počet mešťanov vzrástol v súvislosti s rozvojom remesiel a obchodu. Jeho 
vzrastu napomohla aj skutočnosť, že mestá boli atraktívne pre roľnícke obyvateľstvo, 
nakoľko ich výsadné listiny - charty - zakotvovali aj právo prijímať ušlých poddaných. 
Ak žil vilan v meste rok a deň bez toho, že by ho jeho pán bol dal súdne vyhľadať, 
nadobúdal osobnú slobodu a stával sa občanom mesta. 

 Za stavovskej monarchie sa vrstva feudálov aj naďalej diferencovala na dve 
hlavné skupiny: vysokú šľachtu - barónov a nižšiu šľachtu - rytierov. Obe vrstvy 
feudálnej triedy sa prispôsobovali ekonomickému vývoju, najmä rozvoju tovarovo - 
peňažných vzťahov, i keď nie rovnakým spôsobom. Zatiaľ čo baróni sa snažili zapojiť 
sa do tovarovo - peňažného hospodárstva extenzívnym spôsobom - rozširovaním 
svojich pozemkov na úkor občinovej pôdy (tzv. ohradzovanie) a stupňovaním 
požiadaviek ohľadne renty, rytieri prispôsobovali svoje hospodárstva priamo 
požiadavkám trhu. Rozdielne boli aj politické postoje a snahy oboch vrstiev. Baróni sa 
zásadne stavali proti centralizovanej moci, no ich občasná pozícia voči panovníkovi 
bola zameraná iba na ochranu ich existujúcich privilégií (resp. ich rozširovanie). Rytieri 
sa zásadne stavali za centralizovanú moc, proti kráľovi vystupovali iba vtedy, keď sa 
stupňovali kráľovské dávky alebo zvoľa kráľových úradníkov. Zatiaľ čo baróni 
zostávali uzavretou skupinou, rytieri sa zbližovali s bohatými slobodnými sedliakmi 
a mešťanmi. Zbližovaniu nižšej šľachty s nešľachtickým obyvateľstvom napomáhala 
okolnosť, že každý slobodný vlastník pôdy s ročným príjmom najmenej 20 libier mohol 
dostať šľachtický titul. 

 Roľníci sa rozdeľovali na rovnaké skupiny ako v predchádzajúcom období, 
zmeny nastali iba v početnom pomere, vzrástol počet kotarov. Zmenšením možnosti 
obživy, čo bolo spôsobené zaberaním pôdy šľachtou, stupňovaním ekonomického tlaku 
zo strany feudálov nastal odchod z vidieka do miest. Slobodní roľníci prechádzali 
v niektorých prípadoch do stavu šľachty, majetnejší nevoľníci si kupovali slobodu. Na 
rozhraní 14. a 15. storočia kategória nevoľníkov zanikla. 

 Počet mešťanov vzrástol a vzrastal aj ich ekonomický význam, tento sa 
odzrkadlil aj v politickej oblasti. Politický význam meštianstva sa začal prejavovať 
najmä po vydaní Veľkej listiny slobôd. 

8.2.1 Veľká listina slobôd 

 Začiatkom 13. storočia za kráľa Jána Bezzemka (1119 - 1216) dochádza ku 
vydaniu tzv. Veľkej listiny slobôd (Great Charter of Liberties, Magna Charta, Carta 
Libertatum). Vydanie tohoto dokumentu bolo dôsledkom boja šľachty, najmä barónov, 
proti kráľovým snahám o neobmedzenú vládu, ako aj odporu miest - zásadne 
podporujúcich centralistickú vládu - proti stupňovaniu finančných požiadaviek 
a obmedzovaniu osobných a občianskych slobôd. Odpor šľachty, najmä proti barónom, 
proti silnej kráľovskej moci trval v latentnej forme už dlhší čas. Baróni boli priťahovaní 
príkladom kontinentálnej šľachty, ktorá vytvárala protiváhu kráľovej moci. Otvorene sa 
tento odpor prejavil za panovania Jána Bezzemka, ktorý proti sebe pobúril vysokú 
šľachtu i mestá. Vysokú šľachtu svojvoľnými konfiškáciami pôdy, zatýkaním 
a popravovaním nepohodlných barónov a porušovaním feudálnych zvyklostí vo vzťahu 
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ku svojim bezprostredným vazalom, mestá zasa ustavičným ukladaním dávok a zvôľou 
kráľovských úradníkov. Preto sa tieto rozdielne zložky spoločnosti postavili jednotne 
proti kráľovi. 

 Bezprostredným impulzom vystúpenia barónov proti kráľovi bolo požadovanie 
neobyčajne vysokého štítovného od barónov, ktorí sa nezúčastnili na neúspešnej vojne 
proti francúzskemu kráľovi Filipovi II. Augustovi, v ktorej Ján Bezzemok stratil väčšinu 
kontinentálnych území. Baróni odmietli zaplatiť štítovné a prinútili kráľa dňa 17. júna 
1215 podpísať Veľkú listinu slobôd. 

 Najdôležitejšími ustanoveniami Veľkej listiny slobôd boli: 1. žiaden slobodný 
obyvateľ nesmie byť zatknutý alebo uväznený inak, ako podľa platného práva a smie 
byť súdený iba seberovnými, 2. žiadna nová daň nemôže byť uložená bez súhlasu tzv. 
všeobecnej rady kráľovstva, 3. v prípade, že kráľ poruší ktorýkoľvek článok Veľkej 
listiny slobôd, môžu baróni i ostatní slobodní obyvatelia vykonávať na neho nátlak 
vrátane použitia násilia, pričom sú však povinní rešpektovať telesnú integritu kráľa 
a členov jeho rodiny. 

 Veľká listina slobôd obsahovala celý rad článkov, týkajúcich sa rôznych otázok 
(oddelenie justície od administratívy, právo slobodných obyvateľov na vycestovanie 
z krajiny, zavedenie jednotných mier a váh), pričom niektoré ustanovenia sa vzťahovali 
iba na určité kategórie obyvateľstva. 

 Veľkou listinou slobôd najviac dosiahli jej iniciátori - baróni, ktorí získali 
kontrolu nad kráľom: osobitný výbor barónov dozeral, či kráľ zachováva ustanovenia 
Charty. Upevnila sa aj prestíž cirkvi, pretože Charta jej zabezpečovala slobodu volieb 
pri obsadzovaní cirkevných úradov. Rytieri získali najmenej. Charta zakazovala kráľovi 
a barónom požadovať od držiteľov rytierskych lén viac služieb než stanovili obyčaje. 
Najmenej získali mestá, ktorým Charta iba zaručovala nedotknuteľnosť ich dovtedajších 
práv. Nevoľníci a ostatné kategórie závislého obyvateľstva nezískali Chartou nič, určité 
priaznivé dôsledky pre nich vyplývali iba zo všeobecného obmedzenia kráľa pri 
zavádzaní nových daní. 

 Pokiaľ ide o celkový význam Veľkej listiny slobôd, pozitívom bolo, že 
všeobecná rada kráľovstva, ktorá sa začala schádzať na základe Charty, stala sa 
zárodkom parlamentu, orgánu, ktorý predstavoval protiváhu panovníkovi a paralyzoval 
- i keď nie vždy a nie úplne - jeho snahy o samovládu. Najmenej významné bolo, že na 
tejto činnosti sa pomerne zavčasu - pol storočia od vzniku Charty - podieľalo aj 
meštianstvo. Nezanedbateľné boli aj práva a slobody deklarované Chartou, hoci sa 
vzťahovali iba na slobodné obyvateľstvo. 

 Za absolutistickej monarchie sa začal v Anglicku rozklad feudálneho systému. 
Rozvoj priemyslu a obchodu vplýval na poľnohospodárstvo, feudálne manory sa 
postupne pretvárali v kapitalistické veľkostatky, vyrábajúce hlavne pre trh. Ich majitelia 
uvádzali produkciu do súladu s potrebami priemyslu vychádzajúc v ústrety 
požiadavkám textilného priemyslu, premieňali ornú pôdu na pasienky pre chov oviec. 
V honbe za ziskom rozširovali pozemky na úkor roľníkov, preto pokračovalo vyháňanie 
roľníkov z pôdy a „ohradzovanie“ (ktoré sa začalo a bolo legalizované zákonodarstvom 
už v predchádzajúcom období), i keď v porovnaní s minulosťou pomalším tempom, 
keďže sa priblížilo k hraniciam svojich možností. 

 V štruktúre šľachty nastali zmeny. Rodová šľachta sa v predchádzajúcom období 
vysilnila bojom Červenej a Bielej ruže a mnohé z jej panstiev sa stali súčasťou majetku 
koruny. Tieto panstvá kupovali od kráľa príslušníci buržoázie a bohatí sedliaci, ktorí si 
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zároveň kupovali aj šľachtické tituly. Títo vytvárali spolu s časťou šľachty, ktorá už 
predtým mala blízko ku kapitalistickému spôsobu výroby, novú šľachtu (gentry), 
hospodáriacu podľa kapitalistických zásad. Nová šľachta, ktorá si rozširovala majetky aj 
" ohradzovaním ", potrebovala silnú vládu, schopnú potláčať odpor sedliakov 
vyháňaných z pôdy. 

 Sedliaci sa od 15. storočia delili na dve hlavné skupiny: na slobodných držiteľov 
pôdy (freeholders) a nájomníkov (copyholders), ktorí sa síce vykúpili z nevoľníctva, ale 
za užívanie pôdy boli povinní odvádzať peňažnú a naturálnu rentu. Okrem spoločenskej 
diferenciácie sedliakov existovala aj diferenciácia majetková rozdeľovali sa na bohatých 
sedliakov, maloroľníkov a bezzemkov. 

 Vnútorne sa diferencovali aj mešťania. Od drobných výrobcov, ktorý pracovali 
sami, prípadne s 1-2 pracovníkmi, sa oddelili bohatší remeselníci, ktorí zakladali prvé 
manufaktúry, spolu s bohatšími obchodníkmi vytvárali hornú mestskú vrstvu 
obyvateľstva. Nástup manufaktúrneho spôsobu výroby prispel k polarizácii mestského 
obyvateľstva rozšírili sa rady tovarišov a mestskej chudoby. 

8.3  Verejná správa 

8.3.1 Ústredné štátne orgány  

 Na čele štátu stál kráľ. Pôvodne bol volený, neskôr sa jeho funkcia stala 
dedičnou. Kráľovi patrili atribúty hlavy štátu obvyklé v ranofeudálnom období: bol 
najvyšším veliteľom vojska, najvyšším sudcom a stál na čele štátnej správy. Spočiatku 
sa v nazeraní na kráľovu osobu zachovávali prežitky prvotnopospolného zriadenia, 
napr. trestom za usmrtenie kráľa bola spočiatku iba pokuta, i keď vyššia ako za iné 
osoby. Neskôr právomoc a význam kráľa vzrástli, čo našlo odraz aj v kvalifikácii útoku 
na kráľovu osobu, vznikol pojem zrady na kráľovi s uložením ťažkého trestu. 

 Najvyšším štátnym orgánom po kráľovi bola rada (witanagemoot, t. j. 
zhromaždenie múdrych). Vyvinula sa z kmeňovej rady rovnakého mena, ktorá v čase 
rozkladu rodového zriadenia bola prístupná iba najvplyvnejším príslušníkom kmeňa. 
Rada sa skladala z arcibiskupov, biskupov, opátov, predstaviteľov grófstiev a najvyšších 
hodnostárov dvora. Počet členov rady sa pohyboval medzi 30 až 100. Rada mala 
rozsiahlu kompetenciu a kráľ sa s ňou radil o každej dôležitej otázke. 

 Do stavovskej monarchie sa právomoc kráľa v porovnaní s minulosťou po 
formálnej stránke podstatne nezmenila. Aj obsadzovanie funkcie kráľa zostalo dedičné. 
Fakticky sa však vytvorila silná kráľovská moc ako produkt špecifických historických 
podmienok. Nová vládnuca trieda - normandská šľachta - sa obávala ozbrojeného 
odporu podrobeného obyvateľstva, a preto feudáli podporovali snahy kráľov o silnú 
ústrednú moc. Najvyšším orgánom po kráľovi bola kráľovská rada alebo kúria (curia 
regis), ktorá sa skladala z najvyšších svetských i duchovných feudálov a z najvyšších 
kráľovských úradníkov. Pomáhala kráľovi riešiť dôležité otázky. Schádzala sa 
v trójskom zložení, podľa toho, o akých otázkach sa mal kráľ s ňou radiť: 1. ako 
feudálny zjazd - za účasti všetkých členov - riešili sa iba najdôležitejšie otázky, 2. ako 
súd najvyššej inštancie a orgánov finančnej správy - zložená z užšieho kruhu feudálov - 
riešila spory medzi vazalmi, rozhodovala o odvolaniach proti rozhodnutiam nižších 
súdov a prostredníctvom pojazdných sudcov kontrolovala nižšie súdne inštancie, ako 
finančný orgán spolupracovala s tzv. sieňou šachovej dosky - stálym finančným 
orgánom, 3. ako najvýznamnejší administratívny orgán - zložená z kráľovských radcov 
- rozhodovala rozličné otázky štátnej správy. 
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 Sieň šachovej dosky bola stálym finančným orgánom. Jej členov menoval kráľ. 

 Úradníci. Najvýznamnejšími úradníkmi boli sudca, kancelár a komorník. 
Menoval ich kráľ. 

 Právomoc kráľa bola v období stavovskej monarchie Veľkou listinou slobôd 
radikálne obmedzená. V oblasti zákonodarstva bol kráľ relatívne obmedzený 
existenciou samostatnej a nezávislej zákonodarnej kompetencie parlamentu. V oblasti 
výkonnej moci bol obmedzený najmä vo finančných otázkach, nemohol ukladať nové 
dane bez súhlasu všeobecnej rady (neskoršieho parlamentu). V oblasti súdnictva Charta 
zrušila právo kráľa zasahovať do jurisdikcie feudálnych súdov, ktoré bolo potvrdené 
reformami Henricha II. Navyše kráľ bol postavený pod kontrolu 25-členného výboru 
vysokej šľachty - barónov, ktorý dozeral, či kráľ zachováva Chartu, v prípade že ju 
porušil, mohol mu výbor vyhlásiť vojnu. 

 Najvýznamnejšou inštitúciou v systéme štátnych orgánov po vydaní Veľkej 
listiny slobôd sa stala všeobecná rada kráľovstva (Commune consilium regni), nazývaná 
aj veľkou radou. Skladala sa z arcibiskupov, biskupov, opátov a barónov. Roku 1258 
dostala názov parlament (perliament). Zloženie parlamentu zakotvovalo tzv. Oxfordské 
provízie z roku 1258 parlament mal 27 členov, z čoho 15 boli členmi kráľovej rady, tzv. 
rady pätnástich, ktorá okrem poradnej činnosti vykonávala kontrolu úradníkov, 
ostatných 12 členov volila vysoká šľachta. Parlament sa schádzal na riadne zasadanie 
trikrát za rok, podľa potreby mohli byť zvolené aj mimoriadne zasadania. 

 Parlament nebol pôvodne stavovským orgánom, iba orgánom vysokej šľachty, 
keďže jeho členmi mohli byť iba peeri. Stavovským orgánom sa stal až v roku 1265, 
keď boli doň povolaní aj rytieri (dvaja za každé grófstvo) a zástupcovia miest 
založených kráľovskou listinou (tzv. chartered towns al. boroughs) - takisto v počte 
dvoch za každé mesto. Nové zloženie parlamentu zakotvovala tzv. ústava, ktorú 
vypracoval jeden z najvplyvnejších členov parlamentu, Simon de Montfort. 

 V roku 1352 parlament sa rozdelil na dve komory: hornú snemovňu al. 
snemovňu lordov (House of Lords) a Dolnú snemovňu al. snemovňu obcí (House of 
Commons). Členmi hornej snemovne boli arcibiskupi, biskupi, niektorí opáti a tzv. 
baróni prvého stupňa. V súvislosti so zavedením dedičného paerstva v 14. storočí stali 
sa svetskí feudáli dedičnými členmi hornej snemovne. Dolnú snemovňu tvorili volení 
zástupcovia grófstiev a miest. Voliť smeli iba slobodní, volení mohli byť iba tí z nich, 
ktorí sa aj narodili ako slobodní. Navyše aktívne i pasívne volebné právo bolo 
obmedzené majetkovým cenzom. 

 Kompetencia parlamentu sa vzťahovala na oblasť zákonodarstva, financií 
a súdnictva. 

 Vo sfére zákonodarstva bol parlament oprávnený uznášať sa na zákonoch 
nezávisle od kráľa. Uznesenia a rozhodnutia parlamentu sa zapisovali do osobitnej 
knihy (Parliament Roll), v ktorej kráľ nesmel robiť záznamy. 

 Významná bola úloha parlamentu v oblasti financií. Na zavedenie nových daní 
a ciel bol potrebný súhlas parlamentu. V tejto sfére mala rozhodujúcejšie postavenie 
Dolná snemovňa, lebo tieto záležitosti sa dotýkali hlavne skupín spoločnosti, ktoré 
zastupovala ona. 

 Parlament mal významnú úlohu aj v oblasti súdnictva, kde mala prevahu horná 
snemovňa. Horná snemovňa bola príslušná pre delikty, spáchané peermi a bola 
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najvyššou inštanciou pri súdení politických trestných činov. Okrem toho mohla súdiť 
niektoré trestné činy v prvej inštancii aj vtedy, keď ich páchatelia neboli peermi. 

 Anglický parlament bol analogickým orgánom stavovského zastúpenia ako 
generálne stavy vo Francúzku, ríšsky snem v Nemecku a Cortes v Španielsku. Líšil sa 
však od ich jednak kompetenciou, akú nemala žiadna z týchto inštitúcií (doktrína 
o všemocnosti anglického parlamentu, i keď je neskoršieho dáta), jednak tým, že rytieri 
zasadali spoločne s predstaviteľmi buržoázie, čo bolo dôsledkom zblíženia rytierstva 
s buržoáziou vo sfére ekonomiky. Táto okolnosť mala veľký význam pri formovaní sa 
revolučných protifeudálnych síl na sklonku absolutistickej monarchie. 

 Vznikom parlamentu nastali zmeny v kráľovskej kúrii. Predovšetkým sa prestala 
schádzať v najširšom zložení - ako feudálny zjazd, keďže úlohy prešli na parlament. 
Zmeny nastali aj v užšom zložení, kúria sa rozdeľovala na kráľovskú radu, orgán 
zároveň poradný i výkonný, skladajúci sa z kancelára, najvyššieho sudcu, ďalších 
sudcov, niekoľkých najvyšších úradníkov, a tri súdne orgány, súd kráľovskej stolice, 
najvyššiu inštanciu v trestných veciach, súd verejných občianskych vecí, najvyššiu 
inštanciu v občianskom súdnictve a súd siene šachovej dosky pre veci finančné. 

 Spomedzi ústredných kráľovských úradníkov bol najvýznamnejší kancelár. 

 V štruktúre orgánov štátnej moci a správy v období absolutistickej monarchie a 
v ich vzájomnom pomere nastali v období absolutistickej monarchie významné zmeny. 

 Kráľ bol skutočnou, nielen formálnou hlavou štátu. Preto vzrástol aj význam 
noriem vydávaných kráľom - ordonancií, ktoré boli postavené na úroveň uznesenia 
parlamentu. V súvislosti so vznikom samostatnej anglikánskej cirkvi rozšírila sa 
právomoc kráľa aj v oblasti kultu, i keď z pôvodnej hlavy cirkvi v čase jej vzniku sa 
stáva neskôr iba jej správcom. Veľký význam nadobudla tajná rada, pokračovateľka 
kráľovskej rady z obdobia stavovskej monarchie. Počet členov rady nebol presne 
určený. Jej členmi boli lord kancelár (strážca pečate), lord pokladník, ktorý mal na 
starosti oblasť financií a niekedy mal postavenie prvého ministra, kráľov tajomník 
a ďalší vysoký hodnostári. Do kompetencie tajnej rady patrili najmä zahraničné styky, 
koloniálna politika a niektoré súdne veci. Pri tajnej rade sa neskôr vytvorila užšia rada 
dvadsiatich osôb. 

 V súvislosti so vznikom anglikánskej cirkvi a vzhľadom na jej organizačnú 
zvláštnosť - spojenie funkcie hlavy (správcu) cirkvi s funkciou hlavy štátu - zriadili 
osobitný štátny orgán - vysokú komisiu, hlavnou úlohou ktorej bol boj jednak proti 
heréze a úchylkám od cirkevných pravidiel, jednak proti iným vierovyznaniam resp. 
náboženským učeniam. 

 Parlament si zachoval štruktúru z posledného obdobia stavovskej monarchie, 
ako aj všetky oprávnenia, no bol natoľko zainteresovaný na pevnej kráľovskej moci, že 
znášal zásahy kráľa do oblasti financií, ako aj postavenie noriem vydávaných kráľom na 
roveň jeho vlastných uznesení. 

8.3.2 Miestna správa 

 Najnižšou administratívno - teritoriálnou jednotkou bola občina (desiatka), na 
čele ktorej stál volený staršina, vyššou (od 10. storočia) stotina na čele s pôvodne 
voleným, neskôr menovaným starostom, najvyššou (od 9. storočia) grófstvo na čele 
ktorého stál spočiatku volený ealdorman, tohto neskôr zatlačil do úzadia a napokon 
úplne nahradil kráľom menovaný šerif (shire - reeve). V jednotkách každého stupňa 
existovali zhromaždenia, priamo sa však slobodné obyvateľstvo zúčastňovalo iba na 
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zhromaždeniach občiny (folk - moot), zatiaľ čo na zhromaždeniach stotiny (hundred - 
moot) sa zúčastňovali iba zástupcovia občín - staršina, kňaz a štyria najbohatší sedliaci 
a na zhromaždení grófstva (shire - moot) dvanásť najvýznamnejších osobností grófstva 
- šerif, ealdorman, šľachtici a duchovní. Hlavnou funkciou zhromaždenia každého 
stupňa bolo súdnictvo. 

 Udeľovaním imunít prešla časť výkonu štátnych funkcií na veľkostatkárov - 
lordov, ich statky (manory) sa stali zároveň sídlom ich úradu (vrátane súdu). 

 Administratívno - teritoriálne rozdelenie do vzniku stavovskej monarchie zostalo 
nezmenené - zachovala sa sústava občín, stotín, grófstiev. Spomedzi miestnych úradov 
získal na význame úrad šerifa, ktorý ešte viac ako v minulosti nahradil ealdormana. 
Úrad šerifa sa kupoval. 

 Územné rozdelenie na grófstva v období stavovskej monarchie sa zachovalo. 
Mestá sa rozdeľovali na privilegované (chartered towns, boroughs), ktorým bola 
udelená kráľovská listina (charter) a neprivilegované. Miestna správa bola vybudovaná 
na princípe samosprávy. Na čele grófstva stál síce menovaný šerif, predstaviteľ 
ústrednej moci, ale jeho kompetencia bola v porovnaní s minulosťou zúžená, v podstate 
bol iba policajným orgánom, ktorý mal niektoré menej významné úlohy v súdnictve. 
Všetky ostatné záležitosti patrili do právomoci samosprávnych orgánov, volených 
spomedzi miestnych držiteľov pôdy. Samospráva bola zriadená aj v mestách, členstvo 
v nej bolo viazané na majetkový cenzus. Na čele mestskej samosprávy stál mayor, 
v Londýne Lord Mayor. 

 Mietna správa absolutistickej monarchie zostávala aj naďalej organizovaná 
prevažne na zásade samosprávy. Do istej miery sa však na nej prejavili nové momenty 
posilnenie ústrednej kontroly nad samosprávou štátnej organizácie s cirkvou. Vznikla 
nová administratívno - teritoriálna jednotka - cirkevná obec, spravovaná duchovnou 
osobou a funkcia lorda - lieutenanta, ktorý bol predstaviteľom kráľa v grófstve. Lord 
lieutenant mal okrem vojenských funkcií na starosti činnosť mierových súdov. 

 Odbojné grófstva boli postavené pod priamy dozor tajnej rady. 

8.3.3 Organizácia súdnictva 

 Súdnictvo bolo do obdobia vzniku stavovskej monarchie úzko spojené 
s administratívou, nakoľko administratívne orgány mali aj súdnu právomoc. Okrem 
súdov stotín a grófstiev existovali veľkostatkárske - manoriálne súdy, tzv. manoriálne 
kúrie (aglimoot), kde súdil za účasti sedliakov zástupca lorda - stuard. Manoriálne súdy 
príslušné pre záležitosti poddaných. Záležitosti feudálov - seniorov i vazalov - sa 
pojednávali na feudálnych kúriách. Na posilnenie kráľovskej moci a lepšie 
zabezpečenie ochrany kráľovej osoby Viliam Dobyvateľ zaviedol tzv. skrátené 
súdnictvo, ktoré stíhalo bez súdneho pojednávania neuposlúchnutie kráľovských 
príkazov, resp. porušenie jeho zákonov, poskytnutie pomoci kráľovým nepriateľom, 
uväznenie kráľových sluhov, odmietnutie pracovať na stavbe kráľových hradov a pod. 
Ďalšiu reformu súdnictva uskutočnil Henrich II. (1154 - 1189). Rozšíril právomoc 
kráľovskej kúrie na úkor feudálnych súdov a stanovil, aby slobodný ľudia boli za 
niektoré trestné činy obžalovaní a vyšetrovaní porotcami - dvanástimi rytiermi alebo 
plnoprávnymi občanmi a štyrmi predstaviteľmi každej občiny v stotine, rozsudok 
vynášali spočiatku kráľovskí sudcovia alebo šerifovia, neskôr sami porotcovia. 

 Niekdajšie feudálne (manoriálne) súdy postupne stratili svoj význam. V 14. 
storočí, v období stavovskej monarchie, vznikli tzv. mierové súdy (Peace Courts), 
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členov ktorých menoval kráľ spomedzi miestnych šľachticov, títo súdili za účasti 
poroty. Mierové súdy boli príslušné pre občianske a menej závažné trestné veci. Ťažšie 
trestné činy, s výnimkou zrady, súdili štvrťročné súdy (Quarter Session), zasadajúce 
štyrikrát za rok. Mal viac porotcov, ktorí sa rozdeľovali na tzv. veľkú a malú porotu. 
Veľká porota (grand jury) skúmala žalobu a posudzovala dostatočnosť dôvodov. 
V prípade, že dôvody neuznala za dostatočujúce, konanie sa zastavilo, v opačnom 
prípade sa záležitosť postúpila malej porote (petty jury), ktorá vyniesla rozsudok. 
V opačnom prípade sa konanie zastavilo. Podobne ako pri členoch samosprávy aj pri 
porotcoch bol stanovený majetkový cenzus. 

 Súdmi vyššej inštancie (resp. vyššími súdmi) boli súd kráľovskej stolice, súd 
verejných občianskych vecí a súd siene šachovej dosky. Medzi najvyššie súdy patrila aj 
snemovňa lordov, ktorá bola zároveň prvostupňovým súdom pre súdenie ťažkých 
trestných činov, z ktorých boli obvinení peeri. Okrem toho bola povinná vyšetrovať 
trestné činy, ktorých sa dopustil ktorýkoľvek člen parlamentu, ak bolo obvinenie 
vznesené v snemovni obcí. 

 Prípady, ktoré nepredvídal zákon alebo iná právna norma, ani pre ne nejestvovali 
precedenty, rozhodoval podľa voľnej úvahy osobitný súd pod predsedníctvom kráľa, 
neskôr kancelára, tzv. súd spravodlivosti (Court of Equity) resp. kancelársky súd (Court 
of Chancery), (postupom času sa aj jeho judikatúra čiastočne opierala o precedenty, 
pochádzajúce však iba z jeho vlastnej činnosti). Trestné veci boli vyňaté z právomoci 
tohoto súdu v dôsledku rozširujúceho sa názoru, že sa musia rozhodovať na základe 
zákona, resp. práva (zásada nullum crimen sine lege). 

 Najzávažnejšie zmeny v organizácií súdnictva absolutistickej monarchie 
predstavovali zriadenie hviezdnej komory a rozšírenie funkcie mierových súdov. 

 Hviezdna komora bola mimoriadny kráľovský súd pre trestné činy vzbury, 
nedovoleného zhromažďovania a politického spolčovania ako aj pre ostatné trestné činy 
protištátneho charakteru. Vznikla oddelením sa časti tajnej rady. Mala sedem členov, 
ktorí boli súčasne členmi tajnej rady alebo najvyššími sudcami. 

 Mierové súdy po rozšírení ich kompetencie vyšetrovali všetky trestné činy, ich 
súdna funkcia bola spojená s funkciou policajnou. 

8.3.4 Vznik decentralizovanej policajnej správy v Anglicku -  
anglosaská policajná garancia a anglonormanský policajný štát 

 Tak, ako je anglický ostrovný štát oddelený morom od Európy, tak mala aj jeho 
polícia svoju vlastnú cestu. Keď sa ale o anglickom štátnom živote všeobecne hovorilo, 
že v dejinách mal niekoľko storočí náskok od kontinentu, tak anglická polícia bola na 
začiatku 19. storočia od ostatných krajín v základoch tak odlišná, že s políciou na 
kontinente nie je možné nájsť žiadne paralely, ak áno, tak iba čiastočné. Iba 
východiskový bod je tu obom spoločný, nám už známy inštitút na ochranu mieru 
v starogermánskom ľudovom štáte s jeho ľudovým mierom. Tento zvláštny mier 
v právnom vedomí obyvateľstva - viedol neskôr ku kráľovskému mieru na jeho ochranu 
mal mocenské právo kráľ. Spoločná je aj identita vnútornej štátnej organizácie 
s výstavbou armády - desiatky a stovky ľudového vojska, ktoré sú súčasne aj štátnymi 
správnymi (administratívnymi) obvodmi. 

 Na obrane krajiny, pri prenasledovaní vonkajšieho a vnútorného nepriateľa sa 
podieľajú spoločne všetci muži, ktorí sú spôsobilí nosiť zbraň (v Anglicku hue and éry). 
Tak, ako franský župný gróf mohol vydať všeobecnú výzvu na obranu krajiny, tak bolo 
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možné aj v anglickom grófstve dať výzvu ľudovej moci na prenasledovanie rušiteľov 
mieru. Z toho sa ale v Anglicku vyvinul už skoro v anglosaskom období (450-1066) 
vycibrený systém policajnej záruky. Tým začína anglická polícia svoju vlastnú cestu. Za 
udržanie mieru sa stali zodpovednými desiatky a stovky príslušníkov armády, t. j. 
zodpovedali za oznámenia o porušení mieru, za prenasledovanie, dochytenie a zadržanie 
rušiteľov mieru. Tu ale mohli byť zaistení prirodzene len usadlíci, nie však cezpoľní, 
ktorí boli raz tu, raz tam. To bol značný nedostatok, lebo práve títo cezpoľní cestujúci 
boli oveľa viac napádaní, ohrozovaní ako usadlíci. Okrem obecnej záruky sa mala 
poskytnúť ohrozenej osobe ešte aj mimoriadna záruka. Preto sa určilo, že všetci 
bezzemkovia sa pri zabraňovaní nepokojov zoskupujú do "desiatok" (desaťčlenných 
skupín) alebo vyhľadajú pána, pripraveného rozšíriť policajné záruky na bezzemka (tie 
dostal od svojich poddaných od obce). 

 Tým bol uzavretý systém, ktorý obsiahol všetko obyvateľstvo pomocou 
policajných záruk. Táto policajná záruka miesta bola doplnená ešte policajným ručením 
celej roty (mužstva o počte 100), ktorá sa obmedzila na prenasledovanie zlodejov. 
Naznačuje nápadnú podobnosť so zadržiavaním zlodejov franskými rotami, predsa tu 
však nie je žiadna dejinná súvislosť. Podstata anglosaskej polície nespočíva v onom 
špeciálnom zatýkaní zlodejov pomocou roty, ale v rozvinutom systéme policajných 
záruk. Tento sa ale obmedzuje na Anglicko a znamená zdokonalenie obrany mieru, aké 
ostatné krajiny na pevnine vtedy ešte nedosiahli. To sa vysvetľuje ostrovnou polohou 
s prevažne mierovým zmýšľaním neskoršieho anglosaského obdobia. Ak je možné veriť 
kronikárom, vládla v Anglicku za Alfréda Veľkého a jeho nasledovníkov istota a pokoj, 
čo pripomína pokoj v raji. 

 Do tejto policajnej idyly vstúpil Wilhelm Dobývateľ a zriadil v Anglicku 
normandské panstvo. Ono prinieslo krajine dávno pred kontinentom policajný štát. 
K nemu patrí úloha polície, ako ochrancu nového štátneho poriadku a normandského 
panstva. Silne zdôrazňuje policajnú autoritu. Nositeľom tejto autority bol normandský 
kráľ, ako ochranca kráľovského mieru a to v jeho zosilnenej forme v armáde, lebo 
Normani boli v nepriateľskej krajine, ktorú dobyli. Táto sa stala vlastníctvom kráľa. 
Odhliadnuc zväčša od toho, že korunná doména ostala, kráľ dal celú krajinu do léna. 
Existencia (podstata) léna v Anglicku obsahovala absolútny, rozsiahly objem všetkého, 
čo pevnina nikdy nemala. K podstate léna patrí aj vojsko, a tak bola nasadená v krajine 
namiesto anglosaskej ľudovej milície, milícia lénna. Vďaka tomuto systému mali 
normandskí králi moc a vďaka tomu boli ako prví od čias odtiahnutia rímskych légií 
opäť pánmi celej krajiny. Preto má tento anglonormanský lénny štát (trval od roku 1066 
do roku 1272) aj tretí typický znak policajného štátu - jednotný štát. 

 S normandským kráľom spolupracovali i jeho miestodržitelia a stáli zástupcovia 
policajnej moci po vzore franských grófov od čias ťaženia do Anglicka. V miestnej 
inštancii naproti tomu prevzala normandská správa anglosaskú policajnú garanciu 
v zostrenej forme. 

 Aby nezostal žiaden pozemok mimo policajnej záruky, uskutočňovali vicecomes 
každoročne na Michala revíziu policajných útvarov pri svojich okružných cestách. Pri 
týchto revíziách sa porovnával počet členov s predchádzajúcim rokom, vysvetľoval 
a kontroloval sa ich prírastok, aj pokles. Tieto revízie obecných listín boli prísne. 

 Úspechom bolo silné stráženie tuláckeho obyvateľstva, ktoré ohrozovalo 
bezpečnosť ľudí a ktoré v tejto forme existovalo už stáročia. Súčasne s touto revíziou 
realizovali vicecomes súdne dni, pri ktorých muselo nastúpiť celé mužské obyvateľstvo 
nad 12 rokov a podľa policajného poriadku sa zodpovedalo zo svojho správania 
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v uplynulom roku. Na požiadanie malo vykonať prísahu poddaného alebo ju obnoviť, 
skrátka, konala sa formálna policajná revue. Toto osobné dokazovanie na súdnom dni 
umožňovalo prekontrolovať, či do obecných listín a policajnej garancie boli prijatí 
všetci existujúci obyvatelia. Súdny deň bol teda súčasne druhom policajného 
kontrolného zhromaždenia a tu nachádzame najprv zmiešanie rozsudkov a správy, ako 
to bolo vlastné stredoveku a pevnine, ale v Anglicku sa udržali oveľa dlhšie a v celkom 
inej forme. 

 Ruka v ruke so zosilnením kontroly policajných útvarov bolo aj silné 
manipulovanie s policajnými garanciami v jednotlivých prípadoch. Keď normandský 
vicecomt, anglosaskému obyvateľstvu vzdialený cudzokrajný zemský správca vstúpil 
do nejakého prípadu policajnej záruky, nepýtal sa na špeciálne záruky páchateľa, ale 
orientoval sa na obce. Chcel vedieť, ako si výkon záruk ďalej rozdelili medzi sebou. 
Tak získala policajná garancia najprv praktickú formu všeobecnej záruky a neskôr sa aj 
právne považovala za povinnosť obce. Aj pri tomto postupe normandského policajného 
štátu musíme mať na mysli vojenskú správu armády, ako prevenciu voči dobytej 
(podmanenej) vojenskej krajine. To boli praktiky okupačnej armády proti rozhorčenému 
obyvateľstvu, ktorému sa nedôveruje a ktoré po zničení svojej regulárnej brannej moci 
postupovali od pasívneho odporu k aktívnym tajným útokom. 

 Prax normandských zemských správcov zostrila situáciu nastolením legálnej 
domnienky, že každá neznáma mŕtvola sa považovala na Normana, ak sa nedokázal 
opak. Časom sa z toho vyvinul všeobecný rozmer ručenia čaty na ďalší spolok - rota, 
a to do takej miery, že rota ručí za všetky policajné pokuty, na zaplatenie ktorých nemá 
potrebné prostriedky zárukou. Zmenou anglosaských policajných záruk na normandskú 
nútenú garanciu, nastalo prevzatie spoločenskej policajnej garancie prostredníctvom 
autoritatívneho policajného štátu. Pritom sa stráca spoločenský moment, ktorý vyplýva 
z povahy policajného štátu. Obmedzením na jeho pasívnu stránku sa stáva čisto 
povinnosťou policajnej služby tak, ako sme ju spoznali v rozšírenej miere aj 
v neskorších policajných štátoch kontinentu. Zatiaľ, čo poddanstvo policajných štátov 
na pevnine spočívalo na prirodzenom právnom učení svojej doby o podstate štátu ako 
rovnakého spojenia jednotlivých indivíduí, skorý stredoveký policajný štát v Anglicku 
mal vyslovene národné podfarbenie. Bolo to normalizovanie normandského dobývania 
v podobe policajno-štátnej vrchnosti oproti poddanstvu podmanených Anglosasov. Až 
postupne sa dosiahlo, že obidve časti obyvateľstva sa zmiešali. Časom našli vo 
vládnych kruhoch aj svojich zástupcov a mali spoločné sociálne, politické 
a hospodárske záujmy. K nim sa pridružilo, vďaka križiackym vojnám, spojenie 
spoločného bratstva v zbrani na dlhoročnú vojnovú cestu do vzdialených krajín. Tak 
vznikol jednotný, starými národnými príkladmi preniknutý národný pocit anglo-
normanského obyvateľstva, žijúceho v piatej generácii jednej krajiny pod jedným 
kráľovstvom a jednou cirkvou. Na strane poddaných to našlo ale špeciálny výraz v tom, 
že pod spoločným tlakom policajného štátu vzniká vedomie spoločenských práv 
a záujmov. Nepodarená vláda kráľa Johna ukončila vývoj, ktorý viedol k tomu, že 
anglický ľud si kráľom potvrdenou Magnou Chartou (1215) vynútil svoju prvú ústavnú 
listinu. Jej zásadný význam je v tom, že spája práva všetkých stavov vo vzťahu k štátnej 
moci, čo je prvý krok k právnemu štátu. Pritom všetky triedy, ktoré pocítili policajnú 
svojvôľu, dali podnet na vytvorenie hlavnej klauzuly Magny Charty, podriadenie 
policajného konania súdnemu rozhodnutiu. Zabezpečenie starého právneho (súdneho) 
konania, že v spolupráci s obcami budú každé odsúdenie najskôr riešiť policajnou 
pokutou. To znamenalo obnovenie aktívnej stránky starého spoločenského momentu 
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v policajnej samospráve, ktorá mala odteraz tvoriť základ anglickej policajnej správy 
a predovšetkým anglickej štátnej správy. 

8.3.5 Mierový sudca a systém policajnej moci 

 K realizovaniu vytýčených cieľov bola Magna Charta iba prvým krokom. Pri 
policajných úkonoch sa už vtedy ukázalo, že pri ochrane práv občanov nestačia 
všeobecné vymedzenia činnosti polície. Nemôžu vytvoriť uzavretú hrádzu oproti 
všeobecnej štátnej policajnej moci, a preto je potrebné políciu ohraničiť z vnútra 
i navonok. Magna Charta v žiadnom prípade neodstránila absolutistickú moc kráľa; 
absolutizmus existoval skutočne naďalej. Veľký úradník, ktorý bol odvolateľne 
menovaný, uskutočňoval vôľu kráľa, vládol sám a v parlamente nestála proti nemu 
vlastne žiadna reálna moc. Aj keď prvý anglický parlament založil v roku 1265 dolnú 
snemovňu, ani ten nemohol zabrániť policajnej zvôli kráľovských úradníkov natrvalo. 
Títo úradníci boli produktom pevniny, ktorí pripomínali už Normanmi uvedených 
comtes a vicecomtes (grófov a vicegrófov). Tendenčné bolo, že ak im nestačil plat, 
obohacovali sa pomocou správy svojho úradného obvodu, tak, ako sme to poznali pri 
francúzskej polícii. Aj v Anglicku sa stalo ich finančné postavenie nevyčerpateľným 
zdrojom všetkých možných poplatkov, ku ktorým sa nepríjemne pripájal rozličný tlak 
a všeobecné rozhorčenie podriadených úradníkov. Ustanovenia Magny Charty o tom, že 
policajné pokuty svojou výškou zodpovedajú priestupku a v každom prípade by ne mali 
postihnúť potrestaného niečím, čo je pre neho nenahraditeľné - (u obchodníka obchod, 
roľníka orná pôda) - sa ukázali ako dostačujúce aj na zneužitie moci. Tam vlastne 
obyvateľstvo tlačila policajná topánka. Proti tejto policajnej zlovôli správy prefekta 
nepomohli ani základné práva Magny Charty, ani nekonečné sťažnosti parlamentu. 
Pravdaže, rôznymi spôsobmi sa dosiahlo, že nenávidení prefekti mohli byť zosadení, ale 
noví (prefekti) sa po krátkom čase stali takými, akými boli starí. Podstata policajnej 
zlovôle nespočívala v osobe jednotlivého nositeľa úradu, ale v samotnom systéme tohto 
úradu, ako nositeľa policajnej moci, s ktorou manipulovali ľudu cudzí úradníci. Tu sme 
sa dostali k bodu, na ktorom vzniká veľký obrat policajných dejín v Anglicku. Tu 
anglická polícia naznačuje novú cestu, ktorou polície štátov z pevniny nemôžu ísť, lebo 
je to vlastné iba anglickej polícii. Anglická polícia je až do 19. storočia podstatne 
odlišná od ostatnej európskej polície. Nie tak ako v Prusku a Francúzsku, že sa 
pomocou zákonného zmocnenia dosiahla všeobecná policajná moc štátu, ale 
vytvorením nového úradu, určeného na vykonávanie tejto všeobecnej policajnej moci. 

 A pri tomto opatrení vláda nevedie bezpečnostnú politiku tak, ako to bolo 
u pruskej a francúzskej polície, ale zodpovedá iniciatíve anglického obyvateľstva. 
Reprezentuje podľa vlastníctva, majetku a životných skúseností tých, ktorí boli do 
vedenia povolaní. Pod neznesiteľným a neustálym tlakom zlovôle prefektov, ktorých 
nebolo možné odstrániť, došla anglická gentry (duchovná a nižšia šľachta) k ťažkému 
rozhodnutiu - úrad z vonku dosadeného vedúceho grófstva prevziať so všetkými 
negatívami. S komplikovanou administratívou dať ho mierovému sudcovi, domácemu 
zemepánovi grófstva. Normandského zemského pána odstránil anglický mierový sudca. 
Čo mierového sudcu vystihuje osobne, je protiklad, v ktorom sa vo všetkých bodoch 
odlišuje od svojho predchodcu. To samozrejme vyplýva z historických príčin vzniku 
tejto funkcie. Prostredníctvom majetku, hospodársky nezávislý nemá žiaden záujem na 
peňažnom využívaní svojho úradu. V grófstve zrodený a s jeho obyvateľstvom zrastený 
mal základ svojej občianskej existencie nie v úrade, ale vo svojom sociálnom postavení 
v kraji a obci. Odhliadnuc od všetkého ostatného nemohol myslieť na to, aby svoj úrad 
zneužil prostredníctvom policajnej zlovôle (policajným násilím), lebo tým by pochoval 
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svoju osobnú úctu vo vlasti. Svojimi poznatkami o krajine a ľuďoch bol zároveň 
chránený pred tým, aby nechtiac pomocou byrokratických chýb poškodil záujmy 
obyvateľstva. Úradná zvláštnosť mierového sudcu spočíva v charaktere jeho postavenia 
ako čestného úradu. Nie je ani štátnym policajným úradníkom, ako ho vytvoril rímsko-
francúzsky systém prefektov na kontinente, nie je volený ani podľa želania obyvateľstva 
komunálnymi voľbami francúzskej revolúcie. Medzi nimi zaujíma zlatú strednú cestu. 
Menovaný kráľom má oproti obyvateľstvu nezávislé postavenie štátneho úradníka, je 
nositeľom všeobecnej policajnej moci a disponuje úradnými atribútmi a mocenskými 
prostriedkami, ktoré zodpovedajú cti jeho postavenia. Na druhej strane je podľa života 
a sociálneho postavenia prirodzeným splnomocnencom obyvateľstva a môže vo svojej 
občianskej existencii nezávisle od svojho úradu - na popredných miestach zastupovať 
záujmy svojich usadlíkov ako úradník z povolania. Tak stelesňuje mierový sudca, tento 
špeciálne anglický produkt čestného úradu policajnej správy, jedinečnú kombináciu 
autoritatívneho a spoločenského momentu polície. Ním boli obidva momenty akoby 
"kĺbovým závesom" nerozlučne spojené a vo svojom postoji predsa pohyblivé. Dobová 
literatúra pomenovala mierového sudcu ako "veľkolepý výtvor". 

 Ďalšou vlastnosťou mierového sudcu a zvláštnosťou postavenia tohto čestného 
úradu je charakteristika mierového súdneho konania, ako zvláštneho súdneho konania. 
Tým nadväzuje anglický mierový sudca na skorších historických predchodcov. 

 Úrad sudcu stojí na začiatku všetkých štátnych činností vo vnútornej správe. Už 
v staroveku boli králi reprezentantmi nielen svojej funkcie vrchného vodcu armády 
a vrchného kňaza, ale aj funkcie vrchného sudcu svojho ľudu. Aj v germánskom 
ľudovom štáte sa zosobnila v kráľovi štátna činnosť "počas mieru vo veci", počas 
súdneho dňa. Až premena ľudového mieru na mier kráľovský, delegovala mier 
z právomoci kráľa na súdnu ochranu práv a na preventívnu policajnú ochranu. 

 Tesné spojenie obidvoch pod nadvládu sudcovskej činnosti zostáva na pevnine 
existovať počas celého stredoveku a potom robí miesto pre postupné oddeľovanie od 
justície a správy, ktoré sa uskutočňuje v 18. storočí Ním sa bezozvyšku vylučuje 
činnosť súdnictva z manipulácie verejného práva (porovnaj prísny rozkaz Friedricha 
Wilhelma I. sudcom, aby sa nestarali o záležitosti správy. Až v ústavnom štáte 19. 
storočia sa vracia do verejného práva, ale iba v obmedzenej forme administratívno-
súdnej moci ako nejakej, vlastným dekrétom opatrenej administratívnej práce, ktorá 
doplňuje súdnickú kontrolu. Toto všetko sa pri anglickom mierovom sudcovi rozvíjalo 
v podstate práve opačne. V Anglicku stredoveká súdna moc splývala s administratívou 
a prešla v tejto jednote aj na nový úrad mierového sudcu. K zjednoteniu miestneho 
súdnictva a správy do rúk jednej osoby sa pripája rozšírenie foriem súdneho konania aj 
na celú správnu činnosť mierového sudcu, obzvlášť na jeho policajnú ochranu mieru. 

Celá administratívna činnosť mierového sudcu prebieha vo formách súdneho konania 
kontradiktórnym, verejným, ústnym pojednávaním, s prísažným vypočúvaním svedkov 
za prítomnosti zúčastnených, privolaním súdneho pisára atď. Na základe tohoto konania 
nasleduje vydaný materiálny administratívny doklad vo forme súdneho príkazu. A to 
buď ako poriadkový trestný rozsudok (conviction), t. j. nariadenie na uloženie policajnej 
poriadkovej pokuty alebo, policajné rozhodnutie (order), t. j. policajný príkaz alebo 
zákaz v podobe súdneho rozhodnutia. 

 Táto súdna forma celej činnosti mierového sudcu mala určujúci vplyv aj kvôli 
rozsahu jeho činnosti. Zabránila oddeleniu anglickej polície od trestného súdnictva až 
do veľkej policajnej reformy 19. storočia. Mierový sudca je v jednej osobe - tak, ako 
kedysi normandský zemský správca - policajným správcom, nižším trestným sudcom 
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a vyšetrovacím sudcom ťažkých trestných prípadov a vybavuje všetky tri "úkony" 
rovnakou formou súdneho konania, ktoré dodáva jeho úradu jednotný charakter. 

 Je to práve oddeľovanie sa od justície a správy, na ktoré sa kládli aj v anglických 
pomeroch najprv subjektívne kritériá, a tie, ako sa čoskoro ukázalo, vôbec neboli 
chcené. Toto oddeľovanie by nebolo žiadnym usporiadaným rozčlenením, ale 
znamenalo by neprirodzené roztrhnutie organickej jednoty úradu. Súdne 
a administratívne "úkony" sa v Anglicku jednoducho nerozlišujú. Na druhej strane 
súdne konanie podmieňuje aj obmedzovanie kompetencie mierového sudcu. Vojenská 
a finančná správa sú svojou povahou nedostupné prepracovaniu do administratívno-
súdnej právomoci. Správne orgány chudobných, zdravotníctva a cestnej správy však 
vyžadujú následkom svojho hospodárskeho charakteru voľnejšiu úpravu svojej správy, 
ak to povoľuje nejaký rozsudok. Odhliadnuc od týchto výnimiek absorbuje kompetencia 
mierového sudcu celú vnútornú správu, ktorá spája "činnosti" polície a nižšej trestnej 
justície. Je to rozsiahly charakter germánskej ochrany mieru, ktorý sa zosobnil v úrade 
mierového sudcu a s pribúdajúcim obsahom i rastúcimi kompetenciami štátnej činnosti 
viedol k mimoriadnej mnohostrannosti jeho funkcií. 

 K ústavnému a právnemu štátu - a taký bol anglický štát, keď vznikol úrad 
mierového sudcu - pristane zákonná úprava fungovania správy. Ide predovšetkým 
o zákonné postavenie štátnej policajnej moci. Bez niečoho takého sú obidve možnosti 
iba sklzom do policajnej zlovôle alebo sklzom k nedisciplinovanosti, ktoré vedú 
k zneužitiu proti občianskym právam a slobodám Dva extrémy, ako je známe, zažilo 
Francúzsko Veľkej revolúcie práve nedostatkom policajných zákonov. Takéto 
zanedbanie zákonov neprichádzalo do úvahy pri vysoko vyvinutom právnom 
a ústavnom vedomí anglického národa. Mladý anglický ústavný štát mal už svoje 
policajné zákony, začínajúc štatútom "Statute of Winchester" pre Winchester z roku 
1285, ktorý vystriedal starý rozpadávajúci sa policajný poriadok. Čo ale vtedy 
prirodzene ešte nebolo možné, bolo zákonné vymedzenie policajnej moci 
prostredníctvom všeobecného popisu, teda pomocou vytvorenia zákonného pojmu 
polície. Toto je produkt novoveku a práve mnohostranné funkcie mierového sudcu 
ukazujú, ako aj v Anglicku zaberá polícia stredoveku celú štátnu činnosť vo vnútri, 
odhliadnuc od jednotlivých zvláštnych oblastí (vojsko, financie). Tak nemohli anglické 
policajné zákony upevniť hranice policajnej moci prostredníctvom všeobecného 
policajného pojmu, ale iba výpočtom jednotlivých policajných právomocí. Tak vzniklo 
kazuistické policajné zákonodarstvo, formulovanie jednotlivých skutkových podstát, 
podľa možnosti ďalekosiahle definovanie každého nepríjemného policajného konania 
alebo opomenutia, či porušenia zákona. To celkom zodpovedalo aj sudcovskému 
charakteru anglickej policajnej správy a postupom, lebo sudca má na základe 
predložených dôkazov zistiť zákonnú skutkovú podstatu a použiť zákonný predpis. Toto 
zákonodarstvo s pribúdajúcou komplikovanosťou života ľudu, presídľovaním 
vlastníckych a dedičných pomerov stále viac upadalo do najmenších jednotlivostí, 
viedlo k naplneniu až preplneniu ustanovení. Počet štatútov stúpol na stovky, neskôr na 
tisíce. Sudcovia si tvorili právo formou precendensov, všeobecné právo (common law) 
bolo dopĺňané právom spravodlivosti a štatutárnym právom. 

 Vychádzajúc zo základov v samotnom štáte sa ukázalo, aký všeobecný 
a mnohostranný charakter má polícia. Tak ako neskôr v Prusku, - kde sa kvôli 
neurčitým a meniacim formuláciam, ochrana verejného poriadku úplne vymkla 
kvalitnému pochopeniu všeobecných zákonných definícií, To sa nestalo v anglickom 
zákonodarstve, lebo bolo vytvorené nekonečným výpočtom jednotlivých policajných 
prípadov. Aj pre sám život nevyčerpateľne mnohostranná životnosť polície sa 
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vysmievala jednému aj druhému spôsobu. Ani anglický zákonodarca sa nevyhol 
nutnosti nechať pri svojich ustanoveniach dostatočný priestor pre doplňujúce diskrétne 
uváženia mierového sudcu (precendensy). 

 A ešte jedno je na tejto kazuistickej bohatosti anglického zákonodarstva 
všeobecným policajným záujmom. Je to náklonnosť k policajnej pružnosti, ktorá sa 
objavuje v najrôznejších krajinách a obdobiach, v mnohých rozkazoch starého, 
despoticky vládnuceho Egypta cez detailné policajné poriadky nemeckých cechových 
miest stredoveku až k tisícom policajných štatútov v demokratickom Anglicku. Vo 
verejnom živote nie je nič horšie, ako zo známej slobody anglického štátneho občana 
posudzovať chybu policajného služobného predpisu. So svojimi stovkami policajných 
trestných poriadkov a tisíckami trestných klauzúl sa môže Anglicko spoľahlivo 
porovnať s každým absolutistickým policajným štátom. Rozsah policajných právomocí 
je v Anglicku taký, ako na pevnine a donucovacie prostriedky mierového sudcu, ktoré 
má k dispozícii na presadzovanie svojich nariadení, nezaostávajú v žiadnom prípade za 
prostriedkami moci policajnej správy pevniny. Rozdiel vo vzťahu k polícii na pevnine 
spočíva v dvoch momentoch: raz je to právna kontrola, ktorej podlieha samotný rozsah 
policajnej moci a jej praktické uskutočňovanie; druhým momentom je anglický mierový 
sudca so svojimi osobnými skúsenosťami a úradníckymi vlastnosťami. Ako spojovací 
článok medzi miestnou a centrálnou inštanciou tvorí jadro anglickej správnej 
organizácie a je zároveň spoľahlivou istotou proti každému zneužitiu policajnej moci. 
Mierový sudca je veľkým ručiteľom anglickej občianskej slobody, najzvláštnejší výtvor 
britského chápania slobody. 

 Obraz mierového sudcu bude živší, keď sa nakoniec pozrieme na jeho 
preventívnu ochranu mieru, teda v modernom poňatí na špeciálne policajnú časť jeho 
činnosti. Anglické právo formulovalo policajné právomoci mierového sudcu takto: 
"Použiť vlastnú moc a vyžadovať podporu iných, aby zadržal, upokojil všetkých tých, 
ktorí sa slovom a skutkom chystajú v prítomnosti a v úradnom obvode narušiť mier". 

 To by teda bola asi kontinentálna policajná ochranná väzba alebo predbežné 
zadržanie, pričom ďalšie - trestná súdna právomoc mierového sudcu a tiež výnos 
písomného zatykača - ako vonkajšia policajná úloha sú pre Anglicko špecifické. 

 Stará anglická súdna prax odvodila z inej definície obrany mieru ďalej právo 
mierového sudcu na uloženie mierovej garancie a garancie za dobré správanie (priviesť 
k pokoju, upokojiť). Táto policajná záruka sa vrátila na starú donucovaciu záruku anglo-
normanského policajného štátu, ktorý stratil všeobecný a pre celú obec povinný 
charakter a stal sa špeciálnou zárukou jednotlivého občana. Mierový sudca, ktorý 
zastával čestný úrad, sa stal pre krajinu a ľudí svojho obvodu práve tak bezprostredne 
blízko, ako im bol normandský zemepán vzdialený: mohol teda na základe svojich 
poznatkov o osobách a pomeroch pôsobiť aj preventívne nielen represívne. Pri 
mierových zárukách sa to odohrávalo spôsobom (a tu sa objavujú záruky súdneho 
konania), že ten, kto sa cíti niekým iným ohrozený, to pod prísahou zaznamená do 
protokolu mierového sudcu. Sudca nechá predviesť obvineného a podľa oznámenia ho 
vypočuje. Na to nasleduje rozhodnutie mierového sudcu, ktoré znie na zastavenie 
súdneho konania alebo nariadenie peňažnej záruky. Ak sa vykonanie záruk odmietne, 
mierový sudca je oprávnený dať ohrozujúceho až na 12 mesiacov do grófskeho väzenia. 
V praxi sa častejšie uspokojí postavením dvoch záruk. Omnoho rozsiahlejšia je podľa 
svojej povahy právomoc mierového sudcu k nariadeniu záruky za dobré správanie 
(Surety for the Good Behavior). Na jednej strane obsahuje holú záruku mieru, súčasne 
na druhej strane môže požadovať všeobecnú bezpečnosť aj bez existencie 
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nebezpečenstva nejakého špeciálneho porušenia mieru od všetkých, "ktorí nemajú 
dobrú povesť". Zlou povesťou sa v praxi už skôr rozumela nielen povesť ohrozujúca 
mier, ale aj proti mravom narušené správanie a tu sú zahrnutí nielen notorickí zlodeji, 
ničomníci a kupliari, ale aj návštevníci zlodejských krčiem, opilci, denní zlodeji, noční 
tuláci a tí, ktorých pravidelným zvykom sa stala návšteva neporiadnych domov alebo 
zdržiavanie neporiadnych žien vo vlastnom dome, ako aj nadávanie na vládu 
a vrchnosť. Žiaden policajný štatút nie je tak podrobne vyložený ako tento, keď v ňom 
čítame nariadenia záruk proti osobám, "ktoré sú podozrivé, hašterivé alebo tým, čo 
nežijú striedmo a nákladne sa obliekajú, hoci nemajú na živobytie" alebo tým, čo sa 
previnili iba preto," že cez deň spia a v noci vychádzajú", ani tam sa prívrženec toho 
trestného režimu nemôže ubrániť značným pochybnostiam. Boli by oprávnené, keby 
všetka táto ďalekosiahla moc neležala v rukách mierového sudcu, ktorý zastáva čestný 
úrad a je zrastený s krajinou a ľudom. Cez spojenie so súdnym konaním už od prvých 
policajných zákrokov podlieha stálym a ostrým kontrolám. lebo skutočne aj moderná 
anglická prax ide dopredu veľmi opatrne a vyžaduje dôkazy o činoch a skutkoch. Čo sa 
ale úrad anglického mierového sudcu stále učí, je to, že policajné povolanie je vnútorne 
spojené so životom, osoba je dôležitejšia ako úrad, žijúci človek znamená viac ako 
mŕtve písmeno zákona bez neho. 

 Historicky zrastená inštitúcia jedného národa sa nedá prenášať na iné krajiny: 
tak málo ako anglický parlamentarizmus sa napodobňuje aj anglický mierový sudca. 
O to viac by sa malo toto všeobecné policajné právo zobrať a aplikovať do právnych 
predpisov na kontinente. Nie vždy by pripravilo koniec policajným ťažkostiam 
v niektorých krajninách na pevnine. Ale pomohlo by preklenúť rozdiely v policajnej 
teórii a praxi. 

8.3.6 Anglický boby (strážnik - strážca) 

 Praotec strážnika, táto, aj cudzincovi najbežnejšia anglická policajná figúra, je 
anglosaský Thitingman, predstaviteľ "desiatky" (10-členného mužstva, čaty), ktorého 
sme spoznali ako zodpovedného zástupcu pri anglosaských policajných zárukách 
a neskôr pri normandských donucovacích garanciách. Ako vodca desiatky je na základe 
konštitúcie ľudovej armády zároveň nejakým druhom miestnej ochrany, ktorá spočíva 
v poriadku obce. Namiesto tejto anglosaskej ľudovej milície presadil normandský zásah 
do léna nejakú lénnu milíciu a povinnosť poslúchať armádu. Armáda však pri ostrovnej 
polohe krajiny predstavovala prílišné napätie vojenského princípu a preto sa opäť 
rozpadla, keď so zánikom dánskych útokov zmizla potreba obrannej armády. Už 
Henrich II. (1154-1189) vytvoril starú grófsku milíciu a Statute of Winchester (1285) ju 
vybudoval ďalej v spojení s obnoveným zdôrazňovaním donucovacích garancií obce. 
Oboje tesne súviselo, lebo úlohou tejto milície bolo predovšetkým udržiavanie 
vnútorného poriadku krajiny. Potom sú to aj obaja strážnici, ktorí boli menovaní podľa 
ústavnej listiny pre milíciu v každej "stovke" (100-člennej skupine, rote). Boli nielen 
ako aktívni oficieri, ale viac úradníci pre vedenie kmeňových úloh a posudzovanie 
policajných činností, ku ktorým patril predovšetkým dozor nad zbraňami a výzbrojou. 
Im bol podriadený miestny ochranca, neskôr nazývaný strážca, ktorý sa v zmenenej 
forme udržal opäť vo svojom anglosaskom vojensko-civilnom dvojitom postavení. Je 
druhom vodcu kaprálov grófskej milície, ktorá slúžila skutočne policajným 
exekutívnym účelom krajiny a súčasne zastupujúcim miestnym ochrancom obce pri 
policajnej donucovacej záruke. 

 Tu je vidno, ako na obidvoch stranách jeho dvojitého úradu leží ťažisko 
v policajnom momente a to sa časom stále viac zosilňuje. Od jednaní kaprálstva 
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postupne ustupujú vojenské správne úlohy celkom do pozadia a časť úloh miestneho 
ochrancu obce preberá farnosť, cirkev a síce aj tie policajné úlohy, ktoré sú obci fixne 
dané, napr. právo navrhovať mierovému sudcovi menovanie dozorcu chudobných, 
dozorcu ciest a na druhej strane osoby, ktoré "ochranu chudobných považujú 
pravdepodobne za obtiažnu", policajne vypovedať a pod. Čo sa uskutočňuje, je redukcia 
právomoci úradu miestneho ochrancu (richtára), ktoré začína stratou všetkých 
mimopolicajných úloh a pokračuje vymedzovaním vždy nepatrnejších policajných 
funkcií. Tak sa stáva miestny ochranca policajným ochrancom a tento ďalej policajným 
sluhom, iba miestnym exekutívnym orgánom mierového sudcu s celkom nepatrnými 
právomocami samostatnej ochrany mieru. 

 Zodpovedajúc svojmu vzniku z grófskej milície sa strážnictvo rozpadá na dve 
skupiny, High Constables (vrchný alebo krajský strážnik) a Petty Constables (spodný, 
dolný alebo miestny strážnik). Tí prví mali medzipostavenie medzi mierovým sudcom 
a miestnym strážcom, ktorých jeden pevný znak leží v rozšírenej miestnej kompetencii, 
zatiaľ čo v ostatnom je ohraničenie ich právomoci voči miestnym strážcom značne 
neurčité. Cez vrchných strážcov v istých periodických obdobiach síce mierový sudca 
predvolal miestnych strážcov, ale tí predsa nie sú stálymi prostriedkami inštancie, 
mierový sudca je viac oprávnený obracať sa bezprostredne na miestnych strážcov. 
Podobne je to aj s úlohou vrchných strážnikov, ktorí sa v policajných záležitostiach 
odvolávajú na sústredených miestnych strážcov a im velia na základe špeciálnych 
zmocnení pre špeciálne jednania, v stredoveku tak početné. V neskoršom období, 
v poslednej tretine 18. storočia začína postupné upadanie tohto inštitútu. Bolo vždy 
ťažšie nájsť vhodných uchádzačov zo stredného stavu pre obsadenie úradu. 

 Miestny strážca je vlastný policajný exekutívny úradník. Vo svojom okrsku 
usilovne vykonával policajnú obchôdzku a pritom sledoval známe policajné veci. Je 
oprávnený zadržať osoby pri prenasledovaní a brániť pri novom skutku, aby sa 
nenarušil verejný pokoj. Môže rozbiť aj vonkajšie dvere, keď je hluk v dome 
a predpokladá, že by mohlo ísť o rušenie pokoja. Ďalej je miestny strážnik výkonným 
orgánom mierového sudcu, ktorého početné nariadenia a rozhodnutia realizuje. Sú to vo 
všeobecnosti ostatné úlohy exekutívy, ktoré však majú v Anglicku rôzny dejinný pôvod 
Keď sa samostatné právomoci strážnikov vracajú naspäť na pôvodný úrad miestneho 
richtára, úlohy mierového sudcu, ako výkonného orgánu mu boli pridelené 
zákonodarstvom až neskôr. Rozlišovalo sa aj rozdeľovanie policajných výdavkov, 
prevedením strážnikov pod obce, sa vyplácali z miestnej pokladne, v ostatných 
prípadoch išli z krajskej pokladne. 

 Až do uvedenia žoldnierskych strážnikov v 19. storočí nedostával strážnik 
žiaden stály plat. Za početné policajné úkony mohol brať poplatky od súkromných osôb 
a za špeciálne služobné výkony prijať odmenu. Jeho vymenovanie nasledovalo pôvodne 
voľbami v obci, najčastejšie na miestnom súde (obec volila strážnika a keď bol 
menovaný, vykonával políciu). Pritom nemal mierový sudca právo zamietnutia, ak 
vykonal aj prísahu. Neskôr, s pribúdajúcim rozpadom úradu, nastúpila iba policajná 
služba a namiesto volieb obcou bolo vždy častejšie vymenovanie mierovým sudcom so 
súhlasom mierového sudcu. 

 Na strážnika bol kvalifikovaný každý stály obyvateľ, pokiaľ bol bezúhonný 
a potrebný, o čom rozhodol mierový sudca. Prax bola v zásade ale taká, že vyššie posty 
so všetkými týmito nepríjemnými úradmi sa podľa možnosti nemali zaťažovať a celý 
rad osôb ako napr. členovia parlamentu, mieroví sudcovia, dôstojníci, duchovní, súdni 
úradníci, advokáti, lekári, lekárnici a mnohí iní boli celkom oslobodení. Postavenie 
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zástupcu, za toho ktorý bol volený ako strážnik a mohol vykonávať túto funkciu len vo 
výnimočných prípadoch, napr. pre chorobu. Sotva niekto, kto dbal o seba, myslel na to, 
aby robil strážnika. Ale, kto sa vyhýbal pravidelnej práci, namiesto toho chodil hore-
dole po ulici a s príležitostnými poslíčkami si zarobil na poplatkoch, ten sa o úrad 
snažil. Aj pri tomto čakateľstve si vyhliadol strážnik, na svoje miesto menovaný, svojho 
zástupcu a zobral prirodzene toho, kto robil najlacnejšie a v tom čase bol obdarený aj 
tým, že za to málo, čo dostal, nevykonal viac ako toľko, koľko bolo bezpodmienečne 
nutné. Práve tým zastupovaním sa celé menovanie stalo vlastne fraškou a tam, kde sa 
predsa konali voľby, stalo sa čistou formalitou. Aký postoj zaujalo obyvateľstvo ku 
strážnikom, je možné si domyslieť. 

 Tak mal mierový sudca, tento vážený čestný policajný správca v strážnikovi 
starého druhu jedného neváženého a všeobecne opovrhnutia hodného exekutívneho 
úradníka, ktorého osobné kompetencie boli rovnako malé ako policajné pôsobenie jeho 
činnosti. K vyzdvihnutiu tohto úradu prostredníctvom bezúhonných strážnikov urobili 
ešte posledný pokus v strede 19. storočia tým, že sa zaviedlo nové postavenie Parish 
Constables a že strážnikmi sa mali stať lepší, kvalitnejší ľudia. 

 Úspech bol predsa nepatrný. Preto sa muselo siahnuť do anglických 
všeobecných policajno-služobných povinností, ako existovali podľa hesla "hue and 
ery", tam sa každý zúčastnil prenasledovania rušiteľa pokoja a v hesle "watch and ward" 
bolo povinnosťou občanov chrániť mestá. Pri bránach mesta bola nočná strážna služba. 
Nejaké obnovenie tohto stavu nasledovalo v 19. storočí v postave Special Constables - 
druhu obrany obyvateľstva, ktorý môže byť vytvorený na základe rozhodnutia dvoch 
alebo viacerých mierových sudcov alebo na základe nariadenia ministra vnútra. Aj keď 
je to inštitúcia dočasná, je predsa úradná a jej členovia vykonávajú úradnú prísahu 
špeciálnych strážnikov. Na druhej strane až v prípade núdze ostávajú rýchlym 
pomocným mužstvom a ako také - tak ako podobné improvizované inštitúcie - 
znamenajú pre moderné pomery iba núdzové riešenie. Aj oni sú teda nedostačujúcou 
náhradou stáleho pôsobivého výkonného orgánu, ktorý chýbal anglickej polícii. Taký sa 
mohol získať len základnou premenou starého strážnictva. 

8.3.7 Veľká policajná reforma v 19. storočí 

 Ako sa ukázalo, starý anglický policajný systém obrany mieru pomocou 
čestného úradu mierového sudcu a bezúhonných obecných strážnikov nezrástol 
v komplikovaných pomeroch 19. storočia s moderným štátnym životom. 
V primitívnych časoch, v ktorých sa vytvorila obrana mieru ako hlavná vec v obrane 
proti násilným útokom, proti trhu a majetku obyvateľstva, dala sa ako taká spojiť 
s trestnou justíciou a s ňou v tesnom spojení stojí polícia s veľmi dobre organizovanou 
osobou mierového sudcu a formami súdneho konania. Ale nad túto policajnú činnosť 
v najužšom zmysle už dávno prerástol organizovaný zločin a proti nemu jednania 
modernej polície a nemohlo byť vybavené formami obrany mieru starých čias. 
Nešťastná tragikomická figúra "Charlieho" bola živým symbolickým obrazom 
policajných neporiadkov. Tieto vystúpili prirodzene najsilnejšie v hlavnom meste 
krajiny. V Londýne, ktorý sa stal obrovským svetovým mestom a na začiatku 19. 
storočia mal milión obyvateľov, utrpela samospráva polície najžalostnejšie stroskotanie. 
Jednotné more domov, naplnené kozmopolitickými masami ľudí metropoly sa rozpadlo 
do samých jednotlivých farností sídliacich dookola mestského jadra City, a patrili k nie 
menej ako k piatim grófstvam. Úrad strážnikov bol tu už aj v najsilnejších anglických 
komúnach najslabším bodom a je možné si ľahko domyslieť, že pri takýchto 
komunálnych pomeroch Londýna sa stal verejnou kalamitou. Dvanásť z londýnskych 
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okrskov nemalo skrátka žiadnu políciu. Z ostatných mal každý svoju zvlášť viac alebo 
menej zlú policajnú organizáciu. A tento, dnes už sotva mysliteľný policajný 
partikularizmus sa rozšíril aj na manipulovanie praktickej služby. Nočné patroly 
v jednotlivých okrskoch sa uspokojili s tým, že zbojnícke bandy - o také vtedy totiž išlo 
- zaženú do susedného okrsku, teda do najbližšej mestskej štvrti a potom zo svojej 
strany sledujú, čo si tam s nimi počnú. Nedostatočné pouličné osvetlenie a neuveriteľné 
okolnosti viedli na konci 18. storočia k verejnej neistote v Londýne i okolo neho. 

 Pod tlakom týchto pomerov prechádza aj anglická polícia po prvýkrát k systému 
prefektov krajín tak ako na pevnine. Slávny "Act for improving the police in and near 
the Metropolis" vytvoril v roku 1829 pre Londýn jednu, priamo pod Home Secretary 
(ministrom vnútra) stojacu úradnícku políciu. Čo sa uskutočnilo, bola radikálna 
reforma, ktorá neprešla bez protirečenia verejnej mienky. Lebo úplné vyňatie polície 
hlavných miest z komunálneho spolku malo pre anglickú chápavosť za následok niečo 
nové, oddelenie od justície a správy, ktoré čisto úradnícky štát nemôže postrádať. 
Nemalo vzniknúť nebezpečenstvo, že štátny úradník správy, ktorý je zároveň aj 
sudcom, je alebo vo svojej čulej praktickej administratívnej práci na každom kroku 
ochromený sudcovnským presvedčením, ktoré je určené zákonom alebo sa spolu 
s právom skláňa pod svojimi praktickými správnymi účelmi. Lebo správa neaplikuje 
právo s úmyslom kvôli nej samej dopomôcť mu k víťazstvu, ale pod ochranou práva 
dosiahnuť určitý materiálny úspech. Preto bol úrad mierového sudcu aj v anglickej 
metropole rozdelený na policajnú prefektúru a policajno-sudcovský úrad. 

 Na začiatku bolo vedenie policajnej prefektúry v rukách dvoch komisárov, ktorí 
boli ustanovení k "mierovým sudcom pre účely policajných aktov". Ako menovaní 
správni úradníci boli bez sudcovských funkcií. Neskôr nastúpil na ich miesto prvý 
komisár, teda policajný prezident, s dvomi podkomisármi. K úlohám policajnej 
prefektúry patrilo obzvlášť vedenie hospodárskej správy policajného mužstva (právo 
prijímania a prepúšťania svojich podriadených, právo návrhu pre svojich vrchných 
úradníkov, ďalej sem patrila dopravná a trhová polícia, dozor nad pouličnými povozmi, 
hostincami a divadlami). Okrsok policajnej prefektúry zaberal oproti doterajším 
farnostiam - hlavné mesto v rozsahu pôvodných siedmich anglických míľ okolo Charing 
Gross, územie, ktoré sa odvtedy stále viac rozrastalo. V roku 1838 nasledovala aj 
centrálna mestská správa, metropoly a dosadila mestského policajného riaditeľa, 
komisára, ktorý bol volený obecnou radou a potvrdený ministrom vnútra. Tým sa nový 
policajný systém centralizovanej byrokratickej policajnej správy rozšíril na celý 
Londýn. 

 Tak, ako bol odstránený mierový sudca, tak odstránila policajná reforma 
v Londýne aj neplatených obecných strážnikov a s nimi aj pestré množstvo nočných 
a súkromných strážnikov i patroly. Ich všetkých nahradilo v roku 1829 jednotné platené 
strážnictvo, ktorého každý úradník je miestne kompetentný v celom okrsku policajnej 
prefektúry. Nové strážnictvo je uniformované a polovojensky organizované, odmieta ale 
vojenské hodnosti, uniformy a iné napodobeniny armády. Boli to vrchní inšpektori, 
inšpektori, seržanti a radoví strážnici. Štátny charakter novej exekutívnej polície závisí 
v jej podriadení štátom dosadeným komisárom, ktorých rozkazy o menovaní počúvali 
strážnici a ktorí ich mohli suspendovať alebo prepustiť. K tomu pristupuje fakt, že 
rozpočet platov a poplatkov strážnikov určuje minister vnútra. Zvláštnu trestnú 
právomoc nad strážnikmi majú tomu noví policajní sudcovia, ktorí vo svojej podstate 
prevzali funkcie mierového sudcu ako trestní a vyšetrujúci sudcovia. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  227 

 Táto veľkolepá policajná reforma, dielo ministra vnútra Roberta Peela - mala 
vynikajúci výsledok. Pod pozornejším a šikovnejším vedením prekonala nová 
londýnska polícia začínajúcu antipatiu verejnej mienky a získala si odvtedy známu 
slávu, pracovala bez vynucovania pasov, bez hlásení, bez ruchu a rovnako účinne ako 
každá polícia na kontinente. S takými vlastnosťami musel v krajine silne pôsobiť ňou 
stelesnený nový policajný systém. Na jednej strane vynikajúco pracujúca londýnska 
polícia pod vedením štátnych úradníkov z povolania, na druhej strane upadajúce 
komunálne strážnictvo; voľba nemohla byť ťažká. Viac polície a platená polícia bolo 
v Anglicku požiadavkou dňa, programom pokroku. Svoje prvé uplatnenie našiel tento 
program v mestskom nariadení z roku 1835, ktorý londýnsky policajný systém prijal do 
svojej mestskej sústavy. Pomalšie to išlo na vidieku, kde od mierových sudcov 
vychádzal hlavný odpor. Prešetrovacia komisia z roku 1837, ktorá skúmala túto otázku, 
požadovala vyjadrenie mierových sudcov, na čo sa jedna tretina z nich sa vyslovila za 
platenú políciu v krajine, ostatná časť za udržanie starých poriadkov a časť sa vyjadrila 
za iné opatrenia. Komisia samotná bola iného názoru a odporúčala zaviesť platenú 
políciu na celé územie anglického grófstva. Došlo ku kompromisu. Preto sa obmedzilo 
na fakultatívne ponechanie platených strážnikov prostredníctvom Permissive Act z roku 
1839 a ďalších zákonov, ktoré v priebehu ďalších 20 rokov mali za následok, že sa 
v miestnych oblastiach a v grófstve zaviedla nová polícia. Napriek tomu trval odpor 
mierových sudcov aj potom a až po rade zbytočných pokusov došlo v roku 1856 
k všeobecne vynútenému zavedeniu platenej polície prostredníctvom druhého veľkého 
Rural Police Act, nazvaného Obligatory Act. Na čele tejto novej polície krajiny stoja 
v grófstvach jeden alebo dvaja Chief Constables a v menších policajných okrskoch 
(divisions) jeden Superintendent. Menovanie strážnikov vykonáva mierový sudca na 
návrh Chief Constable (šéfa strážnikov), menovanie Chief Constable vykonáva na návrh 
mierového sudcu minister vnútra. Tento vydáva ďalej výnos záväznej Regulatívy (rules) 
pre správu, obzvlášť pre odmeňovanie, oblečenie a výzbroj platených strážnikov. 
Zvláštni štábni komisári (brigadíri) majú za úlohu vykonávať inšpekciu platenej polície 
a informovať o jej stave i pôsobení. 

 Tým je štátny charakter platenej polície v provincii zachovaný v rovnakej miere 
ako v hlavnom meste, je to krajské žandárstvo, ktoré časom stále viac preberá podobu 
kontinentálneho žandárskeho zboru. Na druhej strane odpor mierových sudcov dosiahol, 
že výdavky Constabulary (strážnictva) ako v hlavnom meste, tak aj v provincii znáša 
komúna a štát poskytuje príspevok vo výške jednej štvrtiny všetkých výdavkov. Platení 
strážnici sú podriadený vo svojej policajnej činnosti mierovým sudcom a tí majú aj 
trestnú právomoc nad strážnikmi. 

 Touto úpravou sa skončila veľká prestavba anglickej polície od 
decentralizovanej obrany mieru cez neplatené orgány miestnej samosprávy 
k centralizovanému úradníckemu policajnému systému s polovojensky organizovaným 
exekutívnym mužstvom. A ako vždy v dejinách, aj tu je polícia najtesnejšie spojená 
s podstatou štátu a jeho vývojom. Aj reforma anglickej polície je zmenšeným obrazom 
veľkého, prevratného procesu v anglickej štátnosti. 

8.4 Štát a právo v nemeckých krajinách 

8.4.1 Počiatky vývoja v nemeckých dejinách 

 Štát vzniká najmä zjednotením ľudí k ochrane pred vonkajším nepriateľom a pre 
usporiadané, vzájomné spolužitie. Z týchto dôvodov je pre vznik štátu ten druhý ešte 
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dôležitejší ako prvý. Aj bez armády môžu za istých okolností existovať malé štáty na 
základe rivalitou silných mocností medzi sebou zaistenej neutrality. Bez poriadku vo 
vnútri štátu nie je možná existencia žiadneho štátu. S ním štát vzniká, s ním sa udržuje 
i zaniká. Preto je úloha polície prapôvodnou úlohou štátu a spôsob jej genézy je pre 
vznik štátu práve tak charakteristický ako jeho ďalší vývoj. 

 Napríklad ideálom Germánov bol slobodný, bojaschopný muž, ktorý sa v živote 
bránil vlastnou silou. Kto to dokáže, nepotrebuje isť po krivoľakej, tienistej ceste. Preto 
sa oceňovala priamosť a otvorenosť, ba dokonca sa to zohľadňovalo aj pri 
trestnoprávnom hodnotení činu. Len ten bol vrahom, kto mŕtvolu zabitého zbabelo ukryl 
a zatajil. Ten, kto ju nechal voľne ležať, pripravený na pomstu príslušníkov rodiny, na 
stret a boj s nimi, ten bol potrestaný len za zabitie. Zbojník, ktorý sa poškodenému 
postavil zoči-voči, bol posudzovaný miernejšie ako zlodej. Ten, kto vzal tajne cudzí 
majetok, proti ktorému sa nemohol chrániť ani silný, ten bol naničhodníkom. Tak to 
zostalo až do franskej doby a vytrácalo sa len pomaly. Pre národ s takouto morálkou 
môže byť len jediná forma policajnej ochrany, sebaobrana. Ženy, deti, poddaní sa mohli 
spoľahnúť na cudziu pomoc Pre slobodných Germánov platilo: "Jedine samotný muž". 
Jeho policajnou ochranou v zápase bol štít na vlastnom ramene, jeho exekutívou 
ozbrojená päsť bojovníka. Kto nemohol bezpráviu zabrániť vlastnou silou, spôsobenú 
neprávosť nemohol sám pomstiť, mal smolu. Slobodný mohol poskytnúť pomoc len 
mužským pokrvným príbuzným, s ktorými ho spájal spoločný zväzok celej rodiny, teda 
boli spojení kmeňovou príbuznosťou. 

 Čo túto osobnú svojpomoc urobilo políciou, bolo uznanie štátom, ktorého sa jej 
dostalo v starogermánskom ľudovom štáte. Kmeňové príbuzenstvo bolo vo vojne 
základným, najmenším bojovým zväzkom pre organizáciu vojska. V časoch mieru bolo 
policajným bezpečnostným orgánom. Rodové príbuzenstvá boli štátom uznané ako 
obranné organizácie so zákonne riadenými kompetenciami, s tzv. sporovým právom 
(právom policajnej ochrany, sebaobrany). 

 Úlohou sporového práva bola ochrana pred narušiteľmi mieru. Mierom sa 
rozumel policajne primeraný stav pokoja, bezpečnosti a poriadku vo vnútri štátu. Vedľa 
všeobecného zemského mieru bol platný zvláštny mier voči osobám a v armáde (civilné 
a vojenské), to znamená osobitnými vzťahmi prikázaný, povýšený a silne chránený 
poriadok, ktorý označovali ako policajné trestné konanie (policajný súd). Vtedy bol 
pokladaný štátny poriadok, mier, za stav daný od boha. Ako symbol svojho zvláštneho 
mieru, vojsko preto používalo znaky boha ZIU pripevnené na kopijách (z toho vznikli 
neskoršie zástavy na žrdi). Preto bol na smrť odsúdený zločinec, ako narušiteľ pokoja, 
spravidla obetovaný bohom. Ako ochranca pokoja, mieru civilného a vojenského býval 
zvlášť vysoko postavený duchovný alebo kráľ. Všeobecný zemský mier však nebol 
kráľovským, ale ľudovým mierom. Nie kráľ, ale ľud ho bránil pri závažných 
narušeniach pokoja. Boli to zločinov, charakterom sa nepodobajúce na otvorenú lúpež 
a zabitie. Pri ľahkých, tzv. obyčajných narušeniach mieru, mohol sa ten, ktorý bol pri 
činoch poškodený, zranený a jeho kmeňové príbuzenstvo dohodnúť s delikventom. 
Ťažký zločinec bol odsúdený na smrť. Ten, kto bol pristihnutý pri čine, stal sa ihneď 
obeťou smrti. Keď bol na úteku, bol vyhlásený za vyhnaného (psanca), to znamená, bol 
v tom momente postavený mimo ním znevážený právny poriadok (proskripcia). 
Usmrtenie vyhnanca nebol žiaden zločin, síce bol voľný ako vták, viac bol však 
"vlkom", divým zvieraťom, ktorého zabiť bolo nielen dovolené, ale bolo to aj 
povinnosťou každého voči pospolitosti. Tak podliehal svojím spôsobom ľudovej polícii 
celého kmeňa. Kmeňové spoločenstvo, tušiace narušenie mieru, konalo podľa verejného 
práva a páchateľ bol vyhnaný v zmysle sporového práva. Kde spoločenské 
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nebezpečenstvo bolo minimálne a verejný záujem nebol taký ako pri ťažkom narušení 
pokoja, uspokojila sa spoločnosť s tým, že sa poškodenému a jeho najbližším dala 
právna možnosť vykonávať svoju vlastnú políciu voči delikventovi alebo žiadať 
reštitúciu. 

 Štát ponechal spor na súkromnú iniciatívu poškodeného ako ochranou 
jednotlivca, pokrvného príbuzenstva a spoločenstva, ak nešlo o vonkajšieho alebo 
vnútorného nepriateľa. Národ bol v zbrani nielen proti vonkajšiemu, ale aj vnútornému 
nepriateľovi. Volanie o pomoc, pokrikovanie a nariekanie, ktoré pri nepriateľskom 
prepadnutí zvolávalo mužov do zbrane, bolo aj volaním o pomoc pri prenasledovaní 
zločinca po bezprostrednom čine. Každý, kto ho počul, mal sa dostaviť. Bol to jeden zo 
spôsobov policajného alarmu a snáď omnoho účinnejší ako niektoré moderné inštitúty 
tohto názvu. Lebo všeobecná policajná povinnosť, na ktorej sa zakladalo volanie 
o pomoc, bola neohraničená a preto aj ďalekosiahlejšia ako tie, ktoré sú založené na 
modernom trestnom práve, súvisia s výzvou polície a bezpečnosťou vlastnej osoby 
pomáhajúceho. 

 U Germánov, vystupujúcich práve z predhistorickej nomádskej doby do obdobia 
formovania štátu, boli sociálne rozdiely nepatrné. Ohraničovali sa v podstate na kráľa 
a župné kniežatá, ktoré súčasne zastávali posty nadriadených úradov. V tomto čase bolo 
sporové právo skutočným právom slobodných a rovnoprávnych. To sa zmenilo, keď 
s postupujúcim štátnym a hospodárskym vývojom sa stávali aj sociálne vzťahy 
diferencovanejšie. U Germánov stáli voči slobodným malým roľníkom len šľachtici, to 
znamená príslušníci starých kniežacích rodov, ktoré v priebehu času nadobudli dedičnú 
moc aj s ich šľachtickými kmeňovými majetkami. V častiach franskej ríše, ktoré boli 
predtým rímskymi provinciami, získali veľmi výrazne na vážnosti už od začiatku 
veľkostatkári, vlastníci pozemkov. K veľkomajiteľom pozemkov, spolu s úradníckou 
aristokraciou sa pripojil ďalší stupeň slobodných roľníkov a poddaných. Na takom 
sociálnom podklade a nerovnosti sporové právo muselo zmeniť svoj charakter. Pre 
slabých prakticky odpadlo, pre silných sa s pribúdajúcou mocou stávalo podnetom 
k násiliu a svojvôli. Od práva postupovalo k bezpráviu. Voľakedy rozhodne chrániace 
pokoj proti narušiteľom mieru, stáva sa teraz samo narušiteľom. Dejiny nemeckej 
polície sa po stáročia opisujú ako nerovný policajný zápas jednej slabej centrálnej moci 
proti vyčíňaniu a rôznym prechmatom silnej decentralizovanej moci. 

 Prvou takouto centrálnou mocou boli franskí králi. Územný mier sa 
z germánskeho ľudového mieru stal kráľovským mierom, keď jeho ochranca kráľ 
vybojoval sporové právo. Vedľa toho sa vyvíjali ďalšie zvláštne druhy mierov 
(v zmysle mierovej dohody), ktoré už germánske právo poznalo vo vecnom (civilnom) 
a vojenskom mieri. Predovšetkým sám kráľ stál pod zvláštnym mierom, ktorý sa 
ohlasoval na mieste jeho pobytu, na jeho pravidelne obývanom sídle, na kráľovskom 
zámku. Ako hradný mier zotrval v zoslabenej miere aj počas jeho neprítomnosti. 
Vychádzajúc z toho, mohol preto kráľ udeliť zvláštny mier jednotlivým osobám alebo 
miestam, zahrnúť ich pod svoju zvláštnu ochranu. Toto právo kráľa na ochranu 
a udeľovanie mieru bolo časťou kráľovského vladárskeho práva, ktoré v sebe 
obsahovalo okrem iného aj nariadenia k odpusteniu administratívnych trestov. Tieto 
príkazy a zákazy mohli byť nielen všeobecné nariadenia trvalého alebo krátkodobého 
charakteru, ale aj z prípadu na prípad vydané mimoriadne nariadenia. Odtiaľ sa 
vladárske právo delilo na mierovú alebo ochrannú právomoc, na nariaďovaciu 
a spravovaciu právomoc. Vedľa vojenskej a súdnej právomoci vznikli policajné príkazy 
a nariadenia.. Vladárske kráľovské právo obsahujúce kráľom vykonávanú štátnu moc vo 
vnútri štátu, zahrňuje aj políciu. 
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 Mierové právo zaručuje vedľa súdnej aj policajnú právnu ochranu. Realizuje sa 
právo vydávať pravidlá pre správanie spoločnosti vo forme policajných predpisov 
a policajných ustanovení. Kráľ delegoval kompetencie ukladania trestov na úradníkov. 
Boli to grófi, ktorí boli súčasne pre svoje župy a okrsky najvyššími sudcami 
a najvyššími správnymi úradníkmi. Oni viedli celú správu svojho obvodu, mali už 
spomenutú právomoc od kráľa a boli zemskými policajnými úradníkmi. Boli povinní 
okrem jednotlivých úloh (cudzinecká polícia) predovšetkým potláčať väčšie nepokoje, 
ktoré vo vojenskej oblasti patrili k ťažkým spôsobom porušovania pokoja, a proti 
ktorým mohol župný gróf vydať príkaz na všeobecnú ochranu zemského mieru. Štátna 
kriminálna polícia nebola v moci župných grófov, ale bola delegovaná na obecných 
zástupcov- richtárov. Oni boli nadlokálnymi úradníkmi, vojenskými odvodovými 
komisármi a vedúcimi štátnej kriminálnej polície v jednej osobe. Tak sa kryl ich obvod 
kriminálnej polície s ich súdnym obvodom. Mohli v potrebných prípadoch pokračovať 
v prenasledovaní zločincov aj mimo hraníc ich stotiny. Už vtedy teda poznali potrebu 
nadlokálnej mobilnej kriminálnej polície. 

 Záujem štátnej kriminálnej polície sa zameral na zlodejov a zbojníkov, 
všeobecne najnebezpečnejšiu kategóriu zločincov. Ak sa podarilo zatknúť páchateľa, 
dostali prenasledovatelia ako odmenu polovicu z pokuty za krádež, zatiaľ čo v inom 
prípade stotina, v ktorej sa krádež stala alebo z ktorej páchateľ utiekol, musela škody 
spôsobené zlodejom nahradiť. 

 O policajnej bezpečnostnej ochrane v týchto časoch sa nedá veľa uviesť. Veľká 
nebola. Kde sa zdržiaval kráľ, tam sa starali o poriadok a bezpečnosť jeho ozbrojenci. 
V globále ostala policajná bezpečnostná služba v rukách mocných vlastníkov 
pozemkov, zemepánov. Svoje poddanské služobníctvo používali ako ochranný sprievod 
alebo ako služobných poslov. 

8.4.2 Sporové právo v nemeckom stredoveku 

 V Nemecku bol zápas o charakter sporového práva v prvých storočiach 
stredoveku stredobodom vnútornej činnosti štátu, a hoci už franské ríšske 
zákonodarstvo vychádzalo z predpisov na ochranu zemského mieru, ešte vo väčšej 
miere sa to dá povedať o Nemeckom ríšskom a zemskom zákonodarstve. Začalo ako 
zákonodarstvo zemského mieru (Landfriedu). Zemský mier sa v stredoveku chápal ako 
boj sporných, znepriatelených strán za použitia policajných prostriedkov. Začalo sa tým, 
že sa pri oznamovaní sporu neuvádzal dôvod, lebo vlastne žiadneho zákonného sporu 
nebolo. Tieto udania pozbavené svojho obsahu sa stali udaniami len v zdanlivej forme. 
Ponechali sa len preto lebo smerovali proti známym alebo neznámym zbojníkom 
a cestným zlodejom. Neskôr sa rozširovali ako všeobecné trestné zákony a napokon sa 
stali podkladom k zostavovaniu kníh trestného práva. V Nemecku za kráľa väčšina 
štátnych úradníkov malo v kompetencii starostlivosť o mier v krajine. 

 Trestné zákonodarstvo a trestná súdna právomoc s jej následným potrestaním už 
spáchaných trestných činov pri porušení mieru plnili trestnoprávnou ochranou obranný, 
preventívny faktor. Polícia tu vystupuje pri preventívnych opatreniach, tak napríklad pri 
zaisťovaní božského mieru (z Francúzska prevzaté cirkevné nariadenie), zakazujúceho 
v určité mierové dni, tzv. vymedzené dni akékoľvek použitie zbraní (s výnimkou ríšskej 
vojny a prenasledovania zločincov). Prevencia represiou v trestnoprávnej oblasti, ako 
odstrašujúce trestné konanie. Stredoveké trestné právo, známe svojou krutosťou, 
svojimi ponižujúcimi verejnými praniermi, týraním a mrzačením a svojimi častými viac 
či menej strastiplnými mučiacimi spôsobmi popravy odstupňovanými trestami smrti, 
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bolo na zastrašovanie obzvlášť pôsobivé. Ale oproti tomu spôsobeniu paralyzujúc stáli 
odolnejšie, robustnejšie nervy tejto doby. Pri porušeniach mieru majetnými bola 
možnosť vykúpiť sa peňažnými pokutami od telesných trestov. Z dôvodu zlej alebo 
celkom chýbajúcej polície boli väčšie vyhliadky zločinca zostať neodhaleným alebo 
uniknúť. Stredoveký trestný systém sa voči chudobe časom vystupňoval do stále väčšej 
krutosti a hrozbou trestu smrti preventívne chránil ostatných. Veď niekedy už aj za 
nepatrné policajné priestupky hrozila páchateľovi smrť. V podstate rozumný dôvod, 
v dôsledku chýbajúcej policajnej ochrany a neustále rastúcej neistoty spôsobil 
zosilnením trestnoprávnej zastrašujúcej ochrany nenávisť väčšiny poddaných proti 
stredovekej reprezentácii. To je potom potvrdením skúsenosti, že silná polícia napokon 
aj pre porušovateľa zákona, proti ktorému sa obracia, je ešte vždy tým miernejším 
prostriedkom na udržanie poriadku, ako použitie armády alebo represálií. 

 Zostáva otázka, prečo sa stredoveké Nemecko zrieklo prostriedku silnej polície. 
Celkom rozdrobenej ríši, ako väčšine krajín, chýbala moc jednej silnej polície. Ďalej 
chýbal obsahom a predmetom naplnený pojem polície ako zvláštnej činnosti štátu. 
Bezpečnostnej polícii chýbala predovšetkým jasná predstava o policajnej ochrane 
občanov pred nebezpečenstvom, ako jednej z povinností voči obyvateľom. Pre 
nedostatočne formulovaný pojem polície nebola tiež možná existencia jednotnej 
policajnej organizácie, ako centrálne zhrnutie rozličných policajných činností pod 
spoločné policajné riadenie. 

 Tak ako pri coercítii v starom Ríme, každý vysoký úradník vykonával vo 
vlastnej kompetencii policajné úkony, podobne to bolo aj v Nemeckom stredoveku. Kde 
sa vo verejnej činnosti ukázala ako potrebná policajná kontrola, dozor alebo nátlak, 
vykonávalo ho pre príslušné územie vecne oprávnené kompetentné miesto. Boli to, aby 
sme menovali aspoň niekdoľko príkladov v krajine Heimburgen, dedinskí richtári, ktorí 
rozhodovali o pôde v chotároch ako poľná polícia, vytyčovali hranice s hlavným 
vymedzovačom hraníc (gróf pre lesy, gróf pre drevo, fojt, zemský správca, protektor- 
Schirmer), ktorému zase podliehali podmajstri (horár, lesník, poľný strážnik). 
V mestách zasadali členovia domových spoločenstiev, pomenovaní podľa minciarne, 
ktorí na základe nariadenia kniežaťa - minciara razili peniaze. Minciar a taktiež 
mincovná polícia boli spojené určitou kontrolou, dozorom nad trhovníctvom (vykonali 
meranie a váženie). Veľa činností vtedy charakterizovalo políciu. Mestskú stavebnú 
políciu mal v kompetencii hradný pán vo funkcii opevňovacieho komandanta. Veď 
mestá takmer celé boli vlastne pevnosťami a komandant potreboval stavebnú políciu, 
aby mohol prekaziť vojenské zámery nepriateľov. Kto pritom ťahal za kratší povraz, 
bola to vlastná všeobecná bezpečnostná polícia. Všeobecná bezpečnostná polícia, ktorá 
nemala s činnosťou štátu žiadnu inú konkrétnu spojitosť, iba ako všeobecné blaho, 
pojem pre stredovek takmer celkom nedostupný. Bezpečnostná policajná ochrana sa 
obmedzila na opevnené miesta, hrady a mestá ako miesta trvalo bezpečné 
a neporušiteľné, ktoré využívali práva všeobecného zemského mieru. zvýšenú ochranu 
prostredníctvom tzv. hradného a mestského mieru a z trhového mieru. Tu na úzkom, 
valmi a priekopami obohnanom a vojenskou posádkou obsadenom mieste bola možná 
trvalá záruka verejnej bezpečnosti. Nie však pre toho, kto cestoval z jedného miesta na 
druhé. Cestovanie nepatrilo v stredoveku k príjemným veciam: vopred bolo treba urobiť 
testament. Pri absencii policajnej bezpečnosti v otvorenej krajine bol cestujúci odkázaný 
zabezpečiť si pred ním sa pohybujúcu osobu, zaisťujúcu jeho ochranu, teda z istého 
počtu ozbrojencov pozostávajúcu tzv. strážnu družinu. Ochranná stráž bola vlastne 
štátnou políciou, ktorú ustanovil kráľ alebo zemský pán. Keďže to ale nebolo verejnou 
povinnosťou štátu, cestujúci musel za túto službu z prípadu na prípad zaplatiť. Keď to 
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nechcel alebo nemohol zaplatiť, musel cestovať na vlastné nebezepčenstvo bez ochrany, 
pretože iná doprovodná stráž neexistovala. Takže policajná ochrana cestujúcich nebola 
povinnosťou, ale výsadou štátu. Na tom a na zaplatení poplatku záležala cena 
doprovodnej stráže pre kráľa a kniežatá. Pre nich bola vyhradená usadlosť, jedno štátne 
zariadenie (ako asi dnes pošta), ktorú využívali vladári vo vnútri svojich teritórií a kráľ 
v celej ríši. Viditeľným znakom doprovodu bol charakteristický znak toho, kto 
zaručoval cestujúcemu bezpečnosť, teda zástava alebo kríž, často iba zelená vetvička. 

 Právo ochranného sprievodu bolo časťou všeobecného súdneho a policajného 
ochranného práva kráľa a kniežat, ktoré, čo sa jeho týka, zase vyplýva z im pripadajúcej 
úlohy ochrany mieru v krajine. Pod zvláštnou ochranou kráľa boli vdovy, starci, 
cudzinci a Židia, z ktorých tí poslední však museli za ochranu zaplatiť. Pretože tu nešlo 
o prechodnú dočasnú ochranu ako pri sprievodcovstve, ale o stály kráľovský mier, 
ktorému boli Židia prostredníctvom zemského mieru Henricha IV. podriadení. Museli 
nepretržite platiť pravidelnú daň - židovskú ochranu. Predstavovala zdroj príjmov. Bola 
neskôr prideľovaná zemským pánom ako výsostné právo panovníka. 

 Ďalšie, na ochrane zemského mieru spočívajúce policajné právo kráľa a kniežat 
bolo dôležité opevňovacie právo, to znamená nariadenie opevňovania zvlášť hradov ako 
oporných bodov verejnej bezpečnosti. Na druhej strane právo všetky svojvoľne 
postavené hrady zničiť, zbúrať. 

 Orgány na ochranu zemského mieru boli všeobecnými štátnymi orgánmi, teda 
v prvej línii stál sám kráľ a kniežatá. Títo sa stali pod vplyvom lénnictva po zosadených 
ríšskych úradníkoch dedičnými zemepánmi. 

 Nad ríšou a krajinami stáli komisie pre zemský mier, ktoré od 13. storočia boli 
vytvorené na základe spojenia územných mierov. Mali za úlohu vybudovať k ochrane 
zemského mieru poradové policajné orgány a odsudzovať narušiteľov mieru, dosiahnuť 
ich potrestanie. 

 Potom, čo sa kniežatá stali z vrchných grófov samostatnými územnými grófmi 
s vlastnou súdnou právomocou, vykonávali vo vnútri teritórií zemské súdnictvo vyššie 
(grófsku) a nižšie súdy nižšiu súdnu právomoc. Vedľa toho vznikli ako kráľovské 
orgány regionálni zemskí správcovia (fojti), pre vrchnú správu ríšskeho a kráľovského 
majetku a pre okruh grófskej súdnej právomoci, ako aj ostatné grófske práva. Ak mali 
títo ríšski zemskí správcovia ako úradné sídlo hrad, čo bolo pravidlom, tak boli 
podriadení súčasne ich komandatúre ako správcovia hradu a užívali titul hradný gróf. 

 Na organizácii úradov je z policajného hľadiska najdôležitejšie, že táto 
predstavovala na všetkých stupňoch vnútorné prepojenie, zmiešanie všetkých štátnych 
činností. Jej úrady, inštitúcie vykonával, spravoval stále ten istý úradník, rovnako tak 
právo ako aj správne záležitosti, a síce správu v policajných, finančných a vojenských 
záležitostiach. To postupovalo od grófov, vyšších sudcov a vedúcich správnych 
úradníkov obvodov až po najnižšie exekutívne orgány, úradných sluhov, policajtov, 
sluhov na súde - drábov, hajdúchov. V mestách bol mestský pisár súčasne súdnym 
pisárom, sluhom na súde a poslom v jednej osobe. To platilo aj pre miestnu právomoc; 
správne kraje boli úplne bez výnimky pokryté nižšími súdnymi okrskami. 

 Tieto spôsoby riadenia a právnej starostlivosti prešli v najsevernejších teritóriách 
Nemecka od 13. a 14. storočí do zemskej organizácie. Na západe Nemecka sa vtedy 
uskutočnilo prvé odlúčenie policajnej správy od justície. Úrad správcu hradu - fojta, ku 
ktorému okrem komandatúry patrilo aj spravovanie hradných lén, bol priestorovo 
a vecne rozsahom spravovacích úloh tak obšírny a obsiahly, že naproti tomu ustúpila 
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vojenská stránka. Tak sa fojt stal pánom úradu, amtmanom a hradný okrsok úradom. 
Takto vznikol prvý nemecký úradník, ktorému vedľa iných záležitostí patrilo aj riadenie 
polície. Amtmanovi bol časom podriadený zvláštny súdny úradník pre úradný obvod čo 
však nič nezmenilo na zásadnom odlúčení od justície od správy. 

 Tak je amtman prvým, čisto riadiacim úradníkom a súčasne prvým štátnym 
policajným správcom v Nemecku. A tak, ako boli v staroveku policajní prezidenti 
Alexandrie a Ríma pôvodne mestskými komandantmi, tak vzišiel amtman z hradného 
veliteľa - komandanta. Aj tu spočívajú korene policajného rodokmeňa na vojenskej 
pôde. Ani policajný historik nemôže prehliadnuť pri posudzovaní nemeckého 
stredoveku jeden z jeho najzaujímavejších a najdôležitejších javov - rozkvitajúce mestá 
a s nimi spojený kultúrny rozvoj. Vzniknúc bez súvislosti s rímskymi civitates - Franská 
ríša nepoznala žiadne mestá - sú to nemecké mestá, podobné francúzskym mestám, sú 
najvlastnejšími, prapôvodnými výtvormi stredoveku. Sú to obchodné mestá, to je 
chrakteristická linka, ktorá sa tiahne celým vývojom. Trhovisko so svojím zvláštnym 
mierom, trhovým mierom a so svojou zvláštnou, riadne súdy vylučujúcou právomocou, 
tzv. miestnym trhovým právom, je bunkou nemeckého mesta. Jednotlivé trhoviská sa 
stali stálymi zariadeniami, s nimi ich trhový mier sa stal stálym mierom trhových miest 
a znak tohto zvláštneho mieru, kríž, ktorý už poznáme pri sprievodcovskom práve, stal 
sa znakom mestského mieru. Stále trhovisko vyžadovalo, ale aj trvalo opevnené 
zariadenia na ochranu trhového mieru a tiež nakopeného cenného tovaru. Tak došli 
mestá k opevňovaciemu právu a stála trhová právomoc prešla sama od seba do hradnej 
právomoci. S trhovou súdnou právomocou spojená trhová polícia bola dotovaná 
osobitnou súdnou právomocou, policajného charakteru, pre kontrolu merania, váženia, 
pokútnej kúpy a iných menších prečinov, ktoré sa v obchodovaní vyskytovali. Od 
hradného grófa, ktorého vyššej súdnej právomoci podliehali aj mestá, prechádzala táto 
trhová súdna právomoc na osobitné mestské orgány. Vznikla mestská rada na čele so 
starostom, Gróf prebral svoje úradné sídlo v meste s titulom "hradný gróf - burggraf", 
mestský obvod z najdôležitejšej časti grófstva sa stal zvláštnym grófstvom s rastúcim 
významom a napokon aj samotné hradné grófstvo splynulo s mestom. Cesta k plnej 
autonómii bola ukončená. Pôvodní vlastní občania mesta, obchodníci, zostali 
návštevníkmi starých trhov. Úradníci a duchovní nepatrili k mešťanom a už len 
k samotnému usadeniu sa v meste potrebovali súhlas mešťanov. K nim patril len ten, 
kto bez ohľadu na stav, pôvod, miesto narodenia podliehal mestskému súdu, a to boli 
obchodníci, ktorí vykonávali v meste svoje remeslo. Preto stredoveký nemecký 
obchodník so svojou v gildách a cechoch pôsobiacou korporáciou vykonávajúc svoje 
remeslo, udával charakter nielen hospodárskemu, ale aj verejnému životu v mestách. 
Odhliadnuc od hlavného dozoru rady nad cechmi, ktorý musela vykonávať v sporoch, 
vyskytujúcich sa medzi cechmi, tvorili tieto pod vedením svojich cechových majstrov 
obce vlastnú súdnu právomocou. Je preto len prirodzené, že cechy tvorili súčasne jadro 
mestskej brannej sily a aj v polícii zohrávali významnú úlohu. Keď sa povedalo, že 
moderný pojem štátu s jeho verejnými právami a povinnosťami dostal svoje 
charakteristické stvárnenie, tak to platí tiež o štátnej starostlivosti v policajnej oblasti. 
Bolo už povedané pri sprievodcovskom práve, že mestá, v protiklade k štátu zaručovali 
skutočnú verejnú bezpečnosť ako trvalý stav. Mestá už vydržiavali svoju stálu 
bezpečnostnú políciu, pozostávajúcu zo sluhov, poslov, vežového hlásnika, strážnikov, 
vojakov a polícia bola podporovaná aj občianskou obranou. Tak bola utvorená 
v polovici 15. storočia v meste Strassburg mestská stráž, do ktorej postavili remeselníci 
každú noc 21 členov, ktorí, rozdelení do skupín po troch pod vedením hlavného veliteľa 
- hauptmana, vykonávali nočnú bezpečnostnú službu. V nepokojných časoch sa k nej 
pridala tajná stráž, pozostávajúca zo 4 až 6 cechových tovarišov pod vedením sluhu - 
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knechta. Vychádzajúc z toho bol každý občan povinný v prípade potreby podporovať 
políciu, prenasledovať narušiteľov poriadku a predviesť ich pred radu na potrestanie. 
Boli známe aj bezpečnostno-policajné preventívne opatrenia. Boli to policajné príkazy 
pre cudzincov k policajnému prihlasovaniu sa a k povoleniu pobytu, zákaz nočnej 
premávky na cestách pre obyvateľov nebývajúcich v meste a čiastočne dokonca aj pre 
občanov mesta, kontrola premávky pri mestských bránach, zatváranie mesta v noci 
a pod. 

 V užšom slova zmysle sa ale išlo ešte ďalej nad tieto úlohy bezpečnostnej 
polície a takmer celé slasti a strasti občanov prešli do policajného riadenia. Za týmto 
účelom sa po prvý raz prešlo ďalej na širšiu oblasť policajných nariadení na tomto 
nedozernom poli, na ktorom sa poznal iba začiatok, nikdy ale nie koniec cesty. 
Kazuistika, z moderného zákonodarstva takmer vylúčená, má dnes ešte vždy svoju 
určitú rezervovanú oblasť v policajných predpisoch. Tak to bolo už aj vtedy. Keby sme 
si v nejakom dnešnom meste, v ktorom na stredovekých násypoch a valoch je možné 
rozoznať vystupujúce okružné promenády sprítomnili veľkosť medzi nimi ležiaceho 
územia, tak by sme sa začudovali, čo všetko ono mohlo poskytnúť na tak malom 
priestore pre "dobro a úžitok mesta", ako znela vstupná fráza v stredovekých 
policajných listinách. Odtiaľ pochádza dedičstvo mestskej vrchnosti, trhovej polície 
rozsahom sa rozširujúcej do všeobecnej obchodno-remeselníckej polície. Tu, ako 
v najvlastnejšej oblasti svojho pôsobenia, vystupujú cechy znova do popredia polície 
a prostredníctvom svojich prísažných majstrov vykonávajú samostatne časť verejnej 
právomoci. Predsa aj mimo kolobeh života kĺže sa popri nás v pestrom obraze 
nespočetných policajných predpisov celý život stredovekého občana. Ako v ligotavom 
zvone: "od kolísky po hrob". Predpisy o krstení detí, svadobné nariadenia, 
pochovávanie, predpisy pre obdobie smútku zoraďujú sa za sebou. Medzitým vidíme 
v duchu lietať vedro " z rúk do rúk", keď čítame v protipožiarnych naradeniach, že 
každý má utekať "telom i dušou" čo najrýchlejšie s potrebným náradím k požiaru. 
Pretože nebezpečenstvo ohňa na úzkych stranách ulíc a ciest tesne na seba natlačených 
veľkých remeselníckych domov s lomenicovými strechami, bolo prinajmenšom tak 
veľké ako v starom Ríme. Horelo zároveň v celej domovej štvrti alebo v polovici mesta. 
Preto je obsah nepriamych aj bezprostredných protipožiarnych predpisov určite 
najoprávnenejšou časťou mnohých policajných nariadení. 

 Na ne nadväzujú podrobné predpisy na reguláciu nosenia zbraní, detailne 
odstupňovaných podľa miesta, času a úradu, teda postavenia nositeľa (nože s hrotmi 
a bez hrotov). A teraz nasleduje rad zákazov, týkajúcich sa vzbury, zbehnutia, bitky, 
bodnutia nožom, ruvačky, prenasledovania, prepadov v obydliach, vyhýbania sa práci, 
zaháľania, povaľačstva, žobrania, opilosti, kliatby a prekliatia, hazardných hier, nosenia 
masiek, kolových tancov na verejných cestách, hlučných sprievodov s hudbou a bez 
hudby a napokon známe, preslávené hrubé porušovanie verejného poriadku 
a vulgárneho správania vôbec. 

 A teraz, pre políciu symptomatické a policajne najzaujímavejšie: nariadenia 
nesmú byť opakované, rovnaké predpisy, druhý a tretí raz nanovo vydané sa 
nedodržiavali, neboli brané do úvahy. Množstvo príkazov a zákazov zoslabovalo 
účinnosť jednotlivých predpisov, mnohokrát ich celkom odstránilo. Priekopníci polície 
padli tiež za obeť jednému z hlavných nebezpečenstiev policajnej činnosti, prílišnej 
služobnej horlivosti. Aj v tom sú predznamenania neskoršej doby. 
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8.5 Novodobé dejiny v Nemecku 

8.5.1 Verejná správa 

 Hranica medzi stredovekom a novovekom je veľkou cenzúrou v dejinách 
verejnej správy. Dovtedy boli policajné záležitosti riešené vo všeobecnej činnosti štátu 
vo vnútri a vystupovali silnejšie navonok len ojedinele. Aj tam boli naďalej zmiešané 
neoddeliteľne s policajnými prvkami štátnej činnosti, zvlášť trestnoprávnej. 
Zobrazovanie dejín polície sa muselo preto ohraničiť na zaznamenávanie tých štátnych 
inštitútov vo verejnej správe, ktoré mali podľa organizácie a plnenia úloh predovšetkým 
policajný charakter. Dejiny polície sú až do konca stredoveku len dejinami policajných 
činností orgánov, ktoré plnili tiež úlohu zákonodarnú, administratívnu a súdnu. 

 V tomto zmysle je začiatok novoveku hodinou zrodu polície. Až odteraz sa stále 
viac začína črtať ako osobitná vetva štátnej činnosti, pričom sa ako taká pojmovo 
prepracovala vo vede vymedzením obsahu v štátnej činnosti. Stále zreteľnejšie 
vystupuje charakter a podstata polície. Preto musia stratiť na význame tie štátne 
a samosprávne a inštitúty, ktoré dovtedy napĺňali a určovali dejiny polície. Pokiaľ nie sú 
líčením vývoja iba policajnej techniky. Nie je docenené, že práve policajná technika 
novoveku, menovite mladšieho novoveku dosiahla vynikajúci, osobitnému historickému 
zobrazeniu úplne dôstojný, úctyhodný vývoj. Všeobecné dejiny polície musia hľadať 
v novoveku ťažisko, v opisovaní vývoja charakteru a podstaty polície ako vedeckého 
pojmu a predovšetkým ako štátnej inštitúcie. 

 Ako sme uviedli, slovo "polícia" vystupuje oveľa skôr, ako sa objavil jej dnešný 
pojem. Pochádzajúc z gréckeho slova politeia (súvisiace " s mestom", čo zároveň 
v mestských štátoch gréckeho staroveku bolo súčasne štátnym), bolo toto slovo 
polatinčené na politia a nachádza sa najprv v ordonanských rozkazoch francúzskych 
kráľov 15. a tiež už 14. storočia (pour garder le bien public en trés bonne police). 
Z Francúzska sa dostalo slovo a pojem "dobrej polície" v 15. storočí do Nemecka: už 
v roku 1493 sa v norimberskom nariadení hovorí: "Podľa ustanovenia dobrej polície je 
zakázané…". Týmto začal francúzsky vplyv na nemeckú políciu, ktorý v novoveku 
zohral ešte podstatnejšiu úlohu. Pod dobrou políciou sa vtedy rozumel dobrý stav 
štátnosti, štátnych záležitostí vo všeobecnosti, blahobyt spoločného bytia. Polícia bola 
svetským inštitútom, v protiklade k duchovnému, cirkevnému. Bola zmyslom činnosti 
štátu, ktorá zjednocovala nielen správu v najširšom zmysle, ale aj justíciu 
a zákonodarnú právomoc. V ríšskych policajných nariadeniach 16. storočia, ktoré je 
vedľa predpisov o luxuse, smilstve, kupliarstve a bohorúhačstve obsahuje aj úžerníctvo 
- podvodné bankroty, o učňovstve, tovarišstve, lekárnictve, poštovníctve, poručníctve, 
predovšetkým ale nariadenia o mincovníctve. Pritom zostalo označenie polície pre časť 
všeobecnej činnosti štátu. Moderný pojem polície sa teda vytvoril reštriktívne, vznikol 
postupným zužovaním pojmu štátnej činnosti zo všeobecnosti, postupným vylučovaním 
vždy ďalších špeciálnych oblastí z nej, až sa konečne ohraničil na bezprostrednú 
ochranu verejného poriadku. Tu ale, ako sme to už uviedli, je poriadok vo vnútri štátu 
prapôvodnou úlohou štátu, ktorej riešenie úzko súvisí s existenciou polície, spriahnutej 
s množstvom rôznorodých oblastí činnosti vyskytujúcich sa v priebehu vývoja štátu, 
práva a polície. To je najhlbší zmysel slova polícia, keďže sa pôvodné označenie 
pôsobnosti štátu čiastočne vymedzuje policajnou činnosťou. Aj dnes je ešte polícia 
jadrom komplikovaného mechanizmu štátu. Revolučné doby, ktoré sú za nami, nás 
o tom poučujú. Odstránením polície zanikne okamžite aparát verejného a verejne 
podmieneného života a budovanie nového štátu musí začať obnovením hoci aj veľmi 
primitívneho stavu policajného poriadku, ako nepostrádateľného predpokladu všetkého 
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ďalšieho života v štáte. Policajná činnosť je základom a podstatou štátu vôbec, je tiež 
pre každý jednotlivý štát charakteristická a typická. Podľa polície sa spoznáva štát. Ona 
je nielen okom zákona, ona je viac, je okom štátu. Tak sa dá vyčítať charakter štátu. 
Dejiny polície novoveku sú, ako sme uviedli, dejinami bytia a podstaty polície 
a súčasne dejinami moderného štátu. 

8.5.2 Štát a jeho vplyv na rozvoj verejnej (policajnej) správy 

 Už počas stredoveku prebiehajúci úpadok cisárstva poukazuje na vnútorné 
súvislosti medzi štátom a políciou. Bol tiež nepriamo následkom nesprávnej vonkajšej 
zahraničnej politiky a s tým súvisiacou neschopnosťou ríše presadiť sa policajným 
poriadkom vo vnútri. Cisár ríšsky policajný poriadok uplatňoval prostredníctvom 
kniežat. Presunulo sa tiež ťažisko štátnej moci z neho na kniežatá. Kniežatá sa stali 
správcami - vládcami a pánmi krajiny. Westfálskym mierom našiel tento vývoj tiež 
svoje formálne zavŕšenie. Zaručil nemeckým ríšskym stavom zväzové a tým aj 
zastupiteľské (vyslanecké) právo rozhodovať o vojne a mieri. Inými slovami on im dal 
medzinárodné postavenie nezávislých samostatných štátov. Ruka v ruke s týmto 
osamostatnením zemepánov navonok došlo k zosilneniu ich štátnej moci vo vnútri. Čo 
im tu ešte prekážalo, boli stredoveké formy a spôsoby správania sa a mravov, malé 
mestá a šľachta, reprezentovaná menšími majiteľmi pôdy i pánmi so súdnou mocou. Tí 
všetci vystupovali proti obmedzovaniu svojich rozličných, na moci sa spoločne 
podieľajúcich práv, spadajúcich pod právomoc zemského pána. Policajným snahám 
kniežat, odstrániť tento dualizmus štátnej moci vyrovnaním, zrovnoprávnením 
stavovských výsad a privilégií, sa približovalo poňatie doby o charaktere štátu. 
Z obmedzenosti stredovekých názorov vytryskli myšlienky po širšom a slobodnejšom 
rozhľade. V tom tkvelo učenie o podriadenosti štátu cirkvi, ako výlučne a špecificky 
kresťanského štátu. Bol to čas od 16. storočia stále viac a silnejšie sa rozvíjajúceho 
prirodzeného práva. Filozoficko-juristicky chápaného práva ako niečoho prírodou 
absolútne daného, ktoré chápe dejinný vývoj cez čisto abstraktné ľudské myslenie, teda 
nezávislé od praktických skúseností. Tak chápalo prirodzené právo aj štát, ako útvar 
vzniknutý z racionálnych a pragmatických dôvodov. Dotváranie štátu malo byť 
založené len na čisto rozumových úvahách. Protichodná tendencia bola v ponímaní 
štátu ako spojenie poddaných pod jednotnú štátnu moc jedného zo stavov. Ako prežitok 
stredovekého rozčlenenia obyvateľstva podľa rôzne odstupňovaných práv. Sily 
najrozličnejšieho druhu prispeli týmto k zosilneniu moci zemských pánov a spôsobili to, 
že forma štátu začínajúceho novoveku - absolutizmus, bol stelesnením Nemecka nie 
ríšou, ale jednotlivými krajinami. Polícia, ako zvláštna štátna inštitúcia vznikla za 
absolutizmu a stala sa v Nemecku od začiatku nie záležitosťou ríše, ale záležitosťou 
jednotlivých krajín. Tak to zostalo až do dnešného dňa. Hore opísané pomalé postupné 
zužovanie stredovekého pojmu polície dosiahlo už v čase absolutizmu taký stupeň, že sa 
polícia už jasne označuje ako zvláštne odvetvie činnosti štátu. Z iných oblastí sa ako 
prvé oddelili zahraničné záležitosti (začiatkom 17. storočia) a armáda. Za nimi 
nasledovala ešte v 17. stor. justícia, ktorá bola už westfálskym mierom menovaná ako 
zvláštny rezort mimo polície a napokon aj finančníctvo. Čo polícii zostalo, bola 
vnútorná právomoc, pričom sa ešte nerozlišovalo medzi administratívnou 
a nariaďovacou činnosťou. Nastala doba posilňovania policajnej moci. Čo stratila 
polícia na extenzite, získala na intenzite, a toto viedlo zas k novej, cez jej vecnú 
oficiálnu oprávnenosť, ďaleko presahujúcej expanzii polície. Tým, že polícia neriešila 
mimoriadne štátne úlohy, koncentrovala sa o to viac na všeobecné základné idey štátu. 
V období policajného štátu sa stala extraktom štátnej moci a ako taká zasahovala teraz 
do celkovej činnosti vrátane všetkých jej osobitných odvetví. Je to absolutistický 
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policajný štát videný z hľadiska sily jeho policajnej právomoci. Toto podporovať bolo 
úlohou a povinnosťou štátu a preto bolo jeho právom túto úlohu potom realizovať 
všetkými prostriedkami štátnej moci. Výrazom toho bola polícia a tak sa prešlo do 
policajného regulovania verejného, hospodárskeho a privátneho života vôbec. Toto je 
policajný štát oabsolutizmu, videný z hľadiska svojho účelu, poslania, vynúteného 
štátneho podporovania blaha ľudu a s tým spojeného policajného mnohovládia. 

 Čo ale policajnému štátu dáva charakteristickú črtu robí ho tým, čím nie je vo 
svojej štátno-právnej teórii, ale v skutočnosti bol, to je spojenie jeho obidvoch 
princípov, absolutistickej policajnej moci a štátnej požiadavky blahobytu. 

 Každý jednotlivý policajný predpis sa objavuje znovu z dvoch protikladných 
hľadísk.12 Pri plnení policajných úloh policajný štát stanovil, aby bol potrebný 
zodpovedajúci personál pri kontrole početných predpisov. Oficiálny úradnícky aparát to 
množstvo nezvládal a tak sa siahlo na aktívnu pomoc obyvateľstva polícii. Túto pomoc 
sme už našli na začiatku policajných dejín u chytačov zlodejov a niekoľkých iných 
malých zvyškov v starom Egypte, a ktoré boli právne recipované v § 360 číslo 10 StG. 
Obyvateľstvo bolo zapriahnuté do spolupráce s policajným aparátom. Prinieslo so sebou 
nielen policajné hospodárske opatrenia ako účasť všetkých dospelých na žatevných 
prácach, vysádzanie určitých druhov ovocných stromov atď., ale obyvatelia sa museli 
dostaviť aj k bezprostredným policajným úkonom, ako napr. roľníci k poľovačke na 
vlky a razie na cigáňov. Keď sa niekomu niečo nariadilo, bol určený súčasne iný na 
kontrolu, ako dozor príslušného predpisu. Panstvo, vláda bola zodpovedná za to, aby si 
jej služobníctvo splnilo osobitné policajné povinnosti, aby cechy ručili za svojich 
členov a aby sa stali formálnymi policajnými úradmi. Aj celé zamestnanecké stavy boli 
poverené policajnými úlohami áno napr. duchovní, lekári, hostinskí, gazdovia, lodníci. 
Pritom sa vychádzalo z praktických hľadísk policajného záujmu. Kto mohol lepšie 
kontrolovať cestovný ruch ako hostinský? Keď sa tajne konal súboj, musel o tom vedieť 
lekár, ktorý bol nepostrádateľný. Keď mal každý mladý pár vysadiť určitý počet 
ovocných stromov a dubov, ako by sa mohlo sledovanie tohto predpisu vôbec najlepšie 
a súčasne najjednoduchšie zistiť, ako tým, že sa duchovnému nariadilo zosobášiť 
svadobný pár až potom, keď sa sám presvedčil o vysadení stromov. 

 Šľachta sa o eventuálnu zaťaženosť svedomia, citov a duchovných, lekárov 
alebo celkom malých ľudí nestarala. Množstvo predpisov a ich nesplniteľnosť išli na 
úkor policajnej služby a jej kontroly. Tak sa bez škrupúľ, bezohľadne siahlo k voľbe 
mimoriadnych prostriedkov k udavačstvu - denunciátu Do policajného sledovania sa 
zahrnulo aj zmýšľanie obyvateľa. Názory sa kontrolovali podľa policajno-štátneho 
princípu podriadenosti občana štátnej autorite. Tak vzniklo z tejto názorovej polície 
v spojení s udavačstvom, špehúnstvo, tajné sledovanie názorov. Špicľovanie vzniklo vo 
všetkých svojich odtieňoch od konkurentov udávajúcich živnostníkov až k agent 
provocateur, ktorých si ostatne v rýdzej kultúre pestovala už ja neskoršia doba rímskeho 
cisárstva. Policajný štát vykonával dokonca ešte viac ako samotný zanikajúci Rím. 
Existovali nevedomí špicli, ktorí sami vôbec netušili, čím boli a k čomu boli zneužití. 
Policajné tajné šifrované písmo, medzipriestory medzi číslicami a písmenami, 
podčiarknutia, vodorovné vlnité čiary, rôzne kvetiny, pásiky a iné figúrky na zdobenie 
okrajov a listín a podobných papierov mali svoj tajný význam. To sa používalo na 
policajné preukazy pre cestujúcich, z ktorých sa dali vyčítať zvyčajné údaje o mene, 
veku, povolaní atď., ale pre zainteresovaného znalca obsahovali navyše niečo ako 
zašifrovaný popis majiteľa, resp. zločinca. Takýto doklad vložil dotyčný v každom 
novom meste s dôverou do rúk polície. To je policajný štát vo svojom odcudzení, 
zavrhnutí, ktorý si zapríčinil svoj koniec preexponovaním policajného intríg, porušením 
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základných princípov policajnej etiky. Výraz policajný štát sa stal pre súčasníkov 
symptómom, s ktorým spájame pojem extrémov a násilia.. Tak je pre moderných 
policajných úradníkov policajný štát len opačným, negatívnym príkladom: "ako sa to 
teraz nemá robiť". 

 Policajný štát taktiež znamená odhliadnuc od predchodcov polície 
v stredovekých mestách - prvé vystúpenie polície ako samostatnej štátnej inštitúcie 
v dejinách. A pri tomto svojom debute ukázala polícia za akýchkoľvek podmienok, že je 
schopná zabezpečiť slobodu poriadku. 

 To znie podľa toho, čo sme uviedli o policajnom štáte ako číry paradox. 
A predsa je to tak. Policajný štát priniesol obyvateľstvu dvojnásobné oslobodenie, ktoré 
sa dá, ako všetko, čo sa v dejinách stalo, pochopiť len v historických súvislostiach. 
Policajný štát zrušil vrchnostenské právomoci mnohých feudálnych pánov. Policajný 
štát odstránil aj verejnú neistotu stredoveku, o ktorej sme vyššie hovorili a ktorá prešla 
počas tridsaťročnej vojny do úplnej anarchie. Všade z publika prichádzali návrhy na 
policajné opatrenia. To je v zmenšenom vernom obraze miestnych udalostí videná 
podobná udalosť, ako sa odohrala v časovo a priestorovo zväčšenom meradle 
svetodejinných udalostí vo vývoji a existencii policajného štátu. Aj vtedy 
poriadkumilovné obyvateľstvo, ktoré sa oslobodilo od feudalizmu a zločineckého 
panstva, bolo obklopené veľmi veľkou láskavosťou polície. Neposudzovalo sa len 
v odborne a povolania sa týkajúcich záujmových okruhoch, ale, ako to dokazuje 
literatúra tej doby, vo všeobecnosti s políciou. Jej miestne dobrodenie sa posudzovalo 
podľa stupňa jej vrchnostenskej starostlivosti o občiansky život. Veľkým vzorom bola 
pritom parížska polícia. Ona urobila ráznym úderom v meste Paríž pokoj, poriadok, 
bezpečnosť, čistotu a tým aj zdravie. To bolo čosi neslýchané na vtedajšiu dobu. Obrat, 
ktorý by nikto nebol pokladal za možný. Parížska polícia sa považovala za jeden zo 
siedmich divov sveta. Že to polícia dokázala, to má svoju príčinu v jej charaktere ako 
základe činnosti štátu a v jej základnom význame pre celkový život štátu a jeho 
obyvateľov. Je zásluhou policajného štátu, ktorého polícia ako je zrejmé nielen z čisto 
policajného hľadiska, ale aj z dejinných súvislostí doby, že sa tu preukázali 
organizátorské a technické úkony prvého stupňa. To je veľká dejinná zásluha 
policajného štátu voči polícii. On ako prvý ukázal, čo všetko môže vykonať polícia pre 
dobro všetkých. Jeho policajné vymoženosti majú ešte aj dnes mnohonásobný praktický 
význam. 

 Na druhej strane policajný štát tiež ukázal k akým poblúdeniam a omylom môže 
dôjsť polícia. Aj chyby policajného štátu nesú pečať typicky policajnú. Hľadal sa pre ne 
dôvod v samoúčelne vystupňovanom autoritatívnom princípe absolutizmu, čo viedlo 
k mnohovládiu a frivolným policajným prostriedkom. Ale autoritatívnosť je polícii, ako 
aj štátu vlastná. Štátu, ktorého jadro tvorí a osobitne v demokracii sa s policajno-
štátnym vyjadrením hovorí o "suverenite" národa ako autoritatívneho postavenia vôbec 
vo všeobecnosti proti vôli jednotlivca. Preto tiež jav odrodenia, zvrhnutia mnohovládia 
neprišiel na svet v žiadnom prípade s policajným štátom. Našli sme ho práve tak dobre 
už v Mezai starého Egypta, ako aj u cestovnej polície stredovekých miest. V okruhu 
modernej sociálnej práce a kriminológie sa vyzdvihuje požiadavka vybaviť policajnými 
právomocami osoby pomáhajúce polícii a starajúce sa o ohrozených v nebezpečenstve. 
Vo vnútri týchto hraníc nájsť zlatú strednú cestu, je úlohou polície. Spôsob, akým sa 
pokúšala o riešenie vyznačuje cestu historického vývoja polície. 

 Činnosť polície, vzniknutej na právnom základe policajných nariadení a priamo 
spadajúcej pod vrchnosť, vyústila do policajného štátu do absolútneho riadenia všetkých 
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verejných záležitostí a nepripúšťala tak voľný rozvoj človeka, miest ani obcí. Policajná 
moc sa stala juristickým pojmom, prostriedkom absolútneho ovládania poddaných, 
pretože od neobmedzenej dokonalej monarchistickej moci bolo odvodené vykonávanie 
všetkých štátnych funkcií. Bez zreteľa na štátne záujmy, nebolo možné realizovať 
žiadne právne konanie. Chýbalo ohraničenie a obmedzenie práva a v dôsledku toho aj 
potrebné exekučné akty, ktoré by nadväzovali na ústavu a parlamentárne 
zákonodarstvo. Moc bola rozdelená bez ohľadu na súkromné a občianske práva 
a slobody. Tento jav bez súdnej ochrany práva bol na dennom poriadku. 

 Policajný štát nebol, v dôsledku chýbajúcich právnych obmedzení, právnym, ale 
v každom ohľade výslovne absolutistickým štátom. Z tohto zorného uhla je označenie 
"Policajný štát" celkom správne. 

 Preorganizovaním štátnych záležitostí sa rozumelo vnútorné usporiadanie štátnej 
správy, ktorá zostala po vyčlenení vonkajších záležitostí ako finančníctvo, justícia, 
vojenské záležitosti v rukách polície a panovníka. V rámci tohto klasického rozdelenia, 
ktoré je dodnes základným znakom každého kabinetu (tzv. klasické ministerstvá), sa 
vnútorné záležitosti štátu prekrývajú priamo s pojmom polícia. 

 Pretože v absolutistickej monarchii neexistoval nezávislý kontrolný orgán, bola 
absolútna moc chápaná ako všemoc polície, ktorá slúžila výhradne vrchnosti 
a presadzovaniu kniežacích záujmov. Pritom policajná moc nebola ničím obmedzovaná 
a podliehala výlučne panovníkovej vôli. Takto dalo centrálne postavenie polície 
v štátoch tejto epochy celému systému svoje meno "Policajný štát". 

 Súčasne je pojem polície zhodný s pojmom zabezpečovania "všeobecného blaha 
občanov". Absolutistický monarcha alebo zemepán sa takto stal povolaným slobodne 
vytvárať právo z nutnosti a k všeobecnému blahu ľudu. "Tel est notre plaisir" (ako sa 
nám to páči) základný princíp francúzskeho dvora alebo výrok Ľudovíta XIV. "L°état 
c°moi" (štát som ja), predstavujú právo tejto epochy. Bola vytvorená výslovne vojensky 
organizovaná polícia. Rýchlo, rázne a násilne potláčal absolutistický monokratický 
policajný štát mocenské boje medzi stavmi, všetko autonómne úsilie a pomocou 
uchovaných tradičných právnych nariadení bojoval proti všetkým, ktorí sa búrili. 

 Policajný štát bol takto nazývaný aj preto, že jeho vnútorná politika bola 
ovládaná centralistickými snahami so zreteľom na vybudovanie a posilnenie moci. 
Charakteristickým bolo, že panovníci riešili všetky rozhodnutia na základe vlastnej 
úvahy a všetko podliehalo ich rozhodnutiam. Čím viac bola obmedzovaná sloboda 
občanov, v účasti na tvorbe zákonov a riadení správy, tým dlhšie sa udržalo panstvo 
vrchnosti. Táto, v období "blahobytného" policajného štátu sa rozvíjajúca 
nesamostatnosť a chýbajúca osobná zodpovednosť poddaných, sa prejavovala 
v "trpezlivej poslušnosti, v uznávaní pozemskej vlády kniežat a vo viere vo večnosť. 
Nezákonnosť a slabá ríšska moc mali krátke trvanie a viedli k svojvoľnému násiliu. Prv, 
ako by boli objavené a prijaté rozumné zákony, pretransformovala sa anarchia 
v despotizmus. Pokiaľ sa zhodovali zákony zachovávajúce štát so sociálnym životom 
občanov, boli uplatňované pokrokové policajné poriadky a predpisy. 

 Vo vznikajúcej štátnej forme, kde platili ríšske policajné nariadenia, vzniknuté 
na základe súhlasu kráľa a príslušných potentátov, bola zavedená tradícia vytvárania 
práva na základe súhlasu takým spôsobom, že policajná moc a vnútorná správa štátu 
boli zameniteľné pojmy a boli takto aplikované vo vtedajšom práve. 

 "The king can do no wrong" - kráľ sa nemôže dopustiť neprávosti, pretože stojí 
mimo a nad právnym poriadkom - to je základný princíp absolutizmu a policajného 
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štátu. Exponent tohto systému - kráľ, ktorý bol zároveň vrchným zákonodarcom 
a predstaviteľom výkonnej moci, bol oprávnený vydať svojim poddaným vo všetkých 
oblastiach života akékoľvek malicherné a minuciózne právne nariadenia, tieto potom 
presadzovať a vynucovať si ich prostredníctvom polície. Právomoc polície sa stala takto 
prakticky neobmedzenou a právny štát bol nahradený policajným štátom. 

 Pozabudlo sa na politický testament saského kancelára von Osse (1556) "O 
dobrej polícii", podľa ktorého "… patria dve veci k dobrej polícii, z toho jedna už hore 
menovaná, a to dobrá múdra rada, aby vrchnosť všetky záležitosti po dobrom zvážila a 
s tým oboznámila všetkých múdrych ľudí, aby jednala so zreteľom na právo 
a spravodlivosť, a že panovník nielen sám svojich poddaných pred neprávom 
ochraňovať má, ale aj sám sa nesmie dopustiť neprávosti". 

 V policajnom štáte bola smerodajná kráľova vôľa, pričom nebolo podstatné, či 
sa vyjadruje k všeobecnému zákonu alebo k jednotlivému prípadu. Zdôvodňovanie 
zákonov bolo postavené na téze Christiana Woffa, že "obmedzený poddanský rozum nie 
je schopný rozpoznať svoje blaho a svoje práva". Táto úvaha viedla vo svojich 
následkoch k poručníctvu štátu nad občanom, čo sa stalo charakteristickým pre tento typ 
štátu. 

 "Vrcholné obdobie" policajného štátu začalo Westfálskym mierom (1648), ktorý 
priznal ríšskym stavom omnia iurisdictio (všeobsahujúcu súdnu právomoc). Týmto sa 
uvoľnila cesta k absolútnemu teritoriálnemu panstvu, ktoré bolo ešte posilnené uznaním 
teritoriálnych pánov. 

 Ako Nicolaus von Cues napísal výstižne vo svojom diele "Concordantia 
catholika": "Sicut principes, imperium devorant, ita populares devorabunt principes" 
(Ako kniežatá dnes pohlcujú ríšu, tak bude raz ľud kniežatá pohlcovať). V tomto výroku 
je vyjadrené všetko, čo sa v tomto období rozumelo pod právnymi titulmi, ako 
vlastníctvo, léna, rôzne úradné opatrenia a oprávnenia i hrôzostrašné násilie v jednom 
pojme. Tým bol zároveň pregnantne vyjadrený pojem panskej výsosti, ktorú 
stelesňovalo kniežatstvo. Dominus terrae - zemepán, veľmož už nefiguruje ako 
splnomocnenec panovníka, ale ako výsostný pán vo svojej krajine. Polícia sa stáva čím 
ďalej, tým viac mocenským prostriedkom vo všetkých štátnych funkciách. Všetky 
oblasti sociálnej starostlivosti a úvahy o všeobecnom blahu spoločnosti boli podriadené 
jednostranne autoritatívnemu cieľu. Postavenie zemepánov a veľmožov bolo zároveň 
zvýhodňované obrovskou právomocou na ich území v súvislosti s výsostnými 
zákonnými zväzkami, regáliami a privilégiami. Kniežatá sa zodpovedali len pred 
bohom a vlastným svedomím a moc vyvolených sa takto stala neobmedzenou. Tento 
stav nemá s právom nič spoločné. Boj o moc a vážnosť sa prejavuje snahami kniežat 
vydobyť si autoritu za každú cenu a k tomuto cieľu bezohľadne používali políciu ako 
potlačovateľskú mašinériu.Tieto snahy mali dva závažné následky. Jedným bola 
v národe sa rozširujúca nenávisť a opovrhovanie panstvom, k čomu zjavne prispela aj 
spomínaná činnosť polície ako nástroja panskej svojvôle, druhým následkom bola 
rastúca požiadavka finančných prostriedkov a majetku na financovanie tohto násilia. 

 Z týchto základných myšlienok sa vyvinul princíp aktívnej obchodnej bilancie, 
ktorý sprevádzajú rôzne ekonomické zásahy, ako požiadavka exportu tovaru 
a vybudovania manufaktúr. Zákazom vysťahovania sa dosiahlo osídľovanie krajiny 
zahraničnými odborníkmi. Zakázaný bol aj vývoz surovín a požadovaný naopak ich 
dovoz. Požiadavka exportu pre továrenské výrobky, ochranné clá (Akzise) a koloniálna 
politika sú teda typické merkantilistické formy policajného štátu, ktorým predchádza 
istý typ centrálneho štátneho plánovania. Moderný štát na rozdiel od stredovekého 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť 
 

  241 

spočíva v existencii zlatom zaplatenej byrokracie a nie menej zaplateného panovníka, 
čo sa prejavuje v priehľadných hospodárskych záujmoch kniežat, zameraných výlučne 
na získavanie majetku. 

 Merkantilistické hospodárstvo je riadené štátom a jeho význam a bohatstvo sú 
určované vlastníctvom majetku a drahých kovov. Policajné opatrenia sú zamerané do 
veľkej miery práve na udržanie schopnosti poddaných platiť dane a z toho dôvodu 
vzniká aj požiadavka ľudovej politiky. Olbrecht vidí základy celej polície "census et 
censura", odhadnúť poddaných a podľa toho im určiť daňovú povinnosť. Preto je 
potrebný dohľad vrchnosti nad spôsobom života poddaných. 

 Odvolávanie sa na "všeobecné blaho poddaných" je len zaužívanou výhovorkou 
kniežat, pričom si merkantilistický panovník kladie otázku, ako by mohol efektívnejšie 
využiť produktívne pracovné sily a získať takto viac osobného majetku. Karol Marx 
z tohto neskôr rozvinul teóriu akumulácie kapitálu. 

 Medzi nemeckými štátmi, ako príklad policajného štátu, či už vznikli náhodne 
alebo prostredníctvom rôznych výbojov, sa vyznačuje vari najneprirodzenejší vývoj 
Brandenburg Preussen. Tento "membra dijecta" vznikol na podnet kurfirsta Fridricha 
Wilhelma po roku 1648, ktorý tu zároveň vytvoril veľmi prísnu štátnu správu 
a administratívne vedenie. 

 Vybudovanie pevnej štátnej bezpečnosti vyžadovalo silnú políciu, čo sa stalo pre 
Prusko charakteristickým. Bdelosť „strážcov vnútornej správy" a "pevné spravodlivé 
nemeniteľné zákony" - taká bola teória. "Právo vyviera zo spravodlivosti a táto je 
naopak podporovaná mierom a pokojom…". Cieľom celej kresťanskej polície je 
uctievanie boha. Toto právo však bolo v pruskom právnom štáte značne pokrivené - taká 
bola prax. Zásluhou posadnutosti "militaristického kráľa" Fridricha Wilhelma I., cieľom 
a prvou povinnosťou bolo „udržanie poddanstva“ a zároveň nepodplatiteľnú vernosť. 

 Stále dokonalejšie metódy získavania peňazí sú taktiež svedectvom pruského 
merkantilistického systému, pre ktorý boli charakteristické napr. takéto nariadenia 
panovníka: „Páni majú uvažovať a lámať si hlavy nad tým, aby naše príkazy našli čo 
najväčšiu rezonanciu v ľude“ alebo príklad inštrukcie pre mesto Königsberg: „Keďže 
kráľovský majestát prejavuje skutočné nadšenie pre rozšírenie a vylepšenie tovární 
v meste Königsberg… dať príslušným ediktom primeranú vážnosť a dôraz“. Navonok 
sa zdá že padajú rôzne obmedzenia, ale policajne relevantné je napr., že kto vyváža soľ, 
bude mať do činenia s políciou zaoberajúcou sa obchodom so soľou a hrozí mu 
šibenica" práve tak "nad tým, kto exportuje vlnu dohliada obchodná polícia". Dôležitou 
súčasťou "preventívnej polície" sa stali nasadení špióni, ktorí zabezpečovali "generalem 
curam", kontrolovali a vykonávali inšpekcie medzi poddanými. Špióni pôsobili vo 
všetkých provinciách "korešpondovali usilovne s direktóriom" a disponovali obrovskou 
mocou, ktorú im udelil panovník. Ríšske zákony často brzdili činnosť Ríšskej súdnej 
komory prostredníctvom tzv. "Kammerzieler", ktorí mali na starosti financovanie súdov 
z prostriedkov získaných na daniach a tak neboli zriedkavé procesy trvajúce 100 rokov. 

 Magdeburskej šľachte, ktorá kvôli problémom, vzniknutým v súvislosti 
s poplatkami za konské léna, protestovala proti svojmu zemepánovi a hľadala právo na 
cisárskom dvore bolo oznámené, že "zemepán disponuje svojim úradom na základe 
inštrukcie Generálneho direktória z 22. decembra 1722, § 4, článok 26", kde sa uvádza: 
"Vzdorným a spupným šľachticom, ktorí sa bránia lénskemu kánonu, zdráhajú sa platiť 
lénske poplatky a preto apelujú na Ríšsku dvornú radu, budú tvrdo potlačené chúťky 
búriť sa proti svojmu zemepánovi a vrchnosti, bude im toto zločinné a bezbožné 
počínanie zakázané, bude im nariadené mlčať a plniť si svoje povinnosti“. 
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 Toto zmýšľanie a chápanie práva pripomína výroky Pufendorfa. Samuel 
Pufendorf (1632-1694) - predstaviteľa prirodzeno právnej školy v Nemecku. Pokladá 
neobmedzenú moc štátu za dôsledok spoločenskej zmluvy, uzavretej medzi štátom 
a obyvateľmi. Vzťah medzi poddanými a vladárom má zmluvnú povahu, poddaní sa 
zriekajú svojich práv, podrobujú sa vladárovi, ktorý má však povinnosť starať sa 
o všeobecné blaho ľudu, zastáva názor, že on (štát) by mal použiť sily a prostriedky 
jednotlivca na zabezpečenie spoločnej bezpečnosti a mieru. Čo sa toho týka, objavili 
absolutistickí panovníci rôzne verzie v zmysle "trp a likviduj" vo vzťahu k poddaným. 
Policajná moc sa týmto stala "španielskou čižmou", ktorú používali teritoriálni páni na 
presadenie svojej neobmedzenej vôle. 

 Policajný štát vypĺňa prechodné obdobie medzi starým právom a stavom vecí, 
charakteristickým pre prítomnosť a stal sa predchodcom novej štátnosti. Nový štát však 
stojí pevne na jeho ramenách. Základné idey policajného štátu nevyhasli, ale naopak, 
ďalej sa rozširovali a rozvíjali. V 14. storočí sa rozšírilo zo susedného Francúzska 
prenesené slovo "la police", na druhej strane rovnakého významu boli tiež slová 
"Politesse" a "Politia". 

 Obidva tieto francúzske pojmy sa stali indíciou pre skutočnosť, že vo 
Francúzsku boli myšlienky o štáte a zároveň o polícii postavené na úplne iný základ 
a úplne odlišne chápané. Jednou z príčin bolo, že vo francúzsku vznikol jednotný štát, 
pozostávajúci z mnohých partikulárnych štátov rôznej veľkosti a organizácie, podstatne 
skôr ako v Nemecku (v Anglosasku "Politie", v Taliansku "Polizia", v Holandsku  
"Politie", v škandivánskych krajinách "Politi"). Tieto slová "la police" a "Politesse" 
(slovo "Politesse" je odvodené zo slovesa polir - čistiť, leštiť, dobre zariadiť) sa stali 
synonymami pre dobrý a usporiadaný stav štátu. Základy modernej policajnej správy 
nachádzame vo Francúzsku. 

 Už od roku 1221 boli do armády nasadení strážmajstri, ktorých úlohou bolo 
prenasledovať zločincov a stali sa tak istým druhom vojenskej polície, predchodcami 
neskoršieho žandárstva. Omnoho rokov neskôr, v roku 1399 mali za úlohu starať sa 
o bezpečnosť ulíc, zo začiatku v Paríži, zvláštne úrady "prévôté de la policité". Gardy 
tejto polície, nazývané „Gardes de la prévôté de l hôtel du roi“ podliehali palácovému 
prefektovi alebo veľkému prefektovi vo Francúzsku, ktorý mal hodnosť hauptmana. 
Plnili rôzne policajné úlohy, boli poverovaní zabezpečovaním dodržiavania dvorných 
predpisov všade tam, kde sa vyskytoval kráľ. Vykonávali osobné kontroly, na príkaz 
zatýkali štátnych úradníkov. Súčasťou žandárstva boli "francúzske Maréchaussée" (tzv. 
vojenská polícia - zabezpečovala poriadok pri vojenských súdnych pojednávaniach), 
ktoré boli policajne činné z úradnej moci francúzskych maršálov. Túto políciu 
vybudoval v Paríži podľa vojenského vzoru Ľudovít XIV. v roku 1667, vychádzajúc zo 
skúsenosti starších francúzskych vládnucich generácií v období keď Francúzsko 
bojovalo o svoje postavenie v Európe a centralizácia štátnej moci bola postavená 
výlučne na vojenských príkazoch. 

 Pôsobenie tejto štátnej vojenskej polície rozšíril neskôr Ľudovít XIV. na územie 
celého Francúzska. Jej poslaním bolo zabezpečovať pokoj národa i jednotlivcov, očistiť 
štát od všetkého, čo by mohlo vyvolať nepokoje, požadovať verejné blaho a starať sa 
o to, aby každý žil podľa svojich pomerov a plnil si svoje povinnosti. Keby bolo bývalo 
pri tejto charakteristike polície zostalo, bola by polícia týchto čias ideálnou. Skutočnosť 
však bola taká, že jej autorita sa stala samoúčelnou a slúžila dvornému egoizmu. Bola 
zrkadlom úpadku Francúzska, ktoré navonok úspešné a vo vnútri plné ústupčivých 
opatrení, právne nepodložených zatknutí formou "lettres de cachet", vedúcich 
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neodkladne k napätiu, ktoré spôsobilo v neskoršom období revolúciu (pod pojmom 
"lettre de cachet" sa rozumel blanketový, nevyplnený zatykač), do ktorého sa len vpísali 
osobné dáta podozrivého. Takto naveky zmizli v policajných väzeniach, na podnet 
udavačov donášačov, mnohí občania. Súdne pojednávania sa vôbec nekonali. 

 Bez ohľadu na to, že dobrý štát by mal iba zabezpečovať svoje hranice a starať 
sa o bezpečnosť ľudí prostredníctvom potrebného počtu vycvičených a skúsených 
mužov, bola v tomto období kráľova vôľa rozhodujúca. Táto bola nepísaným zákonom, 
založeným na pozícii rôzneho druhu, na "božích" a prírodných zákonoch, na zákone 
dedičnosti koruny ako základnom zákone kráľovskej ríše, na spôsobe zákonodarstva, na 
spoločenskej zmluve. Spoločenská zmluva založená na vzťahu poručníka - štátu 
a poručenca - občana - to je základ štátneho zriadenia, ako to už formuloval Delamare, 
keď porovnával v zornom uhle ducha doby vzťah štát - občan. 

 Občan "Polite" v klasickom gréckom štáte, vlastník istých občianskych práv, 
poznal presne určené platné právne normy. Francúzský občan bol však poddaný, nemal 
žiadne práva, bol povinný totálne sa podriaďovať moci zemepána a nad jeho životom 
bdela polícia "Sureté". 

 Od roku 1699 existovala Sureté na území celého Francúzska. Bola riadená 
komisárom, ktorý bol na čele celého okresu, disponoval osobami v policajných službách 
a prostredníctvom dozorcov a udavačov sa staral o poriadok a pokoj na vyhradenom 
území. Komisár bol podriadený generálnemu poručíkovi polície, po kráľovi 
najobávanejšom mužovi v štáte. 

 Vytvorením tohto úradu dosiahol Ľudovít XIV. vzájomné oddelenie justície 
polície od štátnej správy. Tento policajný systém bol pokladaný vo svojej dobe za veľmi 
moderný. 

 Friedrich Veľký poveril Philippiho, prvého policajného prefekta Berlína, 
preštudovať francúzsky policajný model a vyskúšať jeho použiteľnosť na pruské 
pomery. Zbytky tohto policajného modelu môžeme dodnes nájsť v nemeckých 
policajno-právnych dejinách. 

8.5.3 Právny štát a verejná správa po parlamentných revolúciách 

 K princípu autority štátu a tým aj polície, ktorý bol stelesnený monarchiou, 
pridal sa do ústavy konštitučnej monarchie nový moment, faktor občana štátu. 
Z prirodzeného práva vychádzajúceho z učenia o štáte, Vývoj štátu išiel cez 
individualizmus policajno-štátneho poddanstva a subjektivizmus osvietenstva 
k štátoobčianstvu. Európsky vývoj v Prusku, ako osvietenský absolutizmus, zostal na 
polceste. Vývoj, ktorý reštaurácia chcela donútiť, aby sa vrátil späť k jeho 
východiskovému bodu cez konštitučnú monarchiu. Pre Prusko a Nemecko znamenalo 
zavedenie európskeho konštitucionalizmu súčasne znovuoživenie jedného historického 
momentu špeciálne nemeckých dejín štátu. Lebo štátoobčianstvo sa dotýka starého 
germánskeho ľudového štátu ako zjednotenia samostatne vládnucich slobodných 
a rovnoprávnych príslušníkov národa. Podstata spoločenskej idey tkvie v tom, „že 
občianske spolužitie v štáte musí mať svoj základ na spoločnej povinnosti občana voči 
štátu ako celku, založenom na spoločnom práve členov ľudskej spoločnosti“. 
Korešpondujúce spojenie povinností a práv jednotlivcov cez spoločný spojovací článok 
(štátnej) spoločnosti štátu, ktorej ako člen-jednotlivec sa musí individuálne podrobiť 
v záujme pospolitosti a nepostrádateľných povinností. Ako člen sa tiež zúčastní na tých 
povinnostiach a zodpovedajúcich právach, spoločných právach verejnosti voči 
jednotlivcovi. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

244 

 Historickým komplementom vojenskej povinnosti bolo hlasovacie právo, ktoré 
po skončení reštaurácie zaviedla konštitučná monarchia ihneď vo forme všeobecného 
volebného práva. K tomu sa pridali, sloboda spolčovania, zhromažďovania, ako 
najdôležitejšie občianske práva. Tak začal štát znova svoj prirodzený sled vývoja. 
Reštauráciou bolo umelo vyvolané brzdenie vývoja v ústavnom štáte. A s ním aj polície. 
Jej historická vývojová tendencia ležala v neustále zužovanom, pomaly prebiehajúcom 
návrate pojmu polícia, k najpôvodnejšej a najvlastnejšej štátnej činnosti smerom do 
vnútra, pri všeobecnej ochrane poriadku. Vo vývoji, ktorý sa označuje ako obdobie 
utvárania špeciálnych odvetví štátnej činnosti, urobil ústavný štát ďalší krok vpred tým, 
že oddelil zákonodarstvo od správy, čo je vlastné konštitucionalizmu. Týmto 
odčlenením bol uskutočnený, už podľa rozličných úloh jednotlivých oblastí činnosti 
nový horizontálny rez. Na základné a všetkým oblastiam spoločné delenia na právo 
tvoriace zákon a právo používajúce zákon v štátnej správe- na súdnu a inú správu. Boli 
vytvorené zvláštne odvetvia- zahraničnej služby, vojenstva, finančníctva, odlišné od 
vnútornej správy. V rámci tohto centrálneho zvyšku vnútornej „spravovacej" činnosti sa 
naďalej zužoval pojem polície. Polícia sa stáva súčasťou vnútornej správy. Odsunutím, 
reštauráciou znova prijatej požiadavky verejného blaha v zmysle policajného štátu a 
s ním spojenou poručníckou rozkazovačnou tendenciou polície nemecké krajiny s ich 
všeobecným zemským právom boli úzko spojené s charakterom nového ústavného 
štátu. Už spomenuté štátoobčianske práva- všeobecného volebného právo, sloboda 
spolčovania a zhromažďovania, patria k najpodstatnejším a najdôležitejším súčastiam 
ústavy. Ich zachovanie, ale podmieňovalo nové zmeny pri ďalšom budovaní organizácie 
štátnej správy. Tak došlo k zákonnému ustanoveniu štátoobčianskych práv. V ústave 
zmeny nastali účasťou občanov na riadení štátu, nastupujúcou súdnou kontrolou 
a rešpektovaním občianskych práv, štátnymi správnymi orgánmi a samosprávou. 
Samostatné občianske práva a tým ohraničenie štátnej policajnej moci sa dostali do 
vymedzených hraníc. Toto obmedzenie mohlo pôsobiť až na hranicu samostatnej 
podstaty štátoobčianskych práv a slobôd. Takáto hranica bola naporúdzi, existovala 
a ukázalo sa, že zúženie štátnej policajnej moci zvonku štátoobčianskymi právami 
nestačí na skutočné obmedzenie a stanovenie obsahu činnosti polície. Dôvod tkvie 
v obsahu práv na slobodu, ako jedinej výnimky zo všeobecnej štátnej moci. 
Reprezentantkou vo vnútri je napriek všetkým kvantitatívnym zúženiam polícia. Pokiaľ 
nie je zákonne určená jej kompetencia, zostane vždy oproti ostatným oblastiam výkonu 
štátnej moci všeobecným rébusom - problémom. Čo však robí práva na slobodu 
výnimočnými, to sú jednotlivé body, ktoré sú taxatívne vymedzené. Zaručenie práva na 
slobodu môže znamenať, že z dôvodu uplatnenia tohto práva proti inému občanovi sa 
nemôže zakročiť. Úkon, ktorý nastane pri uplatňovaní práva na slobodu z nejakých 
iných dôvodov je porušovaním zákona. Tak stoja práva na slobodu ako ojedinelé skaly 
v záplave všeobecnej policajnej moci. Tým sa vysvetľuje, že práve administratívna 
súdna právomoc, ktorá garantuje dodržiavanie občianskych práv, viedla k obmedzeniu 
policajnej moci. Ich garancia súdnou mocou dala požiadavku vymedzenia právnej 
definície polície. Čo zákonodarca v zákone o policajnej právomoci z roku 1850 
zabudol, to dobehla o desaťročia neskôr vôľa Najvyššieho správneho súdu v Prusku vo 
svojom rozsudku. Ako Fénix vystupuje z popola na svetlo dlho zabudnutý Všeobecný 
zemský zákonník, so svojim § 10, II. 17 ARL z roku 1794, po druhý krát sa stáva 
policajno-historickým medzníkom a tým dosiahol nedozierny význam pre políciu. 
Ustanovenie znie takto: „Die notigen Anstalten zur erhaltung der offentlichen 
Ruhe, Sicherheit und Ordnung und zur Abvendung der dem Publiko oder, 
eilzelnen Mietglidern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der 
Polizei.“ Podľa týchto ustanovení sú štátne politické (policajné) úrady povinné: 
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bdieť nad verejným poriadkom, pokojom, bespečnosťou a verejnou mravnosťou 
a odvracať v tomto smere všelijaké nebezpečenstvá a odstraňovať vzniknuté 
poruchy.  Produkt absolutizmu z ducha osvietenstva pochádzajúcom samoobmedzení 
štátnej autority, aj oproti právam na slobodu moderného občianstva, sa preukázal nielen 
znesiteľný, ale aj nepostrádateľný. Potrebné inštitúty a prostriedky z policajného štátu, 
na udržanie verejného pokoja, bezpečnosti a poriadku a na odvrátenie nebezpečenstva, 
ohrozujúceho národ a jednotlivých členov, sú vhodné na plnenie úloh a poslanie polície. 
Poriadok ako všeobecnejší, pokoj a pokoj v sebe obsahujúci pojem, je pre štát 
nepostrádateľný a vyžaduje preto autoritatívnu reguláciu a ochranu pomocu polície a jej 
delegovanie jej právomoci zo súdnej moci na políciu. 

 Spôsob a autoritu požadovaného poriadku zaisťuje ale vyššia súdna moc v rámci 
celospoločenského hľadiska. Je to ten poriadok, ktorý požadujú spoločné a obojstranné 
záujmy občianskeho spolužitia. V súlade s tým sa už pokoj nejaví ako samoúčel, 
bezpodmienečné podriadenie života ľudí štátnej autorite, ale ako správanie sa občanov, 
ktorých bezpečnosť a poriadok zodpovedá príslušným právnym normám. Bezpečnosť sa 
posudzuje vyššou súdnou právomocou ako stav, v ktorom je chránený pre spoločnosť 
existujúci právny poriadok pred jednotlivými protiprávnymi útokmi. 

 K tomuto pozitívne určenému cieľu poriadku, vystupuje správny súd na 
usmernenie činnosti polície na ochranu verejného pokoja, bezpečnosti a poriadku. 
Podstata tohto obmedzenia leží v odstránení štátno-policajného poručníctva, 
nadriadenosti polície podľa § 10, II., 17 ARL nad právami na slobodu občana. Dôrazom 
na verejný záujem sa vylučuje z policajného okruhu úloh privátny záujem jednotlivca. 
Jeho hospodársky blahobyt, duchovný blahobyt a s tým aj náboženstvo, výchova, 
vzdelanie, politické názory jednotlivca, všetko to, čo policajný štát vtlačil do stiesnenej 
siete predpisov a nariadení, stáva sa týmto základnou policajnou, privátnou záležitosťou 
občana štátu. Štát môže zasiahnuť až vtedy, keď sa súčasne dotýka verejného poriadku. 
Aj pri ďalšom opisovaní obsahu policajnej činnosti, ako ochrany pred nebezpečím, sa 
jednotlivec objavuje svojou vlastnosťou len ako časť všeobecnosti, ako člen národa, 
teda znova z hľadiska verejného záujmu. 

 Súčasne sa tu už zavrhuje policajno-štátny blahobyt, zamietnutý obmedzením 
polície na ochranu poriadku, odmietnutím požiadavky blahobytu, ako sa to analogicky 
podáva zúžením policajnej ochrany na ochranu v nebezpečenstve. S týmto "odvrátením 
hroziaceho nebezpečenstva" neoddeľuje sa z policajnej ochrannej činnosti len ochrana 
pred vzdialene ohrozujúcim nebezpečenstvom a zápas číreho obťažovania, ale aj čisto 
podporné opatrenia všeobecnej policajnej ochrany poriadku. Predmetom policajnej 
činnosti nemá byť podporovanie stavov, ktoré nezodpovedajú verejnému záujmu, ale 
práve odvracať porušovanie týchto stavov. Primerane tomu, aj od jednotlivcov žiadať 
upustenie od konania alebo odstránenie prekážok a utváranie podmienok na spoluprácu 
s políciou. Všeobecná policajná moc, ktorú policajný štát zariadil svojim poddaným, je 
ústavnému štátu cudzia. Ku každej, blahobyt zabezpečujúcej policajnej činnosti, sa 
vyžaduje zvláštne zákonné splnomocnenie. Všeobecné, z § 10, II.,17 ARL. 
vyplývajúce nariadenie, políciu k tomu neoprávňuje. Spôsob, ako sa tu na zákonodarnej 
báze Všeobecného zemského práva vypracoval spôsobom výkladu moderného pojmu 
polície, úplne zodpovedá všeobecnej vývojovej tendencii pojmu polície. Tvoril sa 
v pomalom zužovaní predmetu činnosti, ustavičným vylučovaním vždy nových 
osobitných oblastí. Bol vylúčený rad momentov, ktoré už viac nezodpovedali 
vylepšenému, zušľachtenému modernému pojmu polície a ktoré je možné zahrnúť pod 
spoločným pojmom policajno-štátnej tendencie nadriadenosti. Oddelením 
zákonodarstva a správy na úzku oblasť vnútornej správy zotrvávajúcej polície odteraz aj 
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vo vnútri nej, sa jej vymedzuje zvláštne miesto len ako časti vnútornej správy. Získanie 
pojmu zužovaním, môže mať ale negatívny, kvantitatívny charakter, pričom 
vylučovaním všetkého cudzorodého rozširovalo rozsah policajného predmetu činnosti. 
Štátny a policajný okruh úloh, sú koncentrované okruhy so spoločným stredobodom. 
Z toho zostala polícia napriek všetkým novým obmedzovaniam tým, čím bola od 
prvopočiatku a čím ona prirodzene vždy musela zostať- jadrom činnosti štátu. Na konci 
dlhého historického vývojového radu stojaci, ustavičným novým zužovaním získaný 
moderný policajný pojem ochrany verejného poriadku obsahuje faktor životaschopnej 
a obsažnej mnohostrannosti. 

 Prvoradou úlohou štátu je ochrana vnútorného poriadku, na ktorom stojí a padá 
jeho tak eminentne, životne dôležitá existencia, že sa nemôže zrieknuť všeobecného 
splnomocnenia - oprávnenia. Na druhej strane základná myšlienka moderného práva na 
slobodu občanov štátu tkvie v jeho nároku na vynechanie každého protiprávneho, teda 
v konštitučnom štáte každého nezákonného obmedzenia jeho slobody. Ideálne 
vyváženie oboch záujmov by teda mohlo byť len jednou zo všetkých možností 
vyčerpávajúcej právnej definície všeobecnej policajnej právomoci štátu, ktorá prakticky 
nie je možná pri takej rozmanitosti a premenlivosti políciou ochraňovaného verejného 
poriadku. Túto medzeru medzi požiadavkami modernej policajnej praxe a hranicami 
zákonodarných možností musí vyplniť osobné posúdenie a zváženie policajného 
orgánu. ústavnom štáte, dopĺňa súlad medzi štátnou autoritou a slobodou občana štátu. 
Je povolaný a povinný spolupracovať V tom tkvie celý mimoriadny význam a ťažkosť 
povolania policajta. Policajný úradník je nútený, svojou flexibilnou činnosťou prispieť 
na to, aby zo zákonného hraničného vzťahu medzi dvoma teoreticky hraničnými 
pojmami sa stal životaschopným katalyzátorom pri spolupôsobení a riešení problémov 
moderného života štátu. 

 V tom vidí moderný policajt oprávnenú hrdosť na svoje povolanie. Nebezpečie 
má spoločné s inými ozbrojenými zložkami. Polícia má ešte ďalšie deliace línie medzi 
policajnou exekutívou a vnútornou službou. Obe tvoria z tohto povolania vyplývajúcu 
jednotu a zvláštnosť policajného povolania. A to uskutočnenie a ďalšie dotváranie 
moderného charakteru štátu v danej praxi. Je to vlastné vnútornej službe rovnakou 
mierou ako exekutíve. Ona je spoločná všetkým policajným úradníkom, od ministra po 
najnižšieho príslušníka. Majú na nej podiel podľa svojho postavenia a stupňa svojej 
hodnosti. 

 Zo všetkých týchto dôvodov je osobitné postavenie policajta, nielen 
z malicherného egoizmu skupiny úradníkov vyšpekulovaná požiadavka, ale aj 
z policajno-historického vývoja vytvorená skutočnosť. 

 Keď sa znaky pojmu verejného poriadku vymykajú zo všeobecného právneho 
ustanovenia a môžu byť posudzované len z prípadu na prípad, vyvstáva otázka, z akého 
kritéria policajt vychádza. Všeobecnosť, pohyblivosť, pružnosť pojmu poriadok, robí ho 
prístupným a pochopiteľným, každej subjektívnej interpretácii, o to viac potrebnej, pri 
tvorbe objektívnych opatrení. Len závažnosť, dôležitosť prevládajúcich chápaní, poňatí 
všeobecnosti, je možné dať oproti náplni, obsahu osobných možností výkladu. Preto 
označuje Anschütz verejný poriadok ako to, čo "platí podľa práve vládnucich etických 
a sociálnych názorov ako podmienka úspešnej koexistencie všetkých - ako základ 
spoločného života". Tak musí policajt podriadiť svoje osobné chápanie verejného 
poriadku vládnucim názorom, a nielen to, on sa musí do nich tak vžiť, aby jeho úradné 
konanie prebiehalo v tomto duchu, aby sa on sám javil ako úradný reprezentant 
vládnuceho pojmu poriadku. Preto musí okrem svojho vlastného úzkeho povolania 
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poznať aj“ život“. Len životné poznatky samotné nestačia, keď sa k nim nepridá talent 
z očividných, viditeľných životných javov a policajného vzdelania. Vycíti v nich 
pôsobiace sily, keď vlastní cit vo všetkých končekoch prstov pre to policajne potrebné 
a možné, čo sa nazýva policajným taktom. Pretože výkon policajnej služby modernej 
polície je tak obsiahly a komplikovaný, ona sama je viac ako prostriedok, nástroj, ona je 
umením. A ako v každom umení, nikdy sa nedá naučiť všetko. Od gréckeho filozofa 
"všetko plynie" je nazvaný rytmus verejného života, ktorý voláme verejný poriadok 
a prinajmenšom z toho jeho ochrankyňa- polícia je vybraná. Už v tej dobe sa presúval 
jej osobitný obraz, vzor z miesta na miesto. Záverečná policajná hodina malého mesta 
nemôže byť taká, ako vo veľkomeste. Polícii vzniklo vlastné spojenie autoritatívnej 
rozhodnosti a pohyblivého prispôsobovania sa, nazvané elasticita polície. A ešte väčšia 
je jej časová elasticita. Čo bolo včera neslušné, urážlivé, môže sa zajtra stať ľudovým 
zvykom. V tom spočíva ďalšia ťažkosť polície, ktorá zároveň patrí k najkrajším v tomto 
povolaní, ono je živé, životaschopné ako sám život. Nestačí iba, že policajný úradník 
žije, on musí isť s dobou. Nikdy nie je pri cieli. Vždy nové zaujímavosti nesie oproti 
nemu vlna plného ľudského života, vždy nová a iná odborná úloha mu je kladená. Ak sa 
treba niečo z dejín polície učiť, tak potom slogan: "Len ten, kto sa mení, zostane 
s dobou spojený". 

8.5.4 Policajné právo z obdobia Weimarskej republiky v Nemecku 
a ochrana občianskych práv a slobôd 

Weimarská ústava a polícia 

 Po skončení prvej svetovej vojny sa zrúcal systém wilhelmovského cisárstva 
a Nemecko sa začalo rozvíjať ako republika. Prvé jej roky prebiehali vo znamení 
hlbokých sociálnych a politických konfliktov. Stabilizátorom spoločenského života sa 
stalo prijatie Weimarskej ústavy v roku 1919. Na základe nej sa Nemecko stalo 
demokratickou spolkovou republikou, ktorá sa zaväzovala rešpektovať a chrániť 
základné občianske práva svojich občanov. 

 Postavenia policajných orgánov, ktoré z časti nadväzovali na predvojnovú 
organizáciu a predovšetkým na predvojnovú právnu úpravu svojej činnosti, sa dotýkali 
predovšetkým ustanovenia o základných občianskych právach a kompetenčné 
ustanovenia, vymedzujúce právomoci spolkových orgánov na jednej strane a orgánov 
jednotlivých spolkových krajín na strane druhej. 

 Zakotvenie občianskych práv a slobôd v ústave predstavovalo vytýčenie 
základných medzí, v ktorých sa mohli policajné orgány pohybovať. 

 Z kompetenčných ustanovení je treba upozorniť na článok 9 Weimarskej ústavy. 
Tvorcovia ústavy v ňom stanovili, že pokiaľ vznikne potreba jednotných policajných 
predpisov, je v kompetencii ríšskych orgánov vydať platné zákony o starostlivosti 
o blaho občanov a o ochrane verejného poriadku a bezpečnosti. Tým sa vytvoril 
základný predpoklad na zjednotenie nemeckého policajného práva. Ostal však 
nevyužitý, lebo návrhy takýchto zákonov nemali veľa šancí byť presadené v Ríšskej 
rade. 

 Právna úprava policajnej moci preto zostávala prevažne v rukách zemských 
zákonodarných zborov a jej používanie v rukách obcí. 

Faktory ovplyvňujúce činnosť nemeckej polície 
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 Rozhodujúcou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila vývoj policajného práva 
Weimarskej republiky a ktorú treba osobitne zdôrazniť, je už spomenuté postupne 
presadzovanie princípov parlamentnej demokracie ako formy štátneho zriadenia. 
V roku 1918 to na nemeckom území bezosporu znamenalo isté nóvum. Táto pozitívna 
tendencia bola síce čoskoro nasilu prerušená nástupom agresívneho nacizmu, no po 
roku 1945 sa k nej nemecká spoločnosť i novo budovaná polícia vrátili. 

 Práca polície sa v dvadsiatych rokoch 20. storočia stále viac a viac skvalitňovala 
tiež vďaka vedeckému pokroku a rozvoju kriminalistických techník a pomocných 
vedných disciplín. 

 Ponímanie policajného práva ovplyvnili aj nové vonkajšie faktory. Pripomeňme 
iba niektoré zmeny trestného práva a súdneho procesu. Ich podstatou bolo úsilie 
o zjednodušenie právnej úpravy. Vymedzenie postavenia a úloh polície sa síce 
bezprostredne nezmenilo, no polícii odpadla povinnosť prenasledovať páchateľov 
bagatelných, čiže nepatrných trestných činov. Nemecké súdy taktiež prestali trestať 
páchateľov činov, pri ktorých spôsobené škody a následky trestného činu boli nepatrné. 

Demokratičnosť a vžité tradície 

 Požiadavka uplatňovania demokratických metód a postupov v organizácii 
a činnosti policajných zborov Weimarskej republiky predstavovala, ako už bolo 
povedané, určujúci rys nového ponímania polície a policajného práva. Jej praktické 
uplatnenie však narážalo na problémy v právnej aj v personálnej oblasti. V Nemecku 
pretrvávali silné korene tradičných pruských militaristických názorov, čo sa 
prejavovalo vo vžitom a hlboko zakorenenom myslení občanov, pochopiteľne vrátane 
príslušníkov policajných zborov a členov ich riadiacich orgánov. 

 Stretávanie a súperenie starého a nového v myslení policajných úradníkov 
presvedčivo demonštroval C. Schmidt porovnaním názorov dvoch učiteľov, 
zapodievajúcich sa policajným vzdelávaním. Autor Dejín policajnej školy v Münsteri 
v tradičnom duchu napísal, že v súčasnom svete môže plniť svoje úlohy len taká polícia, 
ktorá je prísne disciplinovaná. Tieto vysoké požiadavky je možné dosiahnuť len 
bezpodmienečným služobným podriadením sa veliteľom, pevnou vnútornou disciplínou 
a súdržnosťou všetkých súčastí. Výchova policajtov bude úspešná len vtedy, ak bude 
mať každý učiteľ túto zásadu neustále pred očami a bude na túto požiadavku klásť 
mimoriadny dôraz. Oproti tomuto tradičnému postoju Schmidt postavil názor 
akcentujúci výchovu k demokratickému ponímaniu a plneniu policajných právomocí. 
Podľa nositeľa ním prezentovaného druhého názoru (Degenhard) je treba policajného 
úradníka, ako ochrancu práva a poriadku, vzdelávať predovšetkým s dôrazom na 
skutočnosť, že je vo zvláštnom vzťahu vernosti štátu a demokratickej republike, ktorú je 
povinný bezpodmienečne chrániť telom a dušou, a ktorej blaho má v zmysle ústavy 
ochraňovať a rozvíjať podľa svojich schopností a možností. Fungovanie 
demokratického štátu by mal študent policajnej školy študovať teoreticky a poznávať 
prakticky zo sociálnych štruktúr. 

 K tomu ešte treba povedať, že demokratické ústavnoprávne základy nemeckého 
štátu síce odobrali nemeckej polícii jej niekdajší násilnícky a svojvoľný charakter, no vo 
vzdelávaní policajných úradníkov napriek tomu stále prevládal prvý názor a s ním aj 
militaristické formy, ktoré boli s demokratickým ponímaním polície v rozpore. 

 Obidva uvedené náhľady a praktická podoba policajného vzdelávania nie sú iba 
názorným príkladom konfliktu záujmov v prístupe ku vzdelávaniu policajtov. Odrážajú 
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aj rozporuplnú a protirečivú situáciu v celej nemeckej polícii, resp. v nemeckých 
policajných zboroch tejto epochy. 

Pruský policajný zákon z roku 1931 

 Vďaka nečinnosti spolkovej Ríšskej rady a Ríšskeho snemu, ktoré nevyužili 
svoje právo a neupravili ríšskymi zákonmi spôsob ochrany verejného poriadku 
a bezpečnosti, platili aj naďalej staré policajné predpisy z predvojnového obdobia 
a starostlivosť o demokratizáciu tejto oblasti zostala v rukách zemských orgánov. 
V Prusku bolo základné vymedzenie postavenia polície zahrnuté do Pruského 
zemského práva z roku 1794. Podľa jeho ustanovení (II., 17, § 10) prislúchalo polícii 
vykonávať nutné opatrenia k udržaniu verejného pokoja, bezpečnosti a poriadku a na 
odvrátenie nebezpečenstva, ohrozujúceho spoločnosť alebo jej jednotlivých členov. 

 Najvýznamnejším novým predpisom, upravujúcim ponímanie policajnej činnosti 
a organizáciu polície, sa stal pruský policajný zákon z roku 1931. Doplňovalo ho 
vykonávacie nariadenie tiež z roku 1931, modifikované v roku 1932. Zákon jasne 
vyjadruje úsilie modernizovať a právne fixovať policajnú činnosť. 

 Z nášho pohľadu sa javí ako kľúčové ustanovenie §14 policajného zákona. 
V tomto paragrafe bolo presne predpísané a konkretizované oprávnenie zasahovať na 
odvrátenie nebezpečenstva. Píše sa v ňom, že policajné úrady majú v rámci platných 
zákonov a s povinným uvážením prijímať také nutné opatrenia, ktoré sú primerané na 
odvrátenie nebezpečenstva, bez toho, aby ohrozili verejnú bezpečnosť a poriadok. 

 V tomto ustanovení a v jeho interpretácii sa odrazili nové myšlienky právnych 
teoretikov, modifikujúce staršie náhľady. Vychádzalo sa zo zásady, že právne 
a poriadkové normy majú slúžiť hlavnému štátnemu záujmu a tým by mala byť 
bezpečnosť občanov a zaistenie pokojného života spoločnosti. V komentári 
k policajnému zákonu sa konštatuje, že hlavnou úlohou policajných úradov je: "odvrátiť 
nebezpečenstvo, ktoré by mohlo narušiť verejnú bezpečnosť a poriadok". 

 S každým policajným opatrením je spojené určité nebezpečenstvo 
neprimeraného zasahovania do práv a oprávnených záujmov občanov. Policajný 
zákrok pri narušovaní verejného poriadku preto musí byť opodstatnený a prevedený 
primeranými prostriedkami. Neopodstatnený lebo neprimerane prevedený policajný 
zákrok predstavuje porušenie právnych a poriadkových noriem. Je teda protizmyselný, 
lebo sám o sebe ohrozuje štátny záujem a predstavuje nebezpečenstvo pre štát. 

 Proti narušovaniu verejnej bezpečnosti a poriadku sa nemalo primárne bojovať 
násilím, ale malo byť odvracané predovšetkým hrozbou použitia násilia. Verejnosti 
pritom malo byť zrejmé, že sa polícia nedopustí žiadneho útoku proti právu 
a nebezpečných zásahov proti bezbranným a bezmocným. 

V krátkosti sa zastavme pri niektorých ďalších pojmoch policajného zákona: 

a) Pre vydávanie policajných predpisov platilo, že vecne súvisiace alebo navzájom 
príbuzné oblasti majú byť upravené jednotnými policajnými predpismi. 

 V paragrafe 31, ods. 3 pruského policajného zákona sa výslovne zdôrazňovalo, 
že účelom policajných predpisov a nariadení nemá byť uľahčiť prácu policajným 
úradom, ale čo najúčinnejšie ochraňovať verejný poriadok. 

b) V § 14 policajného zákona sa píše aj o policajných opatreniach. Policajné opatrenia 
sa chápali ako nariadenia policajných úradov, ktoré sa týkajú určitej osoby alebo 
okruhu osôb a obsahujú nejaký príkaz, zákaz alebo obmedzenie, poprípade nejaké 
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úradne podložené policajné povolenia. Policajné opatrenia sú platné len vtedy, ak sú 
vydané na základe konkrétneho nariadenia a sú bezpodmienečne nutné na odvrátenie 
nebezpečenstva ohrozujúceho verejnú bezpečnosť a poriadok. 

  Upresňujúce slovo "nutné" (opatrenia) znamená, že polícia nemá zasahovať 
dovtedy, kým nebudú splnené podmienky § 14 a že má možnosť slobodnej voľby 
prostriedkov, pričom nesmie porušiť policajné predpisy. Ak jej nie je vopred 
nariadené, aké prostriedky na odvrátenie nebezpečenstva má použiť,  postačuje ak pri 
zásahu použije - podľa stupňa hroziaceho nebezpečenstva - najmiernejšie 
prostriedky, ktoré sú k dispozícii. 

 Opatrenia sa teda dotýkali konkrétnej situácie. Boli vydávané len pre nutné 
prípady a mali byť použité iba v pri zjavnom ohrození verejného poriadku. Pritom 
muselo byť presne zistené, o aké ustanovenia zákona alebo príkazy nadriadených 
úradov sa zákrok môže oprieť, ako aj či nejde o postup, ktorý je v rozpore so 
zákonom. Ak existovalo na odvrátenie nebezpečenstva viacero možných 
prostriedkov, policajné úrady mali zvoliť jeden, podľa možnosti najmiernejší. Ak to 
bolo možné, postihnutému bolo na jeho žiadosť povolené voliť si z možných 
policajných prostriedkov,  ktorými sa dalo hroziace nebezpečenstvo odvrátiť. 

c) Slová policajného zákona "podľa povinného zváženia", ktoré sa vzťahujú 
k policajným zákrokom, majú umožniť voľbu najvhodnejšieho postupu, ale zároveň 
majú vylúčiť akúkoľvek policajnú svojvôľu a krutosť. 

d) Policajnými úradmi v zmysle § 2 policajného zákona boli zemské policajné úrady, 
okresné policajné úrady, miestne policajné úrady a zvláštne policajné úrady. 
Zodpovedali za verejný poriadok a riadne správanie sa občanov. Mali dôsledne 
vykonávať opatrenia proti narušiteľom verejného poriadku a bezpečnosti 
a ochraňovať osobné vlastníctvo. 

 Požiadavka presadiť a transparentne zviditeľniť demokraciu sa odzrkadlila aj 
v policajných inštitúciách. Obdobie Weimarskej republiky bolo však príliš krátke na to, 
aby sa širšie uplatnil a v praxi prejavil nejaký úspešnejší koncept demokratizácie 
polície. 

Prevádzanie policajných zákrokov 

 Podľa pruského policajného zákona platila takáto schéma postupu proti 
narušiteľom verejného poriadku a bezpečnosti. Osobu, ktorá ohrozovala bezpečnosť 
a osobné vlastníctvo a spôsobovala inému ujmu alebo škodu na majetku proti jeho vôli 
alebo ktorá porušovala úradne overenú dohodu s vlastníkom, policajt ústne alebo 
písomné vyzval, aby zanechala svojej činnosti a pohrozil jej policajným opatrením pre 
prípad neuposlúchnutia. Ak tieto kroky neviedli k odstráneniu závadového stavu, 
nasledovalo bezprostredné vykonanie policajného zákroku, ktorý bol vopred ústne alebo 
písomne oznámený. 

 Vykonanie policajného zákroku mohlo byť prevedené aj s použitím 
donucovacích prostriedkov. Úmysel použiť donucovacích prostriedkov však policajt 
musel dotknutej osobe (dotknutým osobám) vopred ústne oznámiť. 

 Podľa ustanovenia § 55 pruského policajného zákona bezprostredné násilie 
predstavovalo 

1) jednoduché telesné násilie, 
2) použitie donucovacích prostriedkov pri telesnom násilí, 
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3) použitie zbraní: 
 a) sečných a bodných, 

b) strelných zbraní a explozívnych prostriedkov. 

 Pod pojmom jednoduché telesné násilie sa rozumelo telesné pôsobenie na osoby 
alebo veci, ako napr. fyzické hmaty, predvedenie osoby za rameno, odnesenie veci. 
K prostriedkom, používaným pri telesnom násilí patrili použitie obušku a pút, boxer, 
vodné prúdy, použitie služobných psov a koňov. Sečnými zbraňami v zmysle tohoto 
nariadenia boli policajné kyjaky, sečné a bodné zbrane, šable, bodáky a pod. Za strelné 
zbrane a explozívne prostriedky sa podľa tohto paragrafu považovali pištole, karabíny, 
revolvery, ručné granáty, plynové prístroje a iné, policajnými úradmi povolené zbrane. 

 Podľa princípu "primeranosti okolnostiam" mali byť tieto prostriedky použité 
len vtedy, ak policajné ciele nebolo možné dosiahnuť iným spôsobom. 

 Na záver tohto útržkovitého výkladu o zabezpečení ústavných práv občanov 
v pruskom policajnom zákone je vhodné zdôrazniť, že charakteristika základnej úlohy 
polície a policajných opatrení v § 14 spĺňala požiadavky teoretikov právneho štátu 
a zosúladila pruské policajné právo s platnou ústavou. Predstavovala generálnu 
klauzulu, ktorej znenie sa stalo vzorom pre neskoršie policajné zákony. Početné 
ustanovenia policajného zákona, napríklad o policajných nariadeniach, sa stali 
podstatnou súčasťou všeobecného správneho práva v materiálnom a organizačnom 
zmysle. 

Nové policajné zákony v iných spolkových krajinách 

 Okrem Pruska boli nové policajné predpisy prijaté aj v iných spolkových 
krajinách, napríklad v Durynsku, Mecklenbugsku, v krajine Lippe-Detmold 
a v juhonemeckých štátoch. 

a) V Durynsku sa právna úprava oprávnenia k výkonu policajnej moci opierala 
o ustanovenia niektorých núdzových zákonov a nariadení vtedajšej spolkovej krajiny 
(napr. o zákon o policajnom nariaďovacom práve a donucovacích opatreniach 
durynského ministerstva vnútra z 9. 2. 1922 a o núdzový zákon o policajnej správe 
z 27. 3. 1924, ktoré zostávali naďalej v platnosti). Dôležitým predpisom bol zákon 
o obciach a okresoch v Durynsku z 20. 7. 1922. V zákone bola formulovaná základná 
úloha polície takto: "Polícia má za úlohu odvrátiť celkové alebo čiastkové 
nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť verejný poriadok, pokoj a bezpečnosť". 
V § 12 tohto zákona bola obsiahnutá úprava policajných nariadení, vydávaných 
obecnými a okresnými orgánmi. 

 Treba ešte spomenúť nariadenie o krajinskej správe pre Durynsko z 10. 6. 1926, 
ktoré určilo generálnu líniu policajnej správy a základné úlohy polície v krajine. 

 Durynské právo rozumelo pod každým správnym úradom vo funkcii polície aj 
istý rozsah platného okruhu materiálneho policajného práva. Vo svojom obvode mal 
každý úrad za úlohu odvracanie nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť verejný 
poriadok, pokoj a bezpečnosť, ako aj nariaďovanie a vykonávanie všetkých k tomu 
potrebných opatrení. 

b) Tiež policajný zákon, vydaný v Mecklenburgsku - Strelitzu v roku 1930 (Policajný 
správny zákon pre Mecklenburg-Strelitz z 8. 3. 1930) obsahoval generálne 
splnomocnenia pre policajné orgány. Už v prvom paragrafe stanovil všeobecné 
úlohy. Polícii prislúchalo prevádzať všetky nutné opatrenia na udržanie verejného 
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poriadku, bezpečnosti a pokoja a na odvrátenie a odstránenie nastupujúceho 
všeobecného alebo čiastkového nebezpečenstva. 

c) V krajine Lippe-Detmold upravoval postavenie policajných orgánov predovšetkým 
policajný zákon z roku 1930. Stanovil, že “hlavnou úlohou polície je urobiť nutnú 
prípravu na udržanie verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj na obranu pred 
všeobecným nebezpečenstvom alebo proti jeho jednotlivým súčastiam.“ Popri tom 
mala polícia plniť ďalšie úlohy, ktoré jej určoval zákon. Bola oprávnená plniť ich 
podľa vlastného zváženia a prijímať k tomu všetky potrebné opatrenia, ak tieto nie sú 
v rozpore so zákonom". 

 Všimnite si nápadného rozdielu v ustanovení tohto policajného predpisu oproti 
ostatným formuláciám už uvedených zákonov. Tam boli úlohy polície presne určené 
a povinné, zatiaľ čo policajný zákon Lippe-Detmold výslovne dáva polícii možnosť 
"slobodného vlastného zváženia". 

d) V právnych poriadkoch, platných v juhonemeckých štátoch - v Bavorsku, 
Württembersku a Bádensku, muselo byť každé policajné opatrenie a policajný zásah 
podložené "zvláštnou zákonnou plnou mocou", teda zmocnením obsiahnutým           
v zákone. Pre vzájomnú podobnosť právnej úpravy postavenia a úloh polície 
v uvedených štátoch hovoríme v tejto súvislosti aj o špeciálnom juhonemeckom 
systéme. 

 Bavorský obecný poriadok z 17. 10. 1927 stanovil, že obciam prislúcha 
zapodievať sa starostlivosťou o verejný poriadok a bezpečnosť, pokiaľ zákony 
neurčujú inak, a že obecné policajné orgány môžu uplatňovať výkonnú moc v tomto 
odbore iba na základe platných zákonov a predpisov (miestna polícia). Právo 
používať miestnu políciu na ochranu obecných záujmov a udeľovať jej nutné pokyny 
mali aj príslušné štátne úrady. Zvláštne predpisy o výkonnej moci polície v obciach 
obsahovali ďalšie články tohto zákona. 

 Je potrebné ešte konštatovať, že bavorské materiálne policajné právo nebolo 
určované iba obecným poriadkom z 1927, ale nadväzovalo na základy položené skôr 
vydanými predpismi. 

8.5.5 Pruská polícia 

 Organizácia pruskej polície novoveku má vyslovene autoritatívny charakter. 
V pruskom policajnom štáte vládne na vidieku policajný jazdec, nazývaný aj provinčný 
husár alebo provinčný dragún, ako niekdajší poddôstojník. Od roku 1719 je oprávnený 
na základe podrobných služobných predpisov vykonávať zvláštny dozor nad 
dodržiavaním mnohých hospodárskych predpisov policajného štátu. Aj magistrát, na 
ktorom spočíva ruka polície v mestách, bol vtedy kráľom menovaným úradom. Ako 
všade, tak aj v Prusku, má hlavné mesto vedúce postavenie vo vývoji policajnej 
organizácie. Friedrich Veľký preniesol hneď v prvých rokoch svojej vlády vedenie 
berlínskej polície na jeden zvláštny úrad, na čele ktorého stojí jeden zo starostov ako 
policajný riaditeľ. Tento síce aj naďalej patrí magistrátu a dostáva ako prezident mesta 
svoju mzdu od mesta, ale ako policajný riaditeľ je vo všetkých policajných 
záležitostiach samostatný a sám nesie zodpovednosť, tiež však je bezprostredne 
podriadený generálnemu direktóriu. 

 Začiatkom 19. storočia spoločenský moment nastupujúci v Prusku vo forme 
komunálnej samosprávy, políciu nezasahuje. Starosta neriadi políciu svojho mesta ako 
časť komunálnej samosprávy, ale ako štátnu záležitosť, k čomu je poverený kráľom. 
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Týmto je otázka autoritatívnej alebo spoločenskej policajnej organizácie rozhodnutá 
v prospech tej prvej. Starosta alebo zvláštny štátny úradník je poverený správou polície. 
Všeobecná smernica pre rozriešenie tejto otázky vychádza z § 2 pruského zákona 
o policajnej správe z 11. 3. 1850. K týmto pristupujú v najnovších časoch ďalšie 
faktory, ktoré vyplývajú zo zvláštneho, verejný pokoj, bezpečnosť a poriadok 
ohrozujúceho nebezpečenstva. Stačí preto poukázať na to, že so zväčšovaním počtu 
pruských veľkomiest a pribúdajúcou industrializáciou krajiny sa v Prusku stále 
zväčšoval počet štátnych policajných správcov a v tom čase ešte ďalej stúpal. Začiatok 
aj tu urobil znova Berlín, kde bol nariadením najvyššej kabinetnej (ministerskej) rady 
z 25. 3. 1809 menovaný prvý policajný prezident. 

 Princíp autority v pruskej policajnej organizácii nebol ponechaný nedotknutý len 
zavedením komunálnej samosprávy, ale v rovnakom čase prešiel ešte jedným podstatný 
upevnením, a to centrálnym zahrnutím celej policajnej správy pod ministerstvo vnútra. 
Ďalej vytvorením štátnej exekutívnej polície nariadením 30.7.1812 podľa francúzskeho 
vzoru zavedením žandárstva (Gendarmerie), ktoré tak isto stojac pod centrálnym 
vedením predstavovalo jednotný štátny exekutívny orgán pre celé Prusko. Jeho 
jednotliví členovia boli vojenské osoby a počas ich služobného poslania podliehali 
ministerstvu vnútra a jemu podriadeným úradom. Až v roku 1919 stratilo žandárstvo 
svoje vojensko-policajné zdvojené postavenie a bolo začlenené pod novým označením 
ako zemské žandárstvo do všeobecného policajného úradu. 

 Táto centralizujúca, hierarchická, na princípe autority spočívajúca policajná 
organizácia, ktorú prebrala z policajného štátu reštaurácia a ďalej ju rozvíjala, prešla do 
konštitučnej monarchie a tiež do republiky bez zásadných zmien. Pretože, ako vidíme, 
pre životné záujmy ochrana verejného poriadku pre štát veľa znamená, nemôže takýto 
orgán postrádať aj ústavný štát. Aj ozbrojená občianska obrana prechodne zriadená ako 
dôsledok marcovej revolúcie v roku 1848 v Berlíne, bola len dôkazom toho, že 
v modernom štáte občianska samosprávna policajná exekutíva nie je možná. Keď 
dokonale zlyhala, najvyššia kabinetná rada 23. 6. 1848 dosadila na jej miesto kráľovskú 
policajnú ochranu, ktorá bola potom spolu so štátnou policajnou správou konštituovaná 
aj v iných mestách. Jej náhrada v najnovšej dobe bezpečnostnou políciou od roku 1919 
a policajnou ochranou od roku 1920 je pre charakter policajnej organizácie nepodstatné. 
Svoj čisto policajno-technický základ má v nepokojnej porevolučnej dobe po redukcii 
armády a požiadavky zvýšenia údernej sily exekutívy, ako v každom autoritatívnom, ale 
zároveň demokratickom štáte modernej doby. 

8.5.6  Špecializované zložky polície v historicko-právnom vývoji 
Nemecka (politická a kriminálna polícia) 

Úvodom 

a) Úvahy o vzniku polície nás dovedú do vzdialenej histórie. Utváranie polície ako 
jednotného a zároveň štrukturalizovaného systému sa nedeliteľne viaže ku vzniku 
štátu, to znamená ku vzniku novej inštitúcie, v ktorej sa ľudia združili na ochranu 
pred vonkajším a vnútorným nepriateľom, a v ktorej si svoj život upravili 
spoločnými, obecne záväznými normami. 

 Spomedzi spomenutých úloh štátnej organizácie - ochrany proti vonkajším 
nepriateľom a ochrany proti vnútorným nepriateľom - je druhá v istom zmysle 
dôležitejšia. Uvedomme si, že nebezpečenstvo z vonka nehrozí permanentne, a že 
bez ozbrojeného zboru, ktorý by pôsobil navonok, môže štát za určitých okolností 
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existovať. Bez udržiavania vnútorného poriadku však nie je existencie schopný. 
S touto úlohou štát vznikol a s jej ignorovaním by aj zanikol, prepadol by sa do 
anarchie. Môžeme preto konštatovať, že ochrana vnútorného pokoja, verejného 
poriadku a bezpečnosti, to znamená policajná úloha, je "praúlohou" štátu a spôsob jej 
zabezpečovania je pre povahu každého štátu veľmi dôležitý. Môžeme z neho 
usudzovať na silu a stabilitu každého jednotlivého štátu, aj na režim, aký sa v ňom 
uplatňuje. 

 Keď budeme hľadať historické korene pojmov polícia a policajný, tak si iste 
všimneme, že v starovekom Grécku sa mestský štát volal "Polis", jeho obyvatelia 
"Politen" a zoskupenia obyvateľov "Politea". Nemecké slová "die Polizei" a "die 
Politik" (a obdobné termíny v iných jazykoch, vrátanie slovenčiny) mali svoj pôvod 
pravdepodobne tu. 

 Pod pojmom "Politea" sa teda pôvodne rozumelo celé štátne usporiadanie, 
pričom podľa Aristotela iba v dokonalom štáte môže človek dosiahnuť "areté", to 
znamená ľudskú a občiansku výrečnosť. Aj polícia bola spočiatku - v duchu 
Aristotelovho ponímania "Politei" - chápaná širšie ako dnes. Predstavovala súhrn 
všetkých štátnych vzťahov. Inak povedané, policajná moc v sebe pôvodne spájala 
všetky úlohy spravovania štátu. Až v následnom vývoji sa ponímanie polície 
zužovalo, až vykryštalizovalo do súčasnej podoby, kedy predstavuje činnosť 
k ochrane verejného poriadku, pokoja a bezpečnosti. 

 Rovnako významný a zaujímavý ako vznik samotných pojmov "polícia" 
a "policajný" je aj vznik a vývoj polície ako špecializovaného ozbrojeného 
a (podľa dnešných kritérií) na základe zákona riadeného a zákonom obmedzovaného 
zboru, ktorý sa v posledných desaťročiach s ochranou verejného poriadku, pokoja 
a bezpečnosti neodmysliteľne spája. 

 Plnenie policajných úloh spočiatku prislúchalo štátnym orgánom 
a samosprávnym inštitúciám, ktoré ich plnili spolu so svojimi ďalšími úlohami. 
Špeciálne orgány, pre ktoré sa ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti stala 
dominantnou náplňou činnosti - policajné zbory - začali vznikať až neskôr, práve 
v súvislosti s tým, ako sa menilo ponímanie polície ako odboru činnosti štátnych 
orgánov (v nemeckých krajinách predovšetkým na prelome 18. a 19. storočia). 

b) Prvopočiatky vývoja polície u Germánov mali niektoré svojské špecifiká, odvíjajúce 
sa od zvláštnych rysov germánskej rodovej spoločnosti. Charakterizuje ich napríklad 
inštitúcia "občiny", ktorá riadila a organizovala spoločný život a spolužitie rodinných 
spoločenstiev. Pre nás je dôležité, že okrem starostlivosti o každodennú výživu 
pozostávala podstatná časť jej činnosti v tom, že vytvárala podmienky pre pokojný 
spoločný život na základe princípu rovnosti všetkých členov občiny, ktorý bol v tejto 
historickej epoche priam mystifikovaný z hľadiska vzájomnej pomoci a ochrany. Ani 
v neskoršom období nedochádzalo k odklonu od tohto základného princípu. Takto 
vznikla prvá, embryonálna a svojím spôsobom ešte veľmi svojrázna forma polície. 

 V stredoveku plnili policajnú funkciu (v modernom ponímaní, to znamená 
funkciu ochrany vnútorného pokoja, verejného poriadku a bezpečnosti) spolu so 
svojimi ďalšími úlohami predovšetkým samosprávne orgány v mestách 
a vrchnostenské lebo vrchnosťou kontrolované orgány na vidieku. 

 V nemeckých úradoch a v nemeckej reči sa pojem "die Polizei" objavil až 
v druhej polovici 15. storočia. V tejto dobe polícii prislúchala starostlivosť o verejné 
blaho a ochrana pred nebezpečím. Polícia bola v podstate synonymom pre 
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vnútornú správu a zahŕňala v sebe všetky štátne záležitosti okrem vojenských vecí 
a zahraničnej politiky. 

 Takého ponímanie polície sa uplatňovalo až do začiatku 19. storočia. V tejto 
dobe sa začali základné úlohy polície - starostlivosť o verejné blaho a ochranná 
funkcia - organizačne oddeľovať. Súvisí to so vznikom špeciálnych orgánov pre 
zdravotníctvo, veterinárnu starostlivosť, starostlivosť o chudobných, stavebný dozor, 
vodohospodársku správu, dozor nad živnosťami, protipožiarnu ochranu, lesný dozor, 
colnú správu a civilné a trestné súdnictvo. Obsah pojmu polícia sa tak zúžil iba na 
ochranu verejného poriadku, pokoja a bezpečnosti, teda na plnenie poriadkovej 
a bezpečnostnej funkcie. 

 Tým sa však diferenciačný proces neskončil. V prvej polovici 19. storočia sa 
v Nemecku v rámci polície postupne profilovali dva základné smery, ktoré sa neskôr 
začali oddeľovať aj inštitucionálne. Prvým bola ochrana jednotlivca pred 
"obyčajnou" kriminalitou, to znamená pred útokmi na jeho život, zdravie 
a majetok. Druhým smerom bola ochrana spoločnosti pred politickými zločinmi. 
V tejto diferenciácii sa postupne zrodili poriadková polícia na jednej strane 
a politická polícia na strane druhej. V ďalšom vývoji sa z poriadkovej polície 
vyčlenila aj kriminálna polícia. 

c) Vyčleňovanie polície ako samostatného oboru vnútornej správy, vznik 
špecializovaných policajných orgánov a ich ďalšia diferenciácia nesporne súvisia aj 
s komplikovanými vnútropolitickými pomermi v Nemecku v prvých desaťročiach 
19. storočia. 

 Po posilnení národného povedomia v úspešnej vojne proti Napoleonovi 
a počiatočnom nadšení z istých nábehov ku konštitucionalizmu nastala po roku 1815 
všeobecná depresia. Sľuby ústavného vládnutia neboli naplňované, znovu sa 
presadili formy absolutistického štátu. Liberálne politické myslenie bolo 
ostrakizované. Polícia opäť ochraňovala najmä záujmy konzervatívnych síl. 
Posudzovanie spoločenských a hospodárskych pomerov nebolo - ako to formulovali 
konzervatívni odporcovia demokratických foriem vládnutie - záležitosťou 
"obmedzeného úsudku poddaných", ale iba vecou vlády a jej úradov. Znovu panovali 
maniere policajného štátu, a to v ešte krikľavejšej forme, ako pred francúzskou 
revolúciou. 

 Medzi občanmi a štátom narastalo napätie, prerastajúce až do nenávisti, ktorá 
bola pochopiteľne prenášaná aj na policajné zložky. Pod povrchom policajného 
režimu stále tlelo a postupne sa rozhorievalo silné duchovné hnutie, zažhnuté 
v revolučných rokoch na prelome 18. a 19. storočia. V ňom žili idey politického 
liberalizmu, v ňom sa vytvárali predpoklady pre vznik "štvrtého stavu" - 
robotníctva, ktoré sa skôr zapojilo do politického života. V tomto čase vznikalo 
množstvo satír a politických karikatúr, ktoré zosmiešňovali politické pomery, štátny 
aparát a políciu, a takto znižovali ich autoritu a pôsobenie na obyvateľstvo. Keďže 
vládla tvrdá cenzúra, šírili sa predovšetkým formou letákov. 

 Nespokojnosť s pomermi v štátoch Nemeckého spolku sa premietala aj do 
požiadavky vytvoriť skutočne jednotný nemecký štát, s ktorým sa spájala aj 
myšlienka jeho ústavného usporiadania. V polovici 19. storočia sa v jej rámci 
profilovali dva základné smery, tzv. Malonemci, usilujúci o vytvorení nemeckého 
štátu bez rakúskych krajín, a Veľkonemci, ktorý sa usilovali o zjednotenie všetkých 
Nemcov. 
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 Aktivity všetkých odporcov konzervatívneho absolutistického režimu vytvárali 
široké uplatnenie pre politickú políciu. No v porevolučných dobách, kedy 
pravidelne dochádza k rozkolísaniu základných hodnôt a k uvoľneniu morálky, 
prudko vzrástla aj bežná (teda nepolitická) kriminalita. 

d) Obdobie porevolučnej reštaurácie v rokoch 1815-1848 a činnosť vtedajšej polície 
boli svojimi metódami len pokračovaním panstva svojvôle a násilia na potlačovanie 
akejkoľvek formy odporu. Napriek tomu, ak sa na problém pozrieme z hľadiska 
organizácie, boli v tomto období vytvorené prvé inštitúcie, ktoré položili základ 
moderným policajným zložkám, napríklad základ organizácie kriminálnej polície. 

e) V nasledujúcich riadkoch si priblížime formovanie a činnosť politickej a kriminálnej 
polície. Pri ich spracovaní sa autor opieral predovšetkým o prácu. 

8.5.7 Politická polícia v Nemecku 

 Politická polícia sa zameriava na ochranu pred protiprávnymi útokmi, 
ohrozujúcimi existujúce štátne zriadenie lebo celistvosť štátu, to znamená predovšetkým 
útokmi na samotný štát, na jeho orgány a ich predstaviteľov. 

 Z histórie ľudstva je známe, že väčšina štátov mala už vo svojich počiatkoch 
určitý druh politickej polície, resp. že ich orgány už plnili aj úlohy politickej polície. 
Pri tom vôbec nezáležalo na štátnej forme a vládnucom režime. Je to pozorovateľné 
v republikách aj v monarchiách, u národov, ktoré žili v demokratickom usporiadaní, aj 
v diktatúrach. Vykonávanie politickej polície prosto bolo už v minulosti 
neodmysliteľným atribútom pre každý štát, ktorý mohol rátať s nepriateľským 
narúšaním svojej bezpečnosti a chcel sa mu ubrániť. 

 Informácie o politicko-policajnej činnosti štátnych orgánov je možné nájsť už 
v správach zo staroveku, zo starého Egypta, Grécka a Ríma, ako aj v správach o starých 
Germánov. Politicko-policajná činnosť stála v popredí záujmu najmä vtedy, keď 
v dôsledku pôsobenia nebezpečenstva zo zahraničia alebo protirečivých 
vnútropolitických prúdov rástlo vnútropolitické napätie. Pre odvrátenie štátneho 
prevratu a odrazenie nepriateľských síl, ktoré podrývali existujúcu moc v jej základoch, 
nasadzovala štátna moc orgány svojej politickej polície. Podobne tak po úspešnej 
revolúcii alebo štátnom prevrate zakročovala nová, víťazná štátna moc so svojou 
politickou políciou proti prívržencom zvrhnutej politickej garnitúry a proti jej pokusom 
o znovunastolenie predchádzajúcich pomerov. Toto pred- a porevolučné pôsobenie 
politickej polície je možné pozorovať na neprebernom množstve historických situácií, 
napríklad na francúzskych revolúciách v 18. a 19. storočí, na pomeroch v Rakúsku 
a nemeckých krajinách v prvej polovici 19. storočia, na pôsobení politickej polície 
v cárskom Rusku a v Sovietskom zväze v období pred a po prvej svetovej vojne, 
v nacistickej Tretej ríši lebo v súvislosti s násilnými štátnymi prevratmi v súčasnom 
svete. 
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Politická polícia v Nemecku v 19. storočí 

 Už v úvodných riadkoch sme napísali, že v prvej polovici 19. storočia sa polícia 
začala chápať iba ako činnosť k ochrane verejného poriadku, pokoja a bezpečnosti, že 
sa táto činnosť zreteľne oddelila od ostatných oblastí vnútornej správy, a že v jej rámci 
pokračoval diferenciačný proces vyčleňovaním politickej polície. 

 Formovanie politickej polície ovplyvnil úzky kontakt nemeckých štátov 
s revolučným Francúzskom a jeho štátnymi orgánmi (viď predovšetkým Rýnsky 
spolok z rokov 1806-13). V tomto zmysle môžeme povedať, že pri kolíske politickej 
polície na nemeckom území stál vedľa domácich činiteľov aj tvorca francúzskej 
porevolučnej politickej polície - obávaný a legendami opradený francúzsky policajný 
minister J. Fouché. 

 Orgány, špecializované na oblasť politickej polície, vznikli najskôr na úrovni 
Nemeckého spolku. Právnym podkladom pre ich ustanovovanie sa stalo ustanovenie 
Spolkovej akty z roku 1915 (§ 2), v ktorom sa za účel konštituovania Nemeckého 
spolku označovalo zachovanie vonkajšej a vnútornej bezpečnosti Nemecka 
a nezávislosti a integrity jednotlivých nemeckých štátov. Podľa interpretácie nemeckých 
vlád ich toto ustanovenie oprávňovalo robiť všetky opatrenia proti útokom a hnutiam, 
ktoré sa javili ako nepriateľské Nemeckému spolku. K naplneniu tohto účelu vydali 
spolkové orgány celý rad aktov. Menujme iba tie najznámejšie - tzv. karlovarské 
uznesenia z roku 1819, namierené proti slobode univerzít, tlače a proti buršáckym 
spolkom, spolkový tlačový zákon a spolčovací zákon z roku 1854. 

 Spolkovými orgánmi politickej polície boli dve vyšetrovacie komisie - 
míšeňská, ktorá fungovala v rokoch 1918-1828 a frankfurtská z rokov 1833-1842 - 
a tzv. míšeňská centrálna polícia, označovaná tiež ako informačné byro. Vyšetrovacie 
komisie registroval politické hnutia všetkého druhu, odhaľovali nové politické spojenia 
a pôsobili aj ako preventívny dohľad nad celým politickým životom. Míšeňská 
centrálna polícia predstavovala tajnú politicko-policajnú spravodajskú službu. 

 V jednotlivých nemeckých štátoch sa na počiatku 19. storočia polícia ešte 
neosamostatnila a jej úlohy plnili štátny úradníci a orgány obcí (obecné orgány 
predovšetkým na juhu Nemecka) v rámci svojej širšej kompetencie. Úlohu politickej 
centrály predstavovalo spravidla ministerstvo vnútra. Dôležité miesto mali pri plnení 
politicko- policajných úloh aj orgány, riadiace rezort zahraničných vzťahov. 

 Vďaka rozmanitej štruktúre štátnej správy jednotlivých krajín bola politická 
polícia zabezpečovaná rôznym spôsobom. Postupom času vznikali špecializované 
policajné úrady (berlínske policajné prezídium a ďalšie), ktoré plnili úlohy poriadkovej, 
kriminálnej i politickej polície. 

 Po roku 1848 môžeme vidieť pokusy o obnovenie spolkových policajných 
orgánov, ktoré mali zabrániť novému výbuchu revolúcie. Výsledkom tajných 
rozhovorov predstaviteľov Rakúska, Pruska, Saska a Hannoverska bolo uzavretie tzv. 
policajného spolku, ku ktorému v nasledujúcom roku pristúpili aj zástupcovia Bavorska, 
Württemberska a Bádenska. Združili sa v ňom vysoký policajný úradníci jednotlivých 
krajín, spravidla policajný prezidenti hlavných miest. Členovia spolku sa pravidelne 
schádzali a vymieňali si závažné policajné informácie, dotýkajúce sa aj iných krajín. 

 Utvorenie policajného spolku sa premietlo aj do vnútornej štruktúry policajných 
orgánov jednotlivých krajín, a to tak, že výkon politickej polície sa centralizoval 
v rukách ich zástupcov v policajnom spolku, to znamená v rukách riaditeľov 
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policajných úradov hlavných miest jednotlivých krajín. V rámci týchto policajných 
úradov vznikla tajná informačná sieť, ktorá spravidla pokrývala nielen danú krajinu, ale 
aj územie susedných nemeckých štátov, ktoré neboli členmi spolku. 

 Obecne môžeme konštatovať, že po období porevolučnej reakcie v šesťdesiatych 
rokoch ustúpila činnosť politickej polície do úzadia. Po roku 1859 bol policajný 
aparát značne redukovaný. Poklesol význam policajných úradov v sídelných mestách 
panovníkov jednotlivých krajín a spolupráca s kolegami v ostatných nemeckých 
krajinách sa skončila. 

 Svoj niekdajší význam získala politická polícia opäť po tom, ako 11. mája 
a 2. júna 1878 došlo k dvom atentátom na cisára Wilhelma I. a rátalo sa s ďalšími. 
Priestor pre jej fungovanie vytvoril predovšetkým zákon proti socialistom z roku 
1878, ktorý politicky kriminalizoval činnosť veľkej časti nemeckého obyvateľstva. 
V tejto situácii navrhol berlínsky policajný prezident von Madai, aby sa politicko-
policajná služba pri policajnom prezídiu v Berlíne rozrástla na centrálu pre celé Prusko. 

 Úlohy politickej polície a orgány, ktoré ich vykonávali, sa tešili podpore 
z najvyšších postov. Zosilnela aj politická polícia v pruských provinciách. Nárast 
peňažných prostriedkov viedol k silnému vzrastu počtu tzv. dôverníkov, t. j. agentov, 
ktorí boli nasadení nielen vo väčších mestách Nemecka, ale aj v európskych centrách 
socialistického hnutia. 

 Počas prvej svetovej vojny mala politická polícia klásť prirodzene dôraz na boj 
proti vojenskej a hospodárskej špionáži, a bola preto odkázaná na tesnú spoluprácu 
s vojenskými inštitúciami. 

Politická polícia vo weimarskom období 

 Po páde nemeckého cisárstva prevzala 9. novembra 1918 riadenie štátnych 
záležitostí v Nemecku sociálna demokracia, ktorá v duchu revolučných požiadaviek 
činnosť politickej polície zrušila. Okľukou však opäť došlo k jej zavedeniu. 

 Keďže existovali pochopiteľné pochybnosti o poverovaní starých policajných 
zamestnancov politicko-policajnými úlohami v novom štáte, získavali sa nové sily pre 
túto prácu z robotníckych a vojenských kruhov. Tento pokus - podobne ako v iných 
štátoch - vyvolal rad problémov, plynúcich z odbornej nepripravenosti týchto osôb. 
Preto boli začiatkom roka 1919 opäť poverovaní úlohami politickej polície skúsení 
policajti. 

 Vo výkonných zložkách sa teda čiastočne zachovala kontinuita. Riadenie sa 
však zásadne zmenilo. Nebolo obnovené Oddelenie V, berlínskeho policajného 
prezídia, v rámci ktorého boli predtým spracovávané záležitosti politickej polície, ale 
politická polícia bola pripojená k Oddeleniu I, a bola nazvaná ako Oddelenie Ia. 

 Do bezprostredne povojnového obdobia spadá aj pokus centralizovať politickú 
informačnú službu v Prusku. Za tým účelom sa zriadil zvláštny útvar, ktorý sa nazýval 
Štátny komisariát pre verejný poriadok. No po niekoľkých rokoch ho opäť zrušili 
a jeho centrálna funkcia sa preniesla na ministerstvo vnútra. Neskôr sa aj uvažovalo 
o rozšírení politického oddelenia berlínskeho policajného prezídia na centrálu pre celé 
Prusko (podobne tomu bolo od mája 1925 s kriminálnou políciou, centralizovanou 
v rámci krajinského úradu kriminálnej polície, pozri nižšie). Na uskutočnenie tohto 
plánu však nikdy nedošlo. Na pretras sa opakovane dostávala aj myšlienka, aby sa 
zlúčila politická polícia s kriminálnou políciou, ale z oprávnených dôvodov bola 
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opustená. Prax potvrdila účelnosť samostatnosti politickej polície, ktorá však musí úzko 
spolupracovať s kriminálnou a uniformovanou políciou. 

 V súlade s touto zásadou existovala politická polícia v Prusku (resp. v Berlíne) 
až do roku 1933 v nezmenenej podobe, teda ako samostatná inštitúcia v rámci 
policajnej správy. Po zriadení krajinskej kriminálnej polície v roku 1925 sa jej 
kompetencie rozšírili aj na oblasť správnych krajov. Centrálou politickej polície 
v Prusku bolo Oddelenie Ia krajinského policajného úradu v Berlíne, ktoré dohliadalo aj 
na spracovávanie všetkých špionážnych záležitostí. Keďže nebezpečenstvo štátu 
nehrozilo len z jednej strany, boli pod dohľadom politickej polície ako radikálne 
ľavicové sily, tak aj radikálne pravicové prúdy. 

 Úlohou politickej polície nebolo len objasňovanie a stíhanie trestných činov 
politického charakteru, ale mala týmto činom podľa možností preventívnou formou aj 
zabrániť. Do oblasti preventívnych aktivít politickej polície, politickej informačnej 
služby, spadala aj úloha informovať ostatné policajné zložky o všetkých pripravovaných 
udalostiach, akými boli zhromaždenia, demonštrácie atď., aby mohla urobiť príslušné 
opatrenia. Ďalej k úlohám politickej polície patrila aj služba na ochranu osôb, budov, 
ktorým hrozilo ohrozovanie zo strany politických zločincov, ako aj ochrana 
reprezentantov cudzích štátov a budov diplomatických zastupiteľstiev. 

 Je treba konštatovať, že rozhodujúca časť pracovníkov politickej polície 
Weimarskej republiky si v politickom zmätku tých čias čestne zastala svoje miesto 
a snažila sa prispieť k zachovaniu slobodných a demokratických štátoprávnych 
pomerov. Pri svojej práci museli zápasiť s veľkými ťažkosťami, no i napriek tomu 
zaznamenali pozoruhodné úspechy. Bez účinnej spolupráce politickej polície by ostatné 
policajné zložky neboli schopné včas odhaliť rad politicky motivovaných kriminálnych 
deliktov a zasahovať pri mnohých akciách, porušujúcich bezpečnosť štátu a verejný 
poriadok. 

Politická polícia po nástupe nacistov k moci 

 Po roku 1933, to znamená po prevzatí moci nacionálnymi socialistami, nastali 
čoskoro podstatné zmeny v činnosti i organizácii politickej polície. Nové pomery 
vychádzali predovšetkým z nariedenia ríšskeho prezidenta na ochranu nemeckého 
národa a štátu zo dňa 28.2.1933, ktorým sa rušili základné práva, zakotvené vo 
Weimarskej ústave, ako sloboda spolčovania a zhromažďovania a právo osobnej 
slobody. 

 V Prusku sa zákonom zo dňa 26.4.1933 zriadil Tajný štátny policajný úrad, 
a to zo starého Oddelenia Ia policajného prezídia v Berlíne. Tajný štátny policajný úrad 
mohol v rámci svojich kompetencií požiadať všetky policajné oddelenia o policajné 
opatrenia. Podľa pruského zákona z 13.11.1933 sa tajná štátna polícia, ktorá bola 
doposiaľ podriadená ministerstvu vnútra, stala samostatným oddelením vnútornej 
správy (Geheime Staatspolizei, gestapo). Jej šéfom bol predseda pruskej vlády Göring, 
pre ktorého bežné záležitosti vybavoval inšpektor tajnej štátnej polície, ktorý bol 
zároveň vedúcim tajného štátneho policajného úradu. 

 Politická polícia sa však rozvíjala aj po inej línii. Už od roku 1932 fungovala 
v rámci nacistických SS centrálne riadená spravodajská služba, ktorá dostala názov 
bezpečnostná služba (Sicherheitsdienst, SD). 

 Na jar 1934 ministerský predseda Göring vymenoval šéfa straníckych SS 
Himmlera za zastupujúceho šéfa gestapa. Tým sa politické polície dostali pod 
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jednotné velenie. Tu sa tiež začal jasne prejavovať charakteristický rys budovania 
nacistického štátneho aparátu, s ktorým sa stretávame aj v iných oblastiach, totiž 
vzájomné prerastanie štátnych a straníckych štruktúr. Vlastný pseudoprávny základ bol 
gestapu daný zákonom z 10. 2. 1936, ktorý stanovil, že úlohou tajnej štátnej polície je 
odhaľovanie všetkých nepriateľských aktivít namierených proti štátu a boj proti nim na 
celom území štátu, sumarizovanie výsledkov šetrení, podávanie informácií vedeniu 
štátu a stále informovanie ostatných úradov o dôležitých zisteniach, ako aj pomoc týmto 
orgánom pri plnení ich úloh. Kompetentnosť súdnych orgánov týmto ale ostávala 
nedotknutá. 

 V júni 1936 bol Himmler vymenovaný za šéfa celej nemeckej polície. V novej 
funkcii rozšíril kompetencie tajnej štátnej polície na celom území ríše. Jeho výnosom 
z 26. 6. 1936 sa gestapo a kriminálna polícia zjednotili do bezpečnostnej polície 
(Sicherheitspolizei). 

 Nemecká polícia pozostávala odteraz z dvoch hlavných zložiek. Prvou bola 
poriadková polícia, ktorá mala na starosti ochranu verejného poriadku a pod ktorú 
patrili ochranná polícia, žandárstvo a obecná polícia. Druhú predstavovala bezpečnostná 
polícia, plniaca úlohy kriminálnej a politickej polície. Spadali pod ňu kriminálna 
polícia (kripo), gestapo a bezpečnostná služba (SD). 

 Skutočnosť, že Himmler menoval doterajšieho šéfa bezpečnostnej služby 
a ríšskeho vodcu SS (teda vedúceho čisto straníckej organizácie) Heydricha za šéfa 
celej bezpečnostnej polície a že sa po roku 1936 stranícka bezpečnostná služba prepojila 
so štátnymi inštitúciami, zavŕšilo v bezpečnostnej oblasti proces započatý už v roku 
1934 a jednoznačne svedčí o zámere podrobiť štátny aparát - políciu nevynímajúc - 
stále väčšej kontrole a ovládaniu zo strany NSDAP. 

 V novej organizačnej schéme sa centrála poriadkovej polície nazývala Vrchný 
ríšsky úrad poriadkovej polície a centrála bezpečnostnej polície Vrchný ríšsky 
bezpečnostný úrad. Organizačná štruktúra Vrchného ríšskeho bezpečnostného úradu 
bola opakovane menená. V roku 1936 pozostával zo siedmich čiastkových úradov 
a zvláštneho technického spravodajského úradu. 

 Na základe zákona z roku 1936 vykonávala úlohy tajnej štátnej polície na 
strednom stupni organizačnej schémy štátna polícia v jednotlivých krajinských 
policajných služobných obvodoch. Oddelenie štátnej polície v sídle krajinskej vlády 
každej väčšej krajiny bolo pomenované vedúce oddelenie štátnej polície. Pod 
oddeleniami štátnej polície boli vo väčších a významnejších mestách zriadené pobočky, 
inak úlohy štátnej polície realizovali okresné a miestne policajné oddelenia, ktoré sa 
vnímali ako pomocné orgány štátnej polície. Od 1. 7. 1937 bola do tajnej štátnej polície 
včlenená aj pohraničná polícia so svojimi veliteľstvami a služobňami. 

Politická polícia počas vojny 

 Organizácia nemeckej bezpečnostnej polície a ich politickopolicajných zložiek 
sa menila aj počas vojny. 

 V roku 1942 bola k bezpečnostnej polícii pričlenená tajná poľná polícia, ktorá 
doposiaľ spadala pod brannú moc (Wehrmacht). V čase druhej svetovej vojny preto 
pribudli v organizácii Vrchného ríšskeho bezpečnostného úradu nové zložky. 

 Záležitosti kriminálnej polície spracovával Úrad V a záležitosti tajnej polície 
Úrad IV. Podľa organizačnej štruktúry z roku 1943 sa Úrad IV členil na šesť skupín 
(A-F). Jednotlivé skupiny mali na starosť tieto oblasti: 
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- skupina A: komunizmus, marxizmus, boj proti sabotáži, nacionálna opozícia, ochranná 
služba 

- skupina B: politický katolicizmus a protestantizmus, sekty, slobodomurárstvo, 
židovská problematika 

- skupina C: hlavná kartotéka a vyhodnocovanie, záležitosti zaisťovacej väzby, tlač, 
strana a jej členenie 

- skupina D: zahraniční robotníci, protektorát, generálna správa, obsadené územia na 
severe, západe na východe 

- skupina E: všeobecná špionážna kontrarozviedka, závodná stráž, kontrašpionážny 
zmocnenec, kontrarozviedka na západe, východe, severe a juhu 

- skupina F: hraničná polícia, pasové záležitosti, dokladové záležitosti, cudzinecká 
polícia, centrála pre víza. 

 Keď sa v júli 1944 stal Himmler veliteľom záložnej armády Wermachtu, 
podriadil tajnej štátnej polícii aj vojenské obranné zložky a zmocnencov 
hospodárskej kontrarozviedky. 

 Od začiatku septembra 1944 bola do tajnej štátnej polície začlenená aj colná 
ochrana hraníc, ktorú v jej rámci riadilo zvláštne služobné oddelenie. Miestne 
služobne gestapa, kriminálnej polície a bezpečnostnej služby boli v rámci ríšskeho 
územia od seba úplne oddelené, hoci spoločne podliehali pod služobný dozor 
kompetentného inšpektora bezpečnostnej polície, neskôr nazývaného veliteľom 
bezpečnostnej polície. 

 Iba na obsadených územiach nedošlo všade k dôslednému oddeleniu týchto 
služobných postov. 

* * * * 

 Keby sme chceli porovnávať úlohy nacistickej a "weimarskej" politickej polície, 
museli by sme konštatovať, že podľa zákona z 10. februára 1936 sa takmer nezmenili 
(inou vecou je, aký priestor dostali a na čo sa orgány politickej polície zameriavali). 
Keď sa však pozrieme na úlohy Úradu IV v rámci Vrchného ríšskeho bezpečnostného 
úradu, stanovené schémou z 1. októbra 1943, potom je zjavné, že v neskoršom období, 
predovšetkým počas druhej svetovej vojny, k týmto úlohám pribudlo mnoho nových 
úloh, napríklad dozor nad kostolmi, slobodomurármi, Židmi a pracovnými silami 
z iných krajín a úlohy skorej samostatných bezpečnostných orgánov. 

 Nie je možné si pritom nevšimnúť, že gestapo a ostatné bezpečnostné zložky 
priebežne nadobúdali také práva, ktoré značne prekračovali už desaťročia dané 
ponímanie hraníc policajnej moci a vydávali občanov naprostej ľubovôli jeho 
príslušníkov. Výnosom ríšskeho ministra vnútra zo dňa 25. januára 1938 o tzv. 
zaisťovacej väzbe nadobudla tajná štátna polícia právomoc uvaliť na každého človeka 
zaisťovaciu väzbu a uvrhnúť ho do koncentračného tábora. Právo tohto rozhodnutia mal 
pôvodne len Úrad IV Vrchného ríšskeho bezpečnostného úradu, ktorý vystavoval aj 
písomné nariadenia, ale počas vojny získali oprávnenie z vlastného rozhodnutia uvaliť 
zaisťovaciu väzbu (na 21 dní, neskôr až do 56 dní) aj velitelia vedúcich oddelení štátnej 
polície. Rozhodovanie o zaisťovacej väzbe bolo jednou z príčin toho, že dochádzalo 
k stále sa prehlbujúcemu poklesu vážnosti tajnej štátnej polície, narastal strach 
a obyvateľstvo sa oprávnene cítilo byť uvrhnuté do mocenskej svojvôle policajného 
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štátu. Tieto pocity sa ešte prehĺbili po vypuknutí vojny a ďalšom rozšírení politickej 
svojvôle. Obzvlášť ťažko dopadal policajný teror na obyvateľstvo okupovaných krajín. 

 Absurdnosť inštitútu zaisťovacej väzby, ako ju mohli aplikovať orgány 
nacistickej politickej polície, je zrejmá najmä z toho, že zaisťovacia väzba bola 
gestapom uvaľovaná aj vtedy, keď bol páchateľ rozhodnutím súdu oslobodený. 

 Podobné to bolo s oprávneniami, ktorých sa orgánom politickej polície dostalo 
v dobe vyhlásenia stanného práva. To ostatne známe aj z nám blízkej histórie 
vojnového Slovenského štátu (po porážke Slovenského národného povstania) lebo 
z protektorátu Čechy a Morava (po nástupu Heidricha a po atentáte na neho). Ako ináč 
než ako teroristické označiť opatrenie, na základe ktorého mohli policajné orgány bez 
súdneho rozhodnutia zastreliť toho, koho považujú za profesionálneho zločinca či 
teroristu. 

Politická polícia v povojnovom Nemecku 

 Rozvratom hitlerovského Nemecka v roku 1945 sa končí aj existencia 
nacistickej tajnej štátnej polície. Vznik novej politickej polície spočiatku nebol možný, 
keďže to spojenecké mocnosti z pochopiteľných dôvodov nedovoľovali. Bolo však 
jasné, že vákuum, ktoré sa vytvorilo po roku 1945, sa časom musí vyplniť, no musí ho 
vyplniť nová, demokratická politická polícia, dôsledne dodržujúca zákony 
a rešpektujúca občianske práva a slobody nemeckých občanov. 

 V ďalšom stručnom výklade iba naznačíme počiatky budovania politickej 
polície v Spolkovej republike Nemecko, ako sa konštituovala po rozdelení Nemecka 
v roku 1949. 

 Zákon o spolupráci spolku a spolkových krajín v záležitostiach ochrany 
ústavy z roku 1950 stanovil rozsah kompetencie spolku a jednotlivých krajín pri 
ochrane nemeckého ústavného usporiadania. Z neho vyplynulo, že krajiny boli v rámci 
svojej kompetencie plne oprávnené rozhodnúť o tom, či chcú alebo nechcú zriadiť 
politickú políciu. 

 Na základe rozdelenia kompetencie v tejto oblasti sa úlohy týkajúce sa 
sústreďovania informácií o aktivitách namierených proti ústave v celej Spolkovej 
republike preniesli na oddelenia ochrany ústavy, a to Spolkový úrad na ochranu 
ústavy a úrady na ochranu ústavy v jednotlivých spolkových krajinách. Tieto úrady 
však nemajú žiadne policajné kompetencie. 

 Policajnou pátracou činnosťou v oblasti politického trestného práva 
a uskutočňovaním policajných opatrení podľa jednoznačných ustanovení policajného 
práva poverili spolkové krajiny, až na krajinu Dolné Sasko, svoje kriminálne polície. 
V rámci organizácie kriminálnej polície sú za prijímanie týchto úloh kompetentné 
konkrétne veliteľstvá alebo oddelenia. V Dolnom Sasku sa oproti tomu úlohy 
policajnej ochrany štátu preniesli na tzv. spravodajskú políciu. 

 Ako zvláštne oddelenie je ku spolkovému úradu kriminálnej polície pripojená 
zaisťovacia skupina. Jej úlohou je sústreďovanie a vyhodnocovanie poznatkov, ktoré 
boli získané v rámci informačnej služby kriminálnej polície a dotýkajú sa záležitostí 
ochrany štátu. Popritom je na tento úrad prenesené aj vykonávanie určitých 
bezpečnostných opatrení. V obzvlášť naliehavých prípadoch realizuje toto oddelenie 
z poverenia spolkovej prokuratúry a v zhode s jednotlivými krajinami aj vyšetrovania 
pre objasnenie politických trestných činov. 
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8.5.8 Kriminálna polícia 

 O historickom vývoji kriminálnej polície neexistuje veľa poznatkov. 
Pomenovanie pochádza z latinského "crimen", teda zločin, čím sa naznačuje, že úlohou 
kriminálnej polície je odhaľovanie trestnej činnosti ako aj ochrana pred ňou. 
Pôvodne tieto úlohy spĺňali spolu so svojou pracovnou náplňou uniformovaní policajti 
a špeciálne zložky kriminálnej polície neexistovali. 

 Zväčšovaním miest, zvyšovaním koncentrácie obyvateľstva a jeho väčšou 
mobilitou sa v 18. a predovšetkým v 19. storočí zločincom ponúkali širšie možnosti 
špecializovať sa a používať vylepšené metódy. Narastaniu zločinnosti nahrávali aj 
neurovnané pomery z doby napoleonských vojen a všeobecné uvoľnenie morálky po ich 
skončení. V dôsledku toho bolo na boj proti tejto zločinnosti potrebné ustanoviť 
a vyškoliť špecialistov. 

Počiatky kriminálnej polície v nemeckých štátoch 

 Práve v súvislosti s rastom kriminality, vyvolaným francúzskou revolúciou, 
napoleonskými vojnami a vnútropolitickými zmenami v Nemecku, sa začiatkom 19. 
storočia začína aj na území Nemecka premýšľať o tom, ako by bolo možné čo 
najefektívnejšie bojovať proti zločinu a predchádzať trestnej činnosti. 

 Ohrozenie rastúcou kriminalitou spôsobilo, že hoci napríklad v Prusku bol boj 
proti zločinnosti stále výlučne v rukách miestnej polície, v ostatných častiach Nemecka 
začali vznikať, často z využitím skúseností z doby francúzskej okupácie, nové 
bezpečnostné orgány - žandárstvo, ktoré často aj personálne nadväzovalo na 
francúzske žandárske zbory, a domobrana. Žandárske zbory ani domobrana neboli 
špecializované kriminálnopolicajné orgány, no v ich kompetencii bolo aj odhaľovanie 
zločinov a prenasledovanie zločincov. 

 Takto bola napríklad v roku 1813 vytvorená Brémska domobrana, ktorej 
príslušníci boli spolu s policajnými sluhami a dozorcami zodpovední za dodržiavanie 
verejného poriadku, pokoja a bezpečnosti. Za tým istým účelom vznikla v Kolíne 
nariadením mestskej rady zo 6. apríla 1814 Občianska milícia. V Rýnskej provincii 
bola založená Gubernátorská milícia. Aj v Badensku, Nassavsku a Corburgu boli 
nasadzovaní žandári a dedinskí četníci na udržovanie všeobecnej bezpečnosti 
a potlačovanie zločinnosti. Cieľom ich činnosti bolo nielen prenasledovanie známych 
zločincov, ale aj preventívna činnosť a prešetrovanie rôznych anonymných udaní. 

 Úlohy kriminálnej polície teda plnili spolu so svojimi ďalšími úlohami rôzne 
policajné zložky z miestnou pôsobnosťou a centrálna koordinácia chýbala. Na tom sa 
nič nezmenilo ani po zjednotení Nemecka v roku 1871. 

Budovanie berlínskej kriminálnej polície 

 Pri budovaní špecializovanej kriminálnej polície v Nemecku zohralo významnú 
úlohu formovanie orgánov kriminálnej polície v Berlíne. Podľa berlínskeho vzoru 
totiž vznikli orgány kriminálnej polície aj v iných mestách. 

 Z historických dokumentov o berlínskej kriminálnej polícii vyplýva, že 
berlínskemu policajnému prezídiu pripadol výkon kriminálnej polície až za základe 
kráľovského kabinetného listu z februára 1811. Až do toho roka plnili jej úlohy 
úradníci a zriadenci mestského súdu. 
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 Personál kriminálnej polície bol v tom čase nepočetný. Tvorili ho jeden 
inšpektor a traja komisári, bežní úradníci kriminálky ešte neexistovali. Ich úlohy 
vykonávali žandári a príslušníci polície daného obvodu. Úradníci kriminálnej polície 
boli spočiatku ešte uniformovaní, avšak mohli mať na sebe i primerané civilné 
oblečenie, ak to považovali za potrebné. Pre potreby legitimovania nosili pri sebe pod 
vestou odznak na jednej strane s pruským orlom a na strane druhej s textom Berlínska 
polícia. V policajnom služobnom predpise, ktorým bol tento odznak nariadený, sa 
výslovne stanovilo, že každý je povinný bez zdráhania sa nasledovať príkazy 
príslušníka polície, ktorý sa týmto odznakom preukáže. Z kroniky berlínskej polície je 
možné spomenúť ešte jedno, takmer komicky pôsobiace nariadenie: z úsporných 
dôvodov mali úradníci kriminálnej polície v prípade, že chceli nosiť civilné oblečenie, 
ďalej obliekať pridelené čierne nohavice z uniformy, z ktorých si iba odstránili lampasy, 
ako aj čižmy obité podľa predpisov klincami. V jedných novinách týchto čias sa 
objavila ironická poznámka, že takto ustrojený úradník kriminálnej polície je už taký 
nápadný, že jeho zvláštne legitimovanie sa vôbec nie je potrebné. 

 V roku 1832 sa na návrh vtedajšieho berlínskeho riaditeľa kriminálnej polície 
zriadila zvláštna berlínska kriminálna polícia aj s výkonnými orgánmi 
v policajných obvodoch. Postupovalo sa pri tom tak, že z každého policajného revíru 
(bolo ich vtedy tridsať šesť) jedného spôsobilého policajta preradili do kriminálnej 
polície. Títo policajti boli školení v špeciálnom kurze. Po jeho úspešnom absolvovaní sa 
ako úradníci kriminálnej polície zasa vracali do svojho služobného obvodu. 

 Základný princíp organizácie berlínskej kriminálnej polície zostal 
v nasledujúcich desaťročiach zachovaný. Početný stav jej príslušníkov sa však postupne 
rozrastal. 

 K vážnejšej reorganizácii došlo v roku 1878, kedy sa analogicky k šiestim 
hajtmanstvám uniformovanej ochrannej polície vytvorilo šesť krajských komisariátov 
kriminálnej polície. Každý z nich podliehal jednému komisárovi. 

 Zásadný význam však mala zmena z roku 1879. Oddelenie kriminálnej polície 
v policajnom prezídiu, ktoré doposiaľ podliehalo policajnému veliteľstvu, sa aj 
rozpočtom právoplatne úplne oddelilo od uniformovanej polície a bolo priamo 
podriadené policajnému prezídiu. 

 V roku 1885 nadobudlo oddelenie kriminálnej polície konečne podobu, ktorá 
bola v základných črtách zachovaná dlhšiu dobu. Prišlo k jeho rozčleneniu na tri 
inšpekcie (A, B, C). Inšpekcia A sa stala centrálou pre spracovanie tých príležitostných 
deliktov, ktoré sa z revíru najprv postupovali krajskému veliteľstvu. Pod inšpekciu B 
spadal boj proti profesionálnej zločinnosti a inšpekcia C spracovávala tie trestné veci, 
ktoré vyžadovali právne, obchodnícke alebo technické posúdenie. V kompetencii neskôr 
vytvorenej inšpekcie B II  bolo sledovanie všetkých podvodov a mravnostných deliktov. 

Pôsobenie berlínskeho vzoru v iných nemeckých krajinách 

 V druhej polovici 19. storočia boli na celom území Nemecka zriaďované - 
v podstate podľa berlínskeho vzoru - oddelenia kriminálnej polície. Stručne uvedieme 
niekoľko príkladov pôvodnej organizácie kriminálnej polície v nemeckých krajinách 
a vybudovania nových kriminálnych oddelení. 

 V Brémach boli spočiatku poverení vyšetrovaním kriminálnych prípadov 
policajný komisár a traja policajní sluhovia. Až v roku 1860 bolo zvážené a oficiálne 
navrhnuté zriadiť kriminálnu a mestskú políciu. Muselo prejsť ďalších 16 rokov, kým 
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s účinnosťou od 1. januára 1876 bola kriminálnemu policajnému komisárovi vyplácaná 
riadna mzda. 

 V Nassavskom grófstve pôsobil od roku 1853 policajný komisár zaoberajúci sa 
bojom proti zločinnosti, ktorý mal zároveň právo vydávať nariadenia týkajúce sa 
"súdnych zásielok a prehliadok vo všetkých spoločenských triedach, sledovania stôp, 
ktoré by mohli slúžiť k odhaleniu zločinov, zadržania a predvedenia zločincov, 
domových prehliadok, pokiaľ na tieto existoval dôvod, vyplývajúci zo zákona." 

 V Bádenskom veľkovojvodstve bola kriminálna polícia zriadená zemským 
nariadením zo 7. júna 1879. 

 Veľmi neskoro bolo vybudované kriminálne oddelenie v Bavorsku. Úlohy 
kriminálnej polície tu na vidieku až do roku 1896 plnili žandári a v Mníchove 
bezpečnostný úrad. Mníchovský bezpečnostný úrad bol na prelome storočia 
preorganizovaný a pri policajnom direktóriu v Mníchove bolo zriadené kriminálne 
oddelenie. Ďalšie kriminálne oddelenia existovali okrem toho len v niektorých mestách, 
napr. v Ausburgu a Norimbergu. 

 Zaujímavý bol vývoj polície v Hamburgu. Tu bola v roku 1799 vytvorená tzv. 
prístavná patrola na ochranu pred vykrádaním lodí v prístave, ktorá sa od roku 1896 
nazývala prístavná polícia. Hoci boli tieto hliadky činné prevažne v boji proti krádežiam 
v prístave, riešili aj kriminálne prípady iného druhu. Od rokov 1875-76 boli 
v Hamburgu badateľné snahy o vybudovanie špecializovaného oddelenia kriminálnej 
polície, no toto bolo konečne zriadené až na prelome storočia. Do tohoto času boli 
odhaľovaním zločinnosti poverení na základe zákona o reorganizácii policajnej správy 
z 25. októbra 1875 okresní komisári. 

Kriminálna polícia v rokoch 1918-1933 

 Na predvojnové usporiadanie nadviazala aj organizácia kriminálnej polície vo 
Weimarskej republike. Jej výkon bol stále úzko prepojený so zložkami poriadkovej 
polície a chýbalo jej centrálne riadenie. 

 V predvojnovej tradícii pokračovala aj berlínska kriminálna polícia. Vo svojej 
organizácii sa aj naďalej opierala o správne policajné úrady a výkonné policajné revíry, 
ktoré plnili aj ďalšie policajné funkcie. 

 V každom policajnom revíri bol kriminálny úrad s piatimi až ôsmi 
zamestnancami, riadenými jedným starším sekretárom kriminálnej polície. Služobný 
vzťah medzi kriminálnou políciou revíru a vedúcim revíru, policajným kapitánom, bol 
určený zvláštnym služobným nariadením. Zamestnanci kriminálnej polície síce boli 
podriadení len svojim bezprostredným predstaveným vo sfére kriminálnej polície, 
museli však plniť aj služobné požiadavky vedúceho ich revíru alebo jeho zástupcu. Bez 
vyzvania ho museli ihneď informovať o dôležitých kriminálnopolicajných udalostiach 
v revíri a museli mu kedykoľvek dovoliť nahliadnuť do ich služobnej činnosti. Vedúci 
úradu kriminálnej polície mal naopak právo byť prítomný na pracovných poradách, 
ktoré veliteľ revíru konal so svojimi uniformovanými policajtmi. 

 K hlavným úlohám úradu kriminálnej polície v revíri patrilo objektívne 
zistenie skutkovej podstaty zločinu a prvotné šetrenie pre objasnenie veci, prípadne aj 
zatknutie páchateľa. Ak išlo o dôležité kriminálne prípady, predovšetkým 
o profesionálne páchané zločiny, kriminálna polícia revíru sa obmedzovala len na 
vykonanie neodkladných služobných úkonov, ako zatknutie, zabavenie veci, 
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vypočúvanie. Všetko ostatné prenechávala špecializovanej zložke kriminálnej polície 
v policajnom prezídiu. 

 Aké boli vyššie organizačné zložky berlínskej kriminálnej polície? Zamestnanci 
kriminálnej polície z viacerých revírov sa zlučovali do okrskov kriminálnej polície, 
ktoré boli riadené komisárom kriminálnej polície. Viaceré okrsky kriminálnej polície 
zase vytvárali inšpektoráty kriminálnej polície riadené kriminálnym radcom. 

 Vedúci okrskov kriminálnej polície a inšpektorátov kriminálnej polície mali 
svoje sídlo v rámci príslušného policajného úradu, ktorého hranice sa kryli s hranicami 
inšpektorátu kriminálnej polície. 

 Oddelenie kriminálnej polície v berlínskom policajnom prezídiu (Oddelenie 
IV) sa tiež členilo na inšpektoráty kriminálnej polície, a to na inšpektoráty A - K, takže 
spracovanie všetkých profesijne spáchaných zločinov, zločinov recidivistov, ako aj 
ďalších závažných deliktov bolo zodpovedajúco rozdelené. 

Pruská krajinská kriminálna polícia 

 Popri tejto kriminálnej polícii, ktorá mala čisto miestne kompetencie, malo 
Prusko od 1. júna 1925 aj krajinskú štátnu kriminálnu políciu. Táto inštitúcia bola 
zriadená na základe výnosu ministerstva vnútra z 20. mája 1925 a podliehala priamo 
ministerstvu vnútra. Jej hlavnou úlohou bolo koordinovať činnosť kriminálnej polície 
v celej krajine, predovšetkým zaistiť evidenciu a šírenie dôležitých kriminálno-
policajných informácií. 

 Verejnosť o novej pruskej krajinskej kriminálnej polícii vedela len málo. Bolo to 
dané tým, že sa pri jej konštituovaní nevytvárali nové samostatné inštitúcie, ktoré by 
vybavovali krajinské záležitosti kriminálnej polície, a tiež tým, že činnosť krajinskej 
kriminálnej polície sa obsahovo vôbec neodlišovala od bežnej činnosti miestnych 
kriminálnych polícií. 

 Pruský krajinský úrad kriminálnej polície a jemu podriadené úrady kriminálnej 
polície, ktoré tvorili organizačnú štruktúru krajinskej kriminálnej polície, boli novými 
služobnými postami len podľa pomenovania. V skutočnosti boli zriadené pri 
existujúcich štátnych policajných správach, a to tak, že zamestnanci berlínskej 
kriminálnej polície teraz popri svojej miestnej činnosti mali pre svoju 
kriminálnopolicajnú pôsobnosť vyčlenenú ešte širšiu krajinskú oblasť. 

 Krajinský úrad kriminálnej polície pre Prusko bol zriadený pri berlínskom 
prezídiu a zodpovedal za celé územie Pruska. Jeho vedúcim bol šéf berlínskej 
kriminálnej polície. V roku 1925 mu podliehalo 31 staníc v krajine, ktorých rozsah 
pôsobnosti nebol rovnaký. Niektoré stanice mali na starosti len jeden jediný správny 
obvod, ďalšie oproti tomu zase celú provinciu, a ďalšie opäť okrem provincie ešte aj 
pričlenený správny obvod. 

 Vecné kompetencie krajinskej kriminálnej polície boli obmedzené. Podľa 
výnosu ministerstva z 20. mája 1925 mali byť v jej kompetencii len také trestné činy, 
ktoré obzvlášť ohrozovali verejnú bezpečnosť. Do úvahy prichádzali predovšetkým 
nasledovné trestné činy: 

a) zločiny a prečiny namierené proti podstate a bezpečnosti štátu, napr. velezrada, 
vlastizrada, prezradenie vojenského tajomstva, zločiny a prečiny proti zákonu na 
ochranu republiky, ako aj všetky trestné činy, ktoré boli politicky motivované 
(politické delikty), 
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b) ťažké zločiny ohrozujúce život, 

c) zločiny a prečiny, ktoré boli páchané zločincami, ktorí svoju trestnú činnosť 
pravdepodobne neobmedzovali len na určité lokality (vlamači, hoteloví zlodeji, 
vreckoví zlodeji) a 

d) trestné činy, ktoré v obzvlášť veľkej miere vzbudzovali pozornosť a vyvolávali 
znepokojenie (zločiny úradných osôb, písanie anonymných listov a podobné). 

 Všetky tieto prípady museli byť miestnymi políciami hlásené formou 
predpísaného formulára príslušným oddeleniam krajinskej kriminálnej polície, 
v súrnych prípadoch telefonicky alebo telegraficky. Pritom bolo potrebné vždy 
uviesť, či je potrebné požiadať o vyslanie zamestnancov oddelenia krajinskej 
kriminálnej policie. Bez požiadania mohli byť zamestnanci oddelenia vyslaní na 
pokyn vládneho prezidenta, ak išlo o krajinské policajné záležitosti. Tento príkaz 
mohol byť daný vopred v podobe všeobecného splnomocnenia, ktoré aj bolo v praxi 
všetkými kompetentnými miestami udeľované. Vo výnimočných prípadoch mohli 
byť príslušníci oddelenia krajinskej kriminálnej polície v Berlíne vyzvaní 
k spolupráci aj inými oddeleniami krajinskej kriminálnej policie. 

V roku 1928 mala berlínska kriminálna polícia nasledovné personálne 
obsadenie: 

      1 vládny riaditeľ ako vedúci, 
      1 vládny radca ako zástupca, 
      3 riaditelia kriminálnej polície, 
    30 kriminálnych radcov, 
    25 vrchných komisárov kriminálnej polície, 
  114 komisárov kriminálnej polície, 
  180 okrskových sekretárov kriminálnej polície, 
  650 sekretárov kriminálnej polície, 
1642 asistentov kriminálnej polície, 
  247 čakateľov. 

 Takáto organizácia berlínskej kriminálnej polície sa v podstate zachovala až do 
roku 1933. 

 Zriadenie krajinskej kriminálnej polície sa výborne osvedčilo. Okrem kladu 
bezproblémovej a tesnej spolupráce oddelení kriminálnej polície, ktorých 
spolupôsobnosť bola predtým obmedzená miestnou príslušnosťou, je potrebné 
vyzdvihnúť aj vybudovanie oddelení sústreďujúcich informácie potrebné pre 
kriminalistov, to znamená centrálnych evidencií pre potreby služobného pátrania. Aj 
požiadavka jednotného a ďalšieho vzdelávania úradníkov kriminálnej polície vystúpila 
do popredia. Tým sa dosiahlo to, že aj samotné malé obce a vidiek mali od toho času 
dobre vyškolených a vyzbrojených úradníkov kriminálnej polície. 

Jednotná ríšska kriminálna polícia v nacistickej ére 

 Jednotná ríšska kriminálna polícia bola vytvorená až po nastolení nacistickej 
moci v roku 1936, no mala dlhšiu históriu, v ktorej sa najskôr vytvorila centralizované 
kriminálna polícia jednotlivých krajín. 

 V dôsledku silného rastu kriminality po prvej svetovej vojne pripravili v roku 
1922 na podnet známeho kriminalistu Dr. Róberta Heindla ríšsky zákon, ktorého cieľom 
bolo zjednotiť organizácie kriminálnej polície všetkých nemeckých krajín do 
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organického celku. K naplneniu tejto idey nedošlo, avšak zákon mal svoj význam. Bol 
to on, kto dal podnet k tomu, aby nemecké krajiny zjednotili aspoň vlastné 
kriminálne polície a aby kriminálna polícia každej krajiny bola riadená z jedného 
miesta. Ako názorný príklad nám môže poslúžiť pruská krajinská polícia, o ktorej sme 
sa dozvedeli v predchádzajúcej časti. 

 Približne v tom istom období ovplyvnila ďalší vývoj kriminálnej polície na ceste 
k centralizácii riadenia iná udalosť, a to založenie Nemeckej komisie pre kriminálnu 
políciu (DKK), ku ktorému došlo na návrh vtedajšieho prezidenta saského krajinského 
úradu kriminálnej polície. Cieľom komisie bolo radiť ríšskej vláde a krajinským vládam 
pri príprave opatrení v boji proti kriminalite. Nemecká komisia pre kriminálnu políciu, 
ktorú tvorili poprední nemeckí odborníci zo sféry kriminálnej polície, túto úlohu 
zodpovedajúcim spôsobom spĺňala. 

 V nacionálne socialistickej epoche (1933-1945) ostala organizácia kriminálnej 
polície zo začiatku nezmenená. Vzťah medzi kriminálnou políciou a ostatnými 
zložkami polície, resp. žandárstvom, ostal ten istý. 

 Zásadná zmena nastala až menovaním ríšskeho vodcu SS Himmlera za šéfa 
nemeckej polície (výnosom zo dňa 17. júna 1936). Na základe tohto výnosu sa polícia 
stala záležitosťou ríše, to znamená, že bola centralizovaná a riadili ju ríšske orgány. 
Niekoľko dní po tom sa, ako už vieme, Himmlerovým nariadením zo dňa 26. júna 1936 
kriminálna polícia oddelila od poriadkovej polície a spojila sa s tajnou štátnou políciou 
v rámci bezpečnostnej polície. 

 Z pruského krajinského úradu kriminálnej polície v roku 1937 vytvorili ríšsky 
úrad kriminálnej polície s ríšskymi centrálami pre rôzne kategórie zločinov, 
s poznávacou službou, pátracou službou a s kriminalisticko-technickým inštitútom. 
V tom istom roku bolo podľa kriminálno-geografických kritérií zriadených 14 
riadiacich oddelení kriminálnej polície spolu s príslušnými stanicami kriminálnej polície 
a miestnymi oddeleniami kriminálnej polície. Každé riadiace oddelenie malo 
kriminalisticko-technické vyšetrovacie oddelenie. V roku 1940 sa ríšsky úrad 
kriminálnej polície začlenil ako úrad V do ríšskeho bezpečnostného úradu a v roku 1943 
sa kriminálna polícia vyčlenila a bola povýšená na samostatnú inštitúciu, ktorá viac 
nebola podriadená policajnému spravovaniu. Aj komunálna kriminálna polícia sa 
začlenila do príslušného služobného obvodu štátnej kriminálnej polície. 

 Táto reorganizácia mala samozrejme ďalekosiahle dôsledky. Policajný správca, 
ktorý stál v čele príslušného policajného úradu, nemal viac žiaden vplyv na toto dôležité 
služobné odvetvie svojho úradu. Na túto skutočnosť mohol reagovať len tak, že sa 
dištancoval od hociakej zodpovednosti v tejto oblasti. 

Kriminálna polícia po roku 1945 

 Po tom, čo štátne výsostné práva prešli v Nemecku na okupačné veľmoci, došlo 
spolu so zrušením všetkých policajných nariadení aj ku zrušeniu kriminálnej polície. 
Pristúpilo sa síce ihneď k jej znovuzriadeniu, avšak len na báze ďalekosiahlej 
decentralizácie, pričom sa upustilo aj od hlásení a pátraní, ktoré presahovali rámec 
miest, ako aj od spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami kriminálnej polície. 

 Následky boli katastrofálne. Pomery zavše nástojčivejšie presviedčali o potrebe 
obnovy starých osvedčených foriem. Najviac sa pociťovala absencia spolkovej 
centrály, čo si vynútilo prípravné práce na vytvorenie spolkového úradu kriminálnej 
polície. Ale až koncom roka 1950 bola spolková vláda schopná predložiť zodpovedajúci 
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návrh zákona o zriadení spolkového úradu kriminálnej polície (Bundeskriminalamt, 
BKA), ktorý nadobudol právoplatnosť v roku 1951. 

 Z ustanovení tohoto zákona treba zdôrazniť aspoň základné. Úlohou spolkového 
úradu kriminálnej polície je boj proti všetkým zločinom, ktorých páchanie presahuje 
alebo je predpoklad, že by mohlo presahovať, hranice spolkovej krajiny. Spolkový 
úradu kriminálnej polície je povinný zhromažďovať a vyhodnocovať všetky pre boj 
proti zločinnosti dôležité správy a podklady a stíhať trestné konania, pokiaľ sa svojím 
charakterom neobmedzujú len na hranice jednej krajiny. Úrady krajín majú obdržať ich 
sa týkajúce správy. Spolkový úrad kriminálnej polície má byť k dispozícii spravodajskej 
a pátracej službe, ako aj kriminalistickotechnickým zariadeniam. 

 Pre zabezpečenie spolupráce medzi spolkom a krajinami sú krajiny povinné 
zriadiť pre svoju oblasť pôsobenia krajinské úrady kriminálnej polície. Tieto majú 
spolkovému úradu kriminálnej polície odstúpiť tie informácie, ktoré sú potrebné pre 
splnenie jeho úloh. Viaceré krajiny môžu mať spoločný krajinský úrad kriminálnej 
polície. 

 Tu je treba pripomenúť, že po roku 1945 sa obnovila tá istá organizácia 
berlínskej kriminálnej polície ako pred nástupom Hitlera. Povojnové orgány 
krajinskej kriminálnej polície preto vykazujú v podstate to isté materiálne a obsahové 
členenie ako vtedy. 

 Preventívny boj proti zločinnosti a stíhanie trestného konania ostávajú vecou 
krajín. Spolkový úrad kriminálnej polície však stíha trestné činy vtedy, ak o to požiada 
kompetentný krajinský úrad alebo to zo závažných dôvodov nariadi spolkový minister 
vnútra. Krajinské orgány musia byť bezodkladne informované o tom, že Spolkový úrad 
kriminálnej polície prevzal stíhanie nejakého trestného konania. 

 Zamestnanci Spolkového úradu kriminálnej polície vlastniaci písomné 
poverenie k vyšetrovaniu môžu vykonávať úradné akty na celom spolkovom území. Sú 
tak do určitej miery pomocnými úradníkmi príslušnej štátnej prokuratúry. Pokiaľ je to 
možné, majú zainteresovať hlavne zamestnancov miestnych policajných služobných 
staníc. Miestne policajné služobné stanice sú povinné poskytnúť zamestnancom 
Spolkovému úradu kriminálnej polície všetku podporu. 

 Policajné služobné stanice krajinskej polície majú kompetentnému 
Spolkovému úradu kriminálnej polície poskytnúť každú potrebnú informáciu. Krajinské 
úrady kriminálnej polície majú podávať Spolkovému úradu kriminálnej polície správu 
o každom zatknutí, prepustení, úteku, odsúdení, o začiatku a ukončení odpykávania 
trestu zločincov, ktorých trestná činnosť presahuje, lebo je predpoklad, že by mohla 
presahovať hranice jednej krajiny. 

 Spolkovému úradu kriminálnej polície je vyhradený služobný styk so 
zahraničnými policajnými a justičnými inštitúciami, ktorý je potrebný pre 
uskutočňovanie boja proti ťažkým medzinárodným zločinom. 

 Spolkový úrad kriminálnej polície, ktorý mal spočiatku svoje sídlo na 
policajnom prezídiu v Hamburgu, sa 1. augusta 1953 presťahoval do vlastnej budovy vo 
Wiesbadene. Krajinské úrady kriminálnej polície sa nachádzajú v Berlíne, Stuttgarte, 
Mníchove, Brémach, Hamburgu, Wiesbadene, Hannoveri, Düsseldorfe, Koblenzi, Kieli 
a Saarbrückene. 

 Vedúci krajinských úradov kriminálnej polície sa od roku 1952 spojili spolu so 
Spolkovým úradom kriminálnej polície do jedného pracovného kolektívu. Jeho 
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cieľom je dosiahnuť jednotnosť pri riešení otázok a problémov, ktoré sa týkajú boja 
proti zločinnosti a vzájomnej spolupráce, a tiež neustále si vymieňať skúsenosti 
a názory. V novembri 1952 sa stanovili "predbežné smery pre výmenu informácií 
kriminálnopolicajného charakteru, hlásení a iných podkladov" medzi krajinskými 
úradmi a spolkovým úradom kriminálnej polície, ktoré boli odsúhlasené všetkými 
ministerstvami vnútra jednotlivých krajín. 

 Čoskoro boli pracovným kolektívom okrem iného pripravené nové 
zjednocujúce predpisy, ktoré sa stali záväznými pre všetky služobné oddelenia 
kriminálnej polície (napríklad Smernice pre pátraciu službu kriminálnej polície, 
Smernice pre uverejňovanie v spravodajských vestníkoch kriminálnej polície, Smernice 
pre všeobecnú spravodajskú službu kriminálnej polície, Smernice pre pátranie po 
nezvestných, identifikáciu neznámych mŕtvol a zistenie totožnosti bezmocných osôb, 
Smernice pre spracovávanie drogových deliktov a deliktov výroby falošných peňazí, 
Smernice pre usporadúvanie kriminálnopolicajných zbierok a evidencií, Smernice pre 
zaobchádzanie s deťmi a mladistvými, Princípy súčinnosti kriminálnej polície a tlače, 
Smernice pre výmenu informácií o profesionálne páchaných a mravnostných zločinoch, 
Smernice pre vedenie kriminalistickej štatistiky, Smernice týkajúce sa výmeny 
informácií o hospodárskych deliktoch a Smernice pre získanie ukážok rukopisov 
potrebných pre porovnanie rukopisov). 

 Od roku 1955 vydáva spolkový úrad kriminálnej polície zborník, ktorý je 
určený len pre služobné potreby (ročne 3 zošity), v ktorom publikujú uznávaní 
odborníci svoje príspevky s kriminalistickou a jej príbuznou tematikou. 

 Pri spolkovom úrade kriminálnej polície sa priebežne konajú špeciálne kurzy na 
školenie odborníkov v oblasti daktyloskopie a kriminalistickej techniky. Od roku 
1954 sa každoročne konajú týždňové odborné rokovania za prítomnosti zástupcov 
kriminálnej polície jednotlivých krajín, justície, správneho aparátu, hospodárskej sféry, 
medicíny, vedy a techniky, a to ako z Nemecka, tak i zo zahraničia. 

Účasť na medzinárodnej spolupráci 

 Medzinárodná spolupráca kriminálnych polícií všetkých vyspelých štátov bola 
plánovaná policajnými odborníkmi už dávno pred prvou svetovou vojnou a sčasti bola 
aj realizovaná. Nemeckí kriminalisti sa na nej aktívne zúčastnili. 

 V júni 1897 bola do Berlína zvolaná policajná konferencia s cieľom zaviesť 
podľa možnosti čo do najväčšieho počtu veľkomiest tzv. metódu merania tela 
(antropometriu), ktorej pôvodcom bol francúzsky kriminalista Bertillon. Pozvanie 
prijali skoro všetky nemecké spolkové štáty, Rakúsko - Uhorsko, Holandsko 
a Rumunsko. Rezultát konferencie nebol veľký, jej výsledkom bolo vlastne len 
zriadenie ríšskej meracej centrály pri pátracej službe kriminálnej polície v Berlíne. 

 V roku 1912 sa v Berlíne konala policajná konferencia nemeckých 
spolkových štátov. V prevažnej miere sa zaoberala otázkami pátracej služby. Známy 
a už spomínaný kriminalista Dr. R. Heindl sa už v tom čase angažoval za zriadenie 
informačnej centrály o medzinárodných zločincoch. 

 Prvý medzinárodný policajný kongres sa konal v apríli 1914 v Monaku. 
Nemecko sa na ňom nezúčastnilo. Nepriniesol podstatnejšie praktické výsledky. 

 Po skončení vojny, v roku 1919, sa iniciatívy chopil Holanďan van Houten a 
v liste zaslanom najväčším policajným úradom na svete vyzýval k medzinárodnej 
policajnej spolupráci. Ani on sa nedočkal úspechu, ale v roku 1923 oživil opäť túto 
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myšlienku svojím pozvaním na medzinárodný policajný kongres do Viedne 
v septembri 1923 vtedajší viedenský policajný prezident Schober. Kongresu sa 
zúčastnili delegáti z devätnástich krajín, a to Egypta, Ameriky, Dánska, Nemecka, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Talianska, Japonska, Juhoslávie, Lotyšska, Poľska, 
Rumunska, Švédska, Švajčiarska, Československa, Turecka, Maďarska a Číny. Tento 
kongres slávil úspech, pretože viedol k vytvoreniu stálej "Medzinárodnej komisie pre 
kriminálnu políciu" (IKK). Medzinárodná komisia zriadila medzinárodný úrad pri 
spolkovom policajnom riaditeľstve vo Viedni a vydávala medzinárodný spravodajský 
a pátrací časopis pod názvom "Medzinárodná verejná bezpečnosť". 

 V nasledujúcich rokoch sa policajní odborníci opakovane stretávali a usilovali sa 
o rozvíjanie vzájomnej spolupráce. Svedčí o tom policajná konferencia v New Yorku 
1925, policajná výstava v Karlsruhe 1925 alebo veľká policajná výstava 1926 v Berlíne, 
na ktorej bolo zastúpených 28 krajín. Medzinárodné policajné podujatia sa ďalej konali 
v Amsterdame v roku 1926, v Berne (1928), vo Viedni (1929), 1930 v Antverpách 
(1930), 1931 v Paríži (1931), 1932 v Ríme (1932), 1934 vo Viedni (1934), 1935 
v Kodani (1935), 1936 v Belehrade (1936), 1937 v Londýne (1937) a 1938 v Bukurešti 
(1938). 

 Po začlenení Rakúska do ríše sa šéfom Medzinárodnej komisie pre kriminálnu 
políciu stal R. Heydrich. Komisia ostala ešte vo Viedni, no začiatkom vojny bola 
preložená do Berlína (Wannsee). 

 Druhá svetová vojna pochopiteľne narušila medzinárodnú spoluprácu 
kriminalistov a spôsobila zrušenie Medzinárodnej komisie pre kriminálnu políciu a aj 
medzinárodného úradu vo Viedni. 

 Po roku 1945 to bol Švéd Soderman, ktorý sa chopil iniciatívy, aby 
Medzinárodnú komisiu pre kriminálnu políciu opäť oživil. V roku 1946 sa konalo 15. 
Valné zhromaždenie v Bruseli, po ňom nasledovali konferencie v Paríži v roku 1947, 
v Prahe 1948, v Berne 1949, v Haagu 1950 a Lisabone 1951. 

 Nemecko mohlo byť opäť zastúpené až na 21. Valnom zhromaždení 
Medzinárodnej komisie v Stockholme v roku 1952. Odvtedy je Nemecká spolková 
republika spolu s ďalšími 95 krajinami z celého sveta opäť členom Medzinárodnej 
komisie. V roku 1953 sa Valné zhromaždenie konalo v Oslo, 1954 v Ríme 1955 
v Istambule, 1956 vo Viedni, 1957 v Lisabone, 1958 v Londýne, 1959 v Paríži, 1960 vo 
Washingtone, 1961 v Kodani, 1962 v Madride, 1963 v Helsinkách, 1964 v Caracase, 
1965 v Rio de Janeiro. 

 Na 25. Valnom zhromaždení Medzinárodnej komisie pre kriminálnu políciu vo 
Viedni v roku 1956 prišlo k reforme jej štatútu. Zmenil sa jej názov a čiastočne aj náplň 
činnosti. Z jednotlivých ustanovení nových predpisov si pozornosť zasluhujú aspoň tie 
základné. Organizácia, ktorá sa doposiaľ menovala Medzinárodná komisia pre 
kriminálnu políciu sa odteraz nazýva: Medzinárodná organizácia kriminálnej polície 
(INTERPOL). Jej sídlom je Paríž. Jej hlavnými orgánmi sú Valné zhromaždenie 
všetkých členov a generálny sekretariát. Organizácia je otvorená prijímaniu ďalších 
členov. Žiadosť o prijatie je potrebné z kompetentného vládneho miesta zaslať 
generálnemu sekretárovi. Prijatie sa môže uskutočniť až po súhlase dvojtretinovej 
väčšiny členov Valného zhromaždenia. Každá krajina môže ako člen organizácie 
vymenovať ľubovoľný policajný úrad, ktorý ju bude v činnosti organizácie 
reprezentovať (Spolkovú republiku Nemecko v Interpole zastupuje Spolkový úrad 
kriminálnej policie). 
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Cieľom Interpolu je: 

a) zaručiť a podľa možnosti ďalej rozvíjať rozsiahlu vzájomnú spoluprácu a pomoc 
inštitúcií kriminálnej polície v rámci platných zákonov jednotlivých krajín a v duchu 
vyhlásených ľudských práv a 

b) zriaďovať a vybavovať zariadenia, ktoré môžu byť prospešné pre boj proti ťažkým 
zločinom a prečinom a pri ich zabraňovaní. 

 Organizácii sa pri tom čo najprísnejšie zakazuje podnecovanie alebo 
spolupôsobenie v otázkach alebo záležitostiach politického, vojenského, náboženského 
alebo rasového charakteru (nové je vylúčenie záležitostí vojenského charakteru). 

 Generálny sekretariát Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície 
zabezpečuje permanentné fungovanie organizácie. Ako medzinárodný centrálny úrad 
spĺňa predovšetkým nasledovné úlohy: 

- sústreďovanie a vyhodnocovanie všetkých dôležitých informácií pre boj proti 
falšovaniu peňazí, cenných papierov, dokladov a dokumentov, 

-  výmenu informácií o medzinárodných zločincoch a o ich trestných činoch, 

-  sústreďovanie odtlačkov prstov a fotografií medzinárodných zločincov, 

-  koordináciu medzinárodnej spolupráce v sfére kriminálnej polície, 

- vydávanie Medzinárodnej revue kriminálnej polície (vychádza vo francúzštine,  
angličtine, španielčine a od roku 1954 aj v nemčine). 
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9 Pramene práva a právne pamiatky 

9.1 Právo a právne pamiatky vo feudálnom Francúzsku 

 V období feudálnej roztrieštenosti sa právo vyznačovalo partikularizmom, ako aj 
prevládaním personálneho princípu nad princípom teritoriálnym. Napriek nejednotnosti 
právneho poriadku existovali však určité spoločné črty pokiaľ ide o formu práva. 
Z tohto hľadiska sa Francúzsko rozdeľovalo na dve hlavné oblasti: južnú, tzv. krajinu 
písaného (t. j. rímskeho) práva (pays du droit écrit) a severnú, tzv. krajinu obyčajového 
práva (pays du droit coutumier). Hranica medzi nimi prebiehala južne od rieky Loire. 

 Pre právo obdobia stavovskej monarchie bola charakteristická tendencia 
k unifikácii a systematizácii právnych noriem. V súvislosti s upevňovaním ústrednej 
moci bolo obyčajové právo zatláčané normatívnymi aktami kráľov. Tieto sa delili na 
ordonancie (ordonnances), tvorené za účasti generálnych stavov a parížskeho 
parlamentu a edikty (édits), ktoré kráľ vydával bez súčinnosti ďalších orgánov. Okrem 
týchto noriem vydávali králi aj deklarácie (déclarations), ktoré predstavovali výklad 
zákonov. Tendencii k unifikácii veľmi napomohla aj recepcia rímskeho práva, ktoré 
prenikalo z južnej časti krajiny do severnej. Na rozhraní 11. a 12. storočia bola 
v Orleánse vydaná príručka rímskeho práva - Brachylogus iuris Románi (Stručné rímske 
právo). Neskôr pomáhala rozširovať rímske právo parížska univerzita. Popri uvedených 
normách (resp. recipovanom rímskom práve) platili aj mestské práva a kanonické právo. 

 V období absolutistickej monarchie medzi formami práva prevládali kráľovské 
ordonancie, pričom naďalej vzrastal význam rímskeho práva, vyhovujúci potrebám 
rozvíjajúcich sa kapitalistických výrobných vzťahov. Ústredná moc sa snažila využiť 
svoju autoritu aj na realizovanie technicky náročných legislatívnych prác, táto jej 
činnosť úzko súvisela so vzrastajúcou ingerenciou štátu do ekonomiky. 
 V roku 1673 bol vydaný tzv. Savaryho zákonník (Code Savary), ktorý upravoval 
obchodné vzťahy, pričom jeho predpisy sa zaoberali najmä obchodnými spoločnosťami 
a zmenkami, a v roku 1671 Námorný zákonník (Code de la Marine), vydaný z iniciatívy 
Colberta. Obidva kódexy presiahli svojim významom hranice Francúzska. V roku 1785 
bol vydaný tzv. Čierny kódex (Code Noir), upravujúci postavenie otrokov vo 
francúzskych kolóniách. 

9.1.1 Vecné právo 

 Na vzťahu k najdôležitejšiemu objektu vlastníckeho práva - k pôde - sa odrážala 
hierarchická štruktúra spoločnosti. Vlastnícke právo v zmysle práva na podstatu veci 
patrilo iba kráľovi a pairom. Ostatným feudálom a slobodnému nešľachtickému 
obyvateľstvu sa priznávala iba držba. Táto mala dvojakú formu: benefícium a léno, 
pričom léno postupne nadobudlo prevahu. K vlastníkom pôdy patrila aj cirkev. So 
vzrastom miest a ich významu, najmä v spojitosti s dosiahnutím slobody, rozšíril sa 
okruh vlastníkov pôdy aj na mestá resp. ich obyvateľov. 

 Počas celého obdobia feudalizmu sa zachovalo aj občinové vlastníctvo, i keď 
neskôr iba jeho pozostatky: ešte v období absolutistickej monarchie členovia občín 
spoločne užívali neobrábanú pôdu - lesy, pasienky, pustatiny a rašeliniská a mali právo 
zberať slamu a klasy, ktoré zostali po zobraní úrody, bez ohľadu na držiteľa pôdy. 
Feudáli sa však snažili zaberať občinovú pôdu: uzurpovali z nej zvyčajne jednu tretinu. 
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 Pokiaľ ide o vlastníctvo výrobných prostriedkov, prekážala existencia cechov 
s ich obmedzeniami týkajúcimi sa počtu dielní, ich vybavenia a počtu pracovníkov, aj 
výšky produkcie. Rozvoj výroby sa uskutočňoval za hranicami mesta, spravidla na 
základe kráľovského povolenia. Negatívnou stránkou tejto praxe bolo, že kráľ udeľoval 
podnikateľom monopol na určitú výrobu, čím kládol medze rozvoju kvality produkcie. 

9.1.2 Záväzkové právo 

 V oblasti záväzkového práva mali veľký význam mestské práva, keďže 
normotvorba mala široké zázemie v mestskej ekonomike, vyznačujúcej sa intenzívnou 
obchodnou činnosťou. Používalo sa aj rímske právo, doplnené niektorými zásadami 
kanonického práva. 
 

9.1.3 Rodinné právo 

 V rodinnom práve sa prejavoval silný vplyv katolíckej cirkvi: uzavretie 
manželstva, ako aj pomery medzi manželmi upravovalo kanonické právo. Manželia 
neboli rovnoprávni. Hlavou rodiny bol muž, ktorého žena musela poslúchať, a ktorý 
mohol ženu aj biť. Manželstvo bolo nerozlučiteľné: manželkina nevera oprávňovala 
muža žiadať o oddelenie bydliska, samotné manželstvo však trvalo ďalej. Žena bola 
obmedzená na právnych úkonoch: zmluvy mohla uzavrieť iba so súhlasom manžela. 
V oblasti majetkových vzťahov boli rozdiely medzi krajinou písaného a obyčajového 
práva (kým trval tento rozdiel). Na juhu sa uplatňovala zásada oddeleného majetku 
manželov, na severe sa uznávalo majetkové spoločenstvo, pričom spoločný majetok 
spravoval muž. 

9.1.4 Dedičské právo 

 Existencia dvoch hlavných právnych systémov, markantná najmä v období 
roztrieštenosti a právneho partikularizmu, poznamenala aj dedičské právo. Na juhu, pod 
vplyvom rímskeho práva, bolo značne rozšírené dedenie zo závetu, na severe bola 
testovacia sloboda obmedzená. Aby sa zabránilo drobeniu majetkov feudálov, bola 
zavedená inštitúcia majorátu: dedil najstarší z najbližších zákonných dedičov mužského 
pohlavia. 

9.1.5 Trestné právo 

 Na začiatku obdobia roztrieštenosti sa vyskytovali pozostatky zásad a noriem 
„barbarských právd" - väčšina trestných činov sa stíhala iba zo súkromnej iniciatívy 
a zachovával sa wergeld. Postupom času sa však trestný čin považoval čoraz viac za 
porušenie spoločenského poriadku a trestný postih prestával byť súkromnou 
záležitosťou poškodeného resp. jeho príbuzných. Postih trestnej činnosti uskutočňovali 
štátne orgány, nad poddanými aj feudáli. Za základ trestnej zodpovednosti formálne sa 
považovalo zavinenie, nevylučovalo sa však aj jej rozšírenie na príbuzných páchateľa. 
Prvoradým účelom trestov, najmä ak išlo o trestné činy proti feudálom a cirkvi, bolo 
zastrašovanie. Obzvlášť prísne sa trestala vzbura, neposlušnosť voči vrchnostiam, zrada 
a kacírstvo. Feudáli používali medzi sebou svojpomoc a dlho neuznávali nad sebou 
kráľovskú jurisdikciu. 

 V období stavovskej monarchie boli úplne odstránené pozostatky „barbarských 
právd". Základnými normami trestného práva boli ordonancie, v súdnej praxi sa však 
používalo aj rímske a kanonické právo. S upevnením kráľovskej moci sa trest začal 
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považovať za odvetu zo strany kráľa, ktorý bol pokladaný za ochrancu právneho 
poriadku a „božieho mieru". Preto boli zakázané kompozície. Dôkazom nového 
nazerania na postavenie kráľa bol aj vznik pojmu „urážky veličenstva" (laesio 
maiestatis). Napriek v tomto období všeobecne uznanej zásade, že základom trestnej 
zodpovednosti je zavinenie, boli trestaní aj páchateľovi príbuzní. Z trestnoprávnych 
noriem, ktoré boli vydané v období stavovskej monarchie, najvýznamnejšia bola tzv. 
veľká ordonancia z roku 1357, ktorej vydanie si vynútil tretí stav. Veľká ordonancia 
stanovila okrem iného, že sa nebude udeľovať milosť osobám (bez ohľadu na stav), 
ktoré sa dopustia vraždy, znásilnenia, podpaľačstva a porušenia „božieho mieru". Keď 
však o rok neskôr, po potlačení sedliackeho povstania, by bola bývala aktuálna 
aplikácia ordonancie, nakoľko feudáli začali vyvražďovať povstalcov, prejavil sa jej 
jednostranný triedny charakter: feudáli neboli volaní na zodpovednosť za masakry. 

 Aj v období absolutistickej monarchie prvoradým účelom trestov bolo 
zastrašovanie. Najprísnejšie boli trestné činy proti kráľovi a katolíckej viere: urážka 
veličenstva sa trestala rozštvrtením, rúhanie sa bohu upálením. 

9.1.6 Procesné právo 

 Vzhľadom na existenciu rôznych druhov súdov existovali rozdiely aj 
v procesnoprávnych predpisoch. Napriek tomu sa pri procesných pravidlách väčšiny 
súdov vyskytovali aj spoločné črty: 
- v období feudálnej roztrieštenosti konanie aj v trestných veciach sa začínalo zo 

súkromnej iniciatívy, 
- kráľovská moc postupne obmedzovala jurisdikciu feudálov, okrem iného zavedením 

odvolania proti rozsudku feudálnych súdov, 
-  konanie bolo spočiatku verejné a ústne, neskôr tajné a písomné, 
- v období roztrieštenosti medzi dôkazné prostriedky patrili ordálie, vrátane súdneho 

súboja, 
-  pri vypočúvaní obvineného i svedkov bolo možné použiť útrpné právo (tortúru). 

9.2 Formy a systém práva vo feudálnom Anglicku 

 Ako v iných krajinách, aj v najstaršom období dejín Anglicka sa používalo 
obyčajové právo, vyznačujúce sa značným partikularizmom a roztrieštenosťou. Tento 
vyplýval predovšetkým zo skutočnosti, že Anglicko vzniklo spojením siedmich štátnych 
útvarov. K rozvinutiu partikularizmu prispeli aj nájazdy z pevniny, keďže nájazdníci 
zaviedli v oblastiach, ktoré ovládali, svoje právo (oblasť dánskeho práva 
v severovýchodnom Anglicku). 

 Po nornanskom vpáde začal partikularizmus ustupovať. Začalo sa vytvárať 
právo platné pre celú krajinu. Ťažisko tvorby práva bola prax kráľovských súdov, keďže 
judikáty súdov vyšších stupňov boli záväzné pre nižšie súdy pri rozhodovaní rovnakých 
alebo analogických prípadov (a nezáväznými, ale nasledovnými vzormi pre súdy 
rovnakého stupňa). Toto právo sa označovalo ako všeobecné právo (Common Law). 
Jeho prostredníctvom sa prekonával partikularizmus, udržiavaný manoriálnymi  
(zemepánskymi) súdmi, ako aj súdmi stotín a grófstiev. Sudcovia kráľovských súdov sa 
pri rozhodovaní síce opierali o miestne obyčajové právo, ale ich rozsudkami 
(v dôsledku ich záväznosti resp. povahy vzoru) strácali normy obyčajového práva svoj 
lokálny charakter a nadobudli celoštátnu pôsobnosť (na území Anglicka a Walesu). 
Zákony (Acts), ktoré vydával kráľ, mali z hľadiska pokrytia rôznych oblastí vzťahov iba 
menší význam. 
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 V období stavovskej monarchie v súvislosti so vznikom parlamentu a jeho 
významom, ako aj s jeho osobitnou štruktúrou, vydávali sa najmä normy dvoch 
kategórií štatúty (Statutes), na ktorých sa uznášal kráľ s parlamentom a ordonancie 
(Ordonances), ktoré vydával kráľ alebo v súčasnosti s celým parlamentom alebo iba 
spolu s hornou snemovňou. Ordonancie mali spravidla iba dočasný charakter a nesmeli 
byť v rozpore so štatútmi. Súhrn všetkých noriem vydávaných normotvornými orgánmi 
sa nazýval štatutárne právo (Statute Law). V období stavovskej monarchie vznikol aj 
ďalší, tretí systém práva, vývojom a tvorbou podobný všeobecnému právu - tzv. právo 
spravodlivosti (Equity), ktoré predstavovala judikatúra tzv. súdu spravodlivosti 
(kancelárske súdy ). 
 

 V období absolutistickej monarchie nenastali v práve z formálneho hľadiska 
väčšie zmeny, iba - v súvislosti s posilnením postavenia kráľa - vzrástol význam 
kráľovských ordonancií a presne sa rozlišovalo medzi štatútom a ordonanciou. 

9.3 Právne pamiatky 

 Vo feudálnom Anglicku sa uskutočnilo iba málo kodifikácií. Najstaršou právnou 
pamiatkou je zákonník kráľa Alfréda (871 - 901). Zákonník zhrňoval základné právne 
predpisy obsiahnuté v zákonníkoch jednotlivých anglosaských štátikov, ktoré v roku 
829 utvorili heptarchiu. Ustanovenia zákonníka však odrážali aj vzťahy, existujúce 
v čase jeho vydania. 

 Ďalšou právnou pamiatkou je Pojenanie o zákonoch a obyčajach Anglicka 
z roku 1189, autorom ktorého bol významný právnik Ranulf Clenville. Pojednanie 
predstavovalo výťah zo všeobecného práva, rozšírený o normy rímskeho a kanonického 
práva. Z ďalších kodifikácií mali najväčší význam Brectonov zborník z  roku 1260 
a zborník z roku 1290, ktorý zostavila neznáma osoba. 

 Najvýznamnejšou právnou pamiatkou z oblasti štátneho práva je Veľká listina 
slobôd. 

9.3.1 Vecné právo 

 Jedným z najdôležitejších objektov vlastníckeho práva - pôda - bola považovaná 
od roku 1086 (vyhlásenie Viliama Dobyvateľa na zhromaždení v Salisbury) za majetok 
koruny. Jednotlivci mohli mať pôdu iba ako léno alebo držbu. V praxi existoval trojaký 
režim k pôde: 1. pôda, ktorú dostali baróni od kráľa s podmienkou splnenia určitých 
povinností, najmä konania vojenskej služby, 2. pôda obhospodarovaná slobodnými 
roľníkmi, ktorí mali s ňou voľné dispozičné právo, čiže slobodná držba (freehold) - 
obdobné právo patrilo aj slobodným obyvateľom miest, 3. pôda, ktorú obhospodarovali 
vilani, tzv. listinná držba alebo nájom (copyhold), podobný emfyteuzi. 

 V období stavovskej monarchie sa začalo postupné oslobodzovanie pôdy 
z feudálnych obmedzení. Mertonský štatút z roku 1237 priznával feudálom právo 
ohradzovať pôdu patriacu občinám. Možnosti ohradzovania pôdy ďalej rozšíril II. 
Westminsterský štatút. III. Westminsterský štatút z roku 1290 dovoľoval slobodným 
obyvateľom predávať usadlosti spojené s držbou usadlosti. 

 Špecifickou inštitúciou anglického práva bolo tzv. zverené vlastníctvo - trust, pri 
ktorom sa uskutočňovala správa majetku fiktívnym vlastníkom podľa pokynov 
skutočného vlastníka, resp. v jeho záujme. Trusu vznikal fiktívnym prevodom 
vlastníctva. Prostredníctvom neho sa uskutočňovala správa majetku osôb nespôsobilých 
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na právne úkony (poručník resp. Opatrovník vystupoval formálne ako vlastník 
poručencovho resp. Opatrovancovho majetku), umožňovalo sa vlastníctvo osobám 
nespôsobilým na majetkové práva vo vzťahu k určitým kategóriám vecí (vlastníctvo 
nehnuteľností vydatým ženám) a uľahčovalo sa vlastníctvo právnickým osobám (ako 
vlastník majetku korporácie formálne figuroval jeden jej člen). Zároveň existovali 
možnosti zneužitia trustu (formálny prevod vlastníctva za účelom ukrátenia veriteľov). 

9.3.2 Rodinné právo 

 Bolo ovplyvnené silne kanonickým právom, najmä manželským právom. Muž 
bol hlava rodiny, manželka s deťmi mu boli podriadení. Nad deťmi existovala otcovská, 
nie rodičovská moc. Nemanželské deti nemohli voči otcovi uplatňovať žiadne nároky. 

9.3.3 Dedičské právo 

 Poznalo ako dedičné dôvody závet a zákon. Obsahovalo však rozdielne úpravy 
v závislosti od toho, či išlo o nehnuteľnosti alebo hnuteľnosti. 

 Čo sa týka pôdy, pozostalosť nepripadala dedičom poručiteľovou smrťou, ale 
prechádzala na osobu, ktorej bol poručiteľ podrobený a dedičia mali iba právo 
pozostalosť si od nej vyžiadať. Začiatkom 12. storočia sa uzákonilo, že pozemky 
priamych vazalov kráľa i podvazalov prechádzajú priamo na dedičov, ktorí sú povinní 
iba odviesť poplatok kráľovi, resp. Lordovi. Koncom 13. storočia sa uzákonil majorát - 
prechod pozostalosti na najstaršieho mužského dediča - namiesto dovtedajšieho delenia 
pôdy medzi všetkých poručiteľových synov. Testovanie ohľadne pôdy sa nepripúšťalo, 
zákaz sa však obchádzal pomocou trustu. 

 Ohľadne hnuteľností bolo možné dedenie zo zákona aj zo závetu. Pri dedení zo 
zákona sa pozostalosť rozdeľovala na tri časti medzi pozostalú manželku, deti a cirkev. 

9.3.4 Trestné právo 

 Už v najstarších časoch odrážalo triednu diferenciáciu. Pokuta, ktorou sa trestalo 
usmrtenie človeka, bola odstupňovaná podľa spoločenského postavenia usmrteného. 
Zároveň sa prejavovala skutočnosť, že predchádzajúcim vývojovým obdobím bolo 
prvotnopospolné zriadenie, osoba kráľa nemala z hľadiska trestného práva výnimočné 
postavenie - trestom za usmrtenie kráľa bola iba pokuta, i keď vyššia, ako pri usmrtení 
iných osôb. 

 V období po normanskom dobytí trestné právo sa vyznačovalo ľubovôľou 
a zmätkom, k čomu prispievali kolízie medzi normami anglosaského a normanského 
práva. Výrazne sa prejavovalo prehĺbenie triednej diferenciácie, kde sa svetskí feudáli 
a duchovné osoby mohli vykupovať, hrozili príslušníkom ostatných kategórií 
obyvateľstva telesné tresty alebo smrť (výnimku predstavovali osoby, ktoré boli 
gramotné). 

 Základom trestnej zodpovednosti bola spočiatku objektívna škoda. Od 12. 
storočia sa ním stalo zavinenie, no ešte pomerne dlho sa udržali prežitky pôvodnej 
zásady. 

 Tresty sa do 12. storočia vyznačovali veľkou krutosťou: pri trestoch smrti okrem 
obesenia existovalo rozštvrtenie, roztrhanie na kusy pri mužoch a upálenie pri ženách. 
Používali sa aj zmrzačovacie tresty (odrezanie ruky v zápästí alebo nohy). 
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 V období stavovskej monarchie sa rozšíril počet skutkových podstát trestných 
činov, čo súviselo so zdokonalením právnej techniky i právnického myslenia, ale 
zároveň - čo sa týka činov namierených proti kráľovi a vôbec proti predstaviteľom 
štátnej moci - aj zo zvýšenou ochranou týchto inštitúcií a ich čoraz väčšou 
odtrhnutosťou od obyvateľstva, najmä nešľachtického. V 13. storočí sa vytvoril pojem 
ťažkého trestného činu (felony). Pôvodným významom tohto slova bolo porušenie 
prísahy, ktorú skladal vazal seniorovi nakoľko tento čin mal za následok stratu léna, 
neskôr sa tak označoval každý trestný čin, ktorý sa trestal stratou pôdy resp. majetku. 
V priebehu ďalšieho vývoja sa pojem felony ďalej rozšíril vzťahoval sa na všetky ťažké 
trestné činy - zradu, vraždu, znásilnenie, lúpež, podvod a niektoré druhy krádeže. V 14. 
storočí bola z pojmu felony vyňatá zrada (treason), ktorá sa diferencovala na tzv veľkú 
zradu, útok na kráľa alebo jeho práva a na tzv. malú zradu - útok na osobu lorda alebo 
preláta zo strany osôb zaviazaných im povinnosťami. V roku 1416 sa pojem zrady 
rozšíril o peňazokazectvo. V období absolutistickej monarchie sa rozlišovali tri 
kategórie trestných činov zrada (treason), ostatné ťažké trestné činy (felony) 
a priestupky (misdemeanour). 

 V 14. storočí sa zostrili represálie proti poddaným. V dôsledku moru v roku 
1348 - 1350 bola uzákonená pracovná povinnosť osôb, ktoré nemali vlastné živobitie, 
lebo poklesol počet pracovných síl. Jej nesplnenie sa trestalo väznením, rovnakým 
trestom sa stíhalo prijatie vyššej mzdy, než určovali obyčaje. V zostrovaní represie sa 
pokračovalo aj v období absolutistickej monarchie, bolo vydaných niekoľko zákonov 
proti tuláctvu, ktoré sa rozšírilo v dôsledku ohradzovania pôdy a straty obživy drobných 
roľníkov. Osoby, obvinené z tuláctva, boli dávané do okov, bičované, značkované 
a postrkom posielané do svojich domovských obcí. Sprísnené boli aj tresty za iné 
trestné činy - krádež väčšej sumy sa trestala doživotným väzením. 

 V období absolutistickej monarchie nastal ústup od zásady „nullum crimen sine 
lege" (trestný je iba ten čin, ktorý je uvedený v zákone), ktorá sa zdôrazňovala 
v predchádzajúcom období trestné činy, pre ktoré bol príslušný tribunál Hviezdnej 
komory, sa posudzovali podľa „spravodlivosti", čiže bez ohľadu na existujúce právo, čo 
umožňovalo vysporiadať sa ľubovoľným spôsobom s politicky nepohodlnými osobami. 

9.3.5 Procesné právo 

 V najstaršom období bolo pomerne jednoduché. V trestnom konaní jedným 
z dôkazných prostriedkov boli ordálie rozpáleným železom. V období po normanskom 
dobytí sa vyznačoval proces prísnym formalizmom. Okrem presného zachovávania 
slovných formúl vyžadovalo sa uskutočňovanie rôznych symbolických úkonov. Pri 
občianskom konaní odchýlka od procesných predpisov mala za následok stratu sporu 
pre stranu, ktorá sa odchýlky dopustila. Pri trestnom konaní sa požívali prísahy a do 
roku 1215 aj ordálie (k pôvodným ordáliám rozpáleným železom pribudol medzičasom 
súdny súboj ). 

 Za Henricha II. (1154 - 1189) sa uskutočnili reformy trestného procesu 
vyšetrovanie trestného procesu najťažších trestných činov (úkladnej vraždy, lúpeže, 
vydieranie, falšovanie peňazí a dokladov a podpaľačstva) uskutočňovali porotcovia - 
dvanásti rytieri alebo slobodní muži. Porotcovia boli súčastne žalobcami i svedkami. 
Rozsudok vynášal kráľovský sudca. Z dôkazných prostriedkov bol zakázaný súdny 
súboj. 

 K zmenám v oblasti trestného práva došlo aj za absolutizmu. V trestnom konaní 
bolo najvýznamnejšou zmenou zavedenie inkvizičných metód v procese pred 
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tribunálom Hviezdnej komory. Obvinený mohol byť mučený a jeho práva boli 
obmedzené, nemal prístup k obžalovanému spisu, nemal právo sa oboznámiť sa 
s dôkazmi obžaloby pred hlavným pojednávaním a nemohol byť konfrontovaný so 
svedkami. Občiansky súdny poriadok bol charakteristický tým, že písomný proces 
prevládal nad ústnym. Odvolanie proti rozhodnutiu sa pripúšťalo iba v niektorých 
prípadoch. 

9.4 Všeobecná charakteristika práva v krajinách feudálneho 
Nemecka 

9.4.1 Personalita práva 

 Výklad o prameňoch práva snáď ani nejde začať inak než konštatovaním, že sa 
v germánskych ríšach uplatňoval princíp personality práva. Jeho obsahom tu bola 
skutočnosť, že každé etnikum sa riadilo svojim vlastným právom a jeho príslušníci mu 
podliehali vždy a všade. Právo sa teda primárne viazalo k subjektu, k osobe svojho 
nositeľa. Tým sa výrazne líšilo od moderného práva, ktoré sa upína predovšetkým 
k štátnemu územiu (princíp teritoriality práva). Právo dominujúceho germánskeho 
kmeňa, teda (v zásade) platilo len pre jeho príslušníkov, Germáni z iných kmeňov sa 
riadili svojimi vlastnými právnymi systémami a domáce obyvateľstvo (románske, 
galorománske atď.) naďalej žilo podľa rímskeho práva. 

 Zároveň je treba vidieť, že germánske právne systémy s väčšou či menšou 
intenzitou vstrebávali podnety, ktoré im ponúkalo rozvinuté rímske právo. Tým sa 
vytvárali podmienky pre prekonanie personality a pre jednotnú úpravu, vzťahujúcu sa 
na celé obyvateľstvo. 

9.4.2 Pramene germánskeho práva 

 Hlavným prameňom germánskeho práva boli právne obyčaje, teda nepísané 
pravidlá chovania, pre ktoré je typické dlhodobé a dobrovoľné rešpektovanie úplnou 
väčšinou spoločnosti, a pretože ide o normy právne, tiež ich vynucovanie verejnou 
mocou. Vychádzali zo zvyklostí germánskej rodovej spoločnosti, z ktorých sa zachovali 
a na právne obyčaje premenili tie, ktoré vyhovovali i v dobe, kedy autoritu rodových 
orgánov zatieňovala autorita štátu. 

 Nové pravidlá chovania, dopĺňajúce a nahradzujúce právne obyčaje, obsahovali 
kráľovské zákony. Panovníci ich spočiatku vyhlasovali ústne. V 5. a 6. storočí pod 
zrejmým vplyvom písaného rímskeho práva, začalo byť germánske právo 
zaznamenávané písomne. Germánski panovníci sa dokonca snažili platné právo 
kodifikovať, to znamená sústavne zachytiť v jednom právnom predpise. Oficiálne – teda 
panovníkom ako najvyšším zákonodarcom vydávané súpisy platného germánskeho 
práva (právnych obyčajov, skorších kráľovských zákonov a niekedy i recipovaných 
noriem rímskeho práva) súborne označujeme ako leges barbarorum, teda barbarské 
zákony alebo tiež barbarské zákonníky. 

 Svoje právo kodifikovali prakticky všetky významné germánske kmene tejto 
doby. Chýbajú nám iba správy o kodifikácii „národného“ práva Vandalov. 
Najslávnejším barbarským zákonníkom je Lex Salica (jej a anglosaským zákonníkom sa 
budeme podrobnejšie venovať až v príslušných nasledujúcich kapitolách). 
K významným ďalej patrí vizigótsky Codex Euricianus (Eurichov kódex) z doby okolo 
roku 475 a jeho neskoršia redakcia (hlavne tzv. Liber iudiciorum), burgundská Lex 
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Gundobada (Lex Burgundiorum) z konca 5. storočia a langobardský Edictus Rothari 
(Rothariho edikt) z roku 643 so svojimi novelami (hlavne s Liutprandovými zákonmi). 
Pripomeňme ešte zákonníky Alamanov (Lex Alamannorum) a Bavorov (Lex 
Baiuvariorum). 
 
aa) Eurichov kódex bol prvou kodifikáciou obyčajového práva Vizigótov. Jeho pôvodná 

redakcia, ktorá vznikla niekedy okolo roku 475, sa nezachovala. Poznáme z nej len 
zlomky obsiahnuté v neskorších kodifikáciách. Z nich je možné uviesť aspoň 
základné poznatky: 

      Išlo sa zrejme o kodifikáciu podrobnú a rozsiahlu. Obsahovala zápis 
vizigótskeho obyčajového práva, zákony kráľa Euricha, je možné tiež zákony 
staršie a zrejme i veľké množstvo noriem rímskeho práva (hovoríme, že bola silno 
romanizovaná). 

  Eurichov kódex revidovali niektorí jeho nasledovníci na vizigótskom tróne. Kráľ 
Leovigild (druhá polovica 6. storočia) nechal pôvodný text prepracovať a doplniť 
do neho výsledky vlastnej normotvornej činnosti (Codex revisus Leovigildi). 

  Neskoršie kráľovské zákony do zbierky doplnili a kodifikáciu nanovo 
systematicky usporiadali na podnet kráľa Rekkesxinda (Reccesvinda, 649-672). 
Pretože obidve úpravy Eurichovho kódexu prehlbovali vplyv rímskeho práva, 
mohol kráľ zakázať používanie doterajšej vizigótskej kodifikácie rímskeho práva 
a vyhlásiť zákonník za platný nielen pre Germánov, ale tiež pre Rimanov. Pre 
Rekkeswindovu úpravu práva Vizigótskej ríše sa vžili názvy Liber iudiciorum 
alebo Lex Visigothorum Reccesvindiana. 

 Nové úpravy kráľa Erwiga (Ervicha, 680-689) nemali taký význam ako zásahy 
jeho predchodcov. Zákonodarné akty Erwigových nástupcov doplnil do poslednej 
redakcie zákonníkov neznámy autor. Hovorí sa, že išlo o súkromnú (nie oficiálnu) 
prácu, preto sa posledný text označuje ako Lex Visigothorum vulgata. 

 Vizigótsky zápis „národného“ práva bol najstaršou a najrozsiahlejšou 
kodifikáciou germánskeho práva z doby ranného stredoveku. Jeho neskoršie 
redakcie významne ovplyvnili stredoveké právo na Pyrenejskom polostrove. 

 
bb) Do konca 5. storočia siahajú tiež korene kodifikácie burgundského práva, nazývanej 

podľa jej inšpirátora kráľa Gundbalda (Gundobada) Lex Gundobada alebo tiež Lex 
Burgundiorum. Aj ona bola neskoršie revidovaná a doplňovaná (prvýkrát hneď 
Gundbaldovým synom Sigismundom). Pretože nebola silno romanizovaná ako 
vizigótske právo, mnohé jej ustanovenia mali teritoriálnu platnosť a vzťahovali sa 
tiež na Rimanov. Burgundovia sa podľa nej spravovali aj po zániku ich ríše 
a doklady o jej užívaní pochádzajú až z 11. storočia. 

 
cc) Neskôr vznikli, ale o to väčší význam mali, kvalitné kodifikácie langobardského 

práva. Pôvodná podoba langobardského zákonníka z roku 643 je známa pod 
názvom Edictus Rothari (Rothariho edikt). Je systematicky usporiadaný, 
zákonodarca sa úspešne snažil o stručnosť a jednotlivé ustanovenia pregnantne 
formuloval. Na rozdiel od už spomínaných zákonníkov v ňom prakticky nenájdeme 
ustanovenia ovplyvnené rímskym právom, naopak spätosť s germánskou 
minulosťou je z formulácií početných ustanovení úplne zrejmá. 
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 Štyri novelizácie Rothariho ediktu (z konca 7. a z 8. storočia), zmenili nielen jeho 
obsah, ale i formálne poňatie. Najvýznamnejšie z nich boli zákony Liutprandove z prvej 
polovice 8. storočia, preberajúce košaté, mnohovravné vnútorné formy vtedajšieho 
cirkevného písomníctva. 
 Langobardské právo si zachovalo svoju svojbytnosť aj po pohltení ríše 
expanzívnou Franskou ríšou a stalo sa jedným z významných zdrojov stredovekého 
práva v Taliansku. 

9.4.3 Vecné právo 

 Inštitúcia vlastníctva v zmysle najvyššieho právneho panstva nad vecou – 
v duchu rímskoprávnej koncepcie – bola pomerne slabo rozvinutá. Za vlastníka bola 
považovaná osoba, ktorá vec fyzicky ovládala, používala alebo obrábala. Tento vzťah, 
koncepčne najbližší rímskej držbe sa označoval ako Gewere. Pritom sa rozlišovalo 
medzi ornou pôdou na jednej strane a medzi stavebnými a k nim priľahlými 
pozemkami, ako aj hnuteľnosťami na druhej strane. Orná pôda predstavovala dedičné 
prídely jednotlivých rodín, prídel zásadne spravovala hlava rodiny, ale k bežnému 
disponovaniu pôdou potrebovala súhlas celej rodiny a k odcudzeniu prídelu alebo jeho 
časti aj súhlas občiny. Ohľadom ostatných nehnuteľností – stavebných pozemkov aj 
s budovami a k nim priľahlých pozemkov, ako aj ohľadom všetkých hnuteľností 
existovalo súkromné vlastníctvo, hoci sa pri nakladaní s vecou nevylučovalo vzájomné 
zasahovanie vo vnútri veľkej rodiny. S postupom feudálnych vzťahov vznikli v oblasti 
vecného práva nové inštitúcie – benefícium a léno ako držba pôdy podmienená plnením 
určitých povinností, protikladom ktorých bolo ničím nepodmienené vlastníctvo – alód. 
Postupom času nadobudlo vecnoprávny charakter aj prekárium – pôvodne inštitúcia 
obligačného práva. 

9.4.4 Rodinné právo 

 Ústrednou inštitúciou rodinného práva bola tzv. veľká rodina s neobmedzenou 
mocou hlavy rodiny nad manželkou, nad deťmi a ostatnými príslušníkmi rodiny. Hlava 
rodiny zastupovala osoby nachádzajúce sa v jej moci na súde a ručila za nimi spôsobené 
škody. Proti veľkej rodine – podobne ako aj proti občine – bojoval štát aj cirkev: štát 
preto, lebo existencia veľkej rodiny znižovala na minimum možnosť odúmrtí, o ktoré by 
sa zväčšoval pôdny fond štátu, cirkev zasa preto, že členovia veľkej rodiny mali iba 
nepatrnú testovaciu slobodu – ohľadom hospodárskej pôdy žiadnu, takže neprichádzalo 
do úvahy získavať pôdu prostredníctvom závetu, ktorý by boli jednotlivci zanechávali 
v prospech cirkvi. Manželstvo vznikalo pôvodne alternatívne alebo dohodou medzi 
rodmi ženícha a nevesty alebo únosom nevesty. V prvom prípade sa žena dostávala pod 
manželovu moc, v druhom zostala svojprávna alebo pod mocou hlavy svojej pôvodnej 
rodiny. Pod vplyvom rímskeho práva, sprostredkovaným cirkvou, nastali zmeny. Ujala 
sa zásada, že manželstvo vzniká so súhlasom strán. Únos žien stíhal štát, cirkev 
považovala únos ako prekážku platnosti manželstva. Manželstvo sa uzatváralo verejne a 
k tradičným aktom pristúpili aj cirkevné obrady. Manželstvo bolo pôvodne rozlučiteľné, 
za Karolovcov sa pod vplyvom cirkvi zaviedla nerozlučiteľnosť manželstva. Zmeny 
nastali aj v majetkových pomeroch manželov: popri oddelenom majetku vznikla 
inštitúcia koakvizície. Deti podliehali otcovskej moci. Germánske právo považovalo 
deti narodené mimo manželstva za rovnoprávne s deťmi narodenými v manželstve, 
neskôr však, pod vplyvom cirkvi, dochádza k ich diskriminácii. 

 Dedičské právo nemalo pôvodne príliš široké uplatnenie vzhľadom na to, že 
subjektom vlastníckeho práva bola zásadne veľká rodina – kontinuálna a v istom zmysle 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – I. Časť  
 

282 

konštantná jednotka. Až s rozpadom veľkej rodiny sa otázka dedenia stala aktuálnou. 
Pritom spočiatku prevládalo dedenie zo zákona, neskôr sa v čoraz väčšej miere 
uplatňovalo dedenie zo závetu. Pri dedení zo zákona pôvodne dedili iba synovia, ak ich 
nebolo, prechádzala pozostalosť na občinu. Neskôr, v súvislosti s oslabením postavenia 
občiny, v prípade, že poručiteľ nemal synov, dedili dcéry a ostatní príbuzní. 

9.4.5 Trestné právo 

 Obsahovalo pozostatky prvotnopospolného zriadenia. Dlho sa zachovávala 
trestná právomoc hlavy rodiny nad rodinnými príslušníkmi, zahrňujúca aj právo trestať 
smrťou. Zostávala aj krvná pomsta, ktorú však postupne nahradila pokonávka medzi 
páchateľom resp. jeho rodom a príbuznými usmrteného, a to vo forme pokuty – 
Wergeld, ktorá sa zaplatila rodu usmrteného. Odrážala sa tým triedna diferenciácia 
franskej spoločnosti: jeho výška závisela od spoločenského postavenia usmrteného – 
najvyšší Wergeld predstavoval desaťnásobok najnižšieho. Štát podporoval pokonávky 
aj preto, lebo časť pokuty ako trest za porušenie mieru sa odvádzala do štátnej 
pokladnice. Pri kompenzácii vystupoval aj rod, čo dokazuje existenciu ďalšieho 
pozostatku prvotnopospolného zriadenia – kolektívnej zodpovednosti rodu. Rod sa 
mohol zbaviť zodpovednosti formálnym prerušením záväzkov s páchateľom, ktoré sa 
uskutočňovalo na zhromaždení stotiny. 

 Okrem činov, ktoré sa stíhali z iniciatívy poškodeného resp. jeho príbuzných, 
existovali činy, ktoré stíhal priamo štát (zrada, zbabelosť, ako aj rôzne činy proti 
náboženstvu). Franské právo poznalo tieto tresty: trest smrti, ktorý sa vykonával 
rôznymi spôsobmi, tresty zmrzačovacie a telesné, odňatie slobody, konfiškácia majetku, 
pokuty a vyhnanstvo. Obzvlášť ťažkým trestom bolo postavenie mimo zákon: odsúdený 
bol vyhnaný zo svojej občiny, jeho dom podpálili, nikto mu nesmel poskytnúť 
pohostinstvo a ktokoľvek ho smel usmrtiť. Pre posudzovanie trestnosti bola 
rozhodujúca objektívna škoda a nie zavinenie. Pri ukladaní trestu sa prihliadalo aj na 
spoločenské postavenie páchateľa: telesné a zmrzačovacie tresty sa ukladali iba 
spoločensky nižšie postaveným osobám. 

9.4.6 Procesné právo 

 Sa vyznačovalo predovšetkým tým, že väčšina záležitostí sa prejednávala len zo 
súkromnej iniciatívy. Žalobca musel predložiť súdu všetky dôkazy na podporu svojej 
žaloby, čiže dôkazné bremeno spočívalo na žalobcovi. Dôkaznými prostriedkami boli 
hlavne výpovede svedkov, ak týchto nebolo, vystúpenie tzv. spoluprísažníkov, ktorí boli 
ručiteľmi obvineného resp. jeho dobrej povesti. Prísaha bola striktným formálnym 
aktom: formálna chyba mala za následok stratu procesu pre stranu, v ktorej sa prísaha 
skladala. Používali sa aj ordálie, ktoré sa uskutočňovali vriacou vodou alebo 
rozpáleným železom. Z ordálií sa bolo možné vykúpiť zaplatením pokuty v prospech 
žalobcu a štátnej pokladnice, čo zvýhodňovalo príslušníkov majetných vrstiev. Pre 
právo feudálneho Nemecka v priebehu celého jeho vývoja je charakteristický 
partikularizmus. Už v prvom období existencie feudálneho Nemecka platilo pre každú 
skupinu obyvateľstva osobitné právo: pre feudálov lénne právo, pre mestské 
obyvateľstvo mestské práva, pre poddaných dvorské právo a pre nevoľníkov služobné 
právo. Ďalší systém práva pribudol v 13. storočí, keď sa začala recepcia rímskeho 
práva. Recepcia rímskeho práva vyhovovala ako panovníkovi a ostatným feudálom, tak 
aj meštianstvu: panovníci videli v rímskom práve jeden z prostriedkov zjednotenia 
krajiny pod ich mocou a súčasne odôvodnenie svojich nárokov na zvrchovanú moc 
v boji s feudálmi a pápežom, feudáli v ňom našli normy podporujúce ich nároky na 
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vykorisťovanie poddaných a nevoľníkov, meštianstvo ho považovalo za prostriedok 
odstránenia nejednotnosti úprav, týkajúcich sa obchodu, ktorý prekážal rýchlejšiemu 
hospodárskemu rozmachu. Koncom 17. storočia bolo rímske právo recipované ako 
celok. Jeho unifikačná úloha nebola však celkom splnená vzhľadom na súčasnú 
existenciu domáceho práva. Pokiaľ ide o rozvoj domáceho práva, roztrieštenosť 
Nemecka – za formálnej existencie Svätej rímskej ríše nemeckého národa – spôsobila, 
že právo sa prevažne rozvíjalo oddelene vnútri jednotlivých krajín ríše. Normy 
s celoríšskou pôsobnosťou sa vydávali iba sporadicky a väčšinou sa týkali iba 
parciálnych otázok. Pokiaľ celoríšske normy predstavovali komplexnejšiu úpravu 
v niektorom odvetví práva, dlho boli iba vzorom pre normotvorbu v rámci jednotlivých 
krajín resp. sa používali iba subsidiárne. Navyše po formálnej stránke sa inšpirovali 
rímskym právom. 
 

9.5 Právo a právne pamiatky nemeckej ríše za feudalizmu 

9.5.1 Všeobecná charakteristika 

 Pre právo feudálneho Nemecka v priebehu celého jeho vývoja je 
charakteristický partikularizmus. Už v prvom období existencie feudálneho Nemecka 
platilo pre každú skupinu obyvateľstva osobitné právo: pre feudálov lénne právo, pre 
mestské obyvateľstvo mestské právo, pre poddaných dvorské právo a pre nevoľníkov 
služobné právo. Ďalší systém práva pribudol v 13. storočí, keď sa začala recepcia 
rímskeho práva. Recepcia rímskeho práva vyhovovala ako panovníkovi a ostatným 
feudálom, tak aj meštianstvu: panovníci videli v rímskom práve jeden z prostriedkov na 
zjednotenie krajiny pod svojou mocou a súčasne odôvodnenie svojich nárokov na 
zvrchovanú moc v boji s feudálmi a pápežom, feudáli v ňom našli normy podporujúce 
ich nároky na vykorisťovanie poddaných a nevoľníkov (okrem iného tie, ktoré 
zakotvovali pripútanosť k pôde), meštianstvo ho považovalo za prostriedok na 
odstránenie nejednotnosti úprav týkajúcich sa obchodu, ktorá prekážala rýchlejšiemu 
hospodárskemu rozmachu. Koncom 17. storočia bolo rímske právo recipované ako 
celok (in complexu). Jeho unifikačná úloha však nebola celkom splnená vzhľadom na 
súčasnú existenciu domáceho práva a jeho, hoci pozvoľný, rozvoj. Čo sa týka rozvoja 
domáceho práva, trvalá faktická roztrieštenosť Nemecka - pri formálnej existencii 
Svätej rímskej ríše nemeckého národa - spôsobila, že právo sa rozvíjalo prevažne 
oddelene vo vnútri jednotlivých krajín ríše. Celoríšske normy sa vydávali iba 
sporadicky a poväčšine sa týkali iba parciálnych otázok, resp. boli určené iba pre časť 
ríše. Pokiaľ predstavovali komplexnejšiu úpravu v niektorom odvetví práva, dlho mali 
charakter iba vzoru pre normotvorbu v rámci jednotlivých krajín, resp. sa používali iba 
subsidiárne. Navyše po formálnej (a časovo aj materiálnej) stránke sa inšpirovali 
rímskym právom. 

9.5.2 Formy práva 

 V prvom období nemeckého feudálneho práva prevládalo obyčajové právo (ku 
kodifikácii jeho najvýznamnejších noriem došlo v 13. storočí). Jeho doplnkom boli 
rozhodnutia súdov. Ďalšími formami boli cisárske konštitúcie (touto formou sa neskôr 
vydávali významné zákonníky, napr.: Constitutio Criminalis Carolina z roku 1532 
a Constitutio Criminalis Theresiana z roku 1768), privilégiá (najznámejšie: Privilegium 
Fridericianum Minus z roku 1156 a Privilegium Fridericianum Maius z roku 1158), 
buly (najvýznamnejšie: Zlatá bula sicílska z roku 1212 a Zlatá bula Karola IV. z roku 
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1356) a majestáty (Maiestas Carolina z roku 1455, Majestát Rudolfa II. z roku 1609 
o zabezpečení náboženskej slobody). Vydávali sa aj dekréty (Dekrét z roku 1788 
o zrušení lokálnych banských súdov), mandáty (nový banský poriadok z roku 1573, 
mandát z roku 1680 proti vzbúreným sedliakom), reskripty (z roku 1725 o trestaní 
kacírstva, z roku 1784 o zavedení úradnej nemčiny), edikty (edikt k podpore tovární 
a namufaktúr z roku 1728), patenty (séria robotných patentov z rokov 1680, 1738, 1775, 
patent o zrušení nevoľníctva z roku 1781, patent z roku 1717 o prenasledovaní 
nekatolíkov, tolerančný patent z roku 1781, patent o každoročnom sčítaní ľudu z roku 
1753, patent o dedičskej postupnosti z roku 1783) a pragmatické sankcie z roku 1713 
o nedieľnosti habsburskej monarchie a o nástupníckom poriadku panovníkov. 

9.5.3 Právne pamiatky 

 Najvýznamnejšími kodifikáciami nemeckého feudálneho práva sú tzv. Saské 
a Švábske zrkadlo a Trestný zákonník Karola V. - Constitutio Criminalis Carolina. 

 Saské zrkadlo (Sachsenspiegel) predstavuje zborník obyčajového práva 
východného Saska, ktorý zostavil okolo roku 1230 anhaltský sudca - rytier Eicke von 
Repkau. Skladalo sa z dvoch častí: krajinského (zemského) práva a lénneho práva. 
Krajinské (zemské) právo obsahovalo predpisy štátneho, občianskeho a trestného práva 
(pri posledných dvoch hmotného i procesného). Lénne právo upravovalo vzájomné 
vzťahy medzi feudálmi. 

 Saské zrkadlo vyjadrovalo záujmy veľkých feudálov, ktorí sa stavali na odpor 
cisárovej snahe o prekonanie roztrieštenosti a usilovali sa dosiahnuť úplnú nezávislosť 
od ústrednej moci. Preto požadovalo nielen obmedzenie cisárovej moci, ale zakotvovalo 
aj právo nemeckého falcgrófa súdiť cisára. Výrazom tejto tendencie bol aj záporný 
postoj k pretenzii pápeža na prvenstvo vo feudálnom svete. 

 Saské zrkadlo bolo rozšírené najmä v severnom Nemecku a stalo sa základom 
práva mesta Magdeburg, odkiaľ sa rozšírilo do južného Nemecka, Holandska, Litvy, 
Poľska, ako aj do niektorých častí nášho územia. 

 Švábske zrkadlo (Schwabenspiegel) vzniklo medzi rokmi 1273-1282; zostavil 
ho neznámy autor. Autor čerpal z viacerých prameňov: z Alemanskej a Bavorskej 
pravdy, z kapitulárií, z rímskeho a kanonického práva a dokonca aj z biblie a kázní 
františkánov; iba v menšej miere z obyčajového práva. Vzhľadom na to, že obsahovalo 
aj úpravy vzťahov medzi cisárom a pápežom, nazývalo sa Švábske zrkadlo aj cisárskym 
právom. Na rozdiel od Saského zrkadla stavalo sa za myšlienku zvrchovanosti pápeža. 

 Constitutio Criminalis Carolina vznikla z iniciatívy cisára Karola V. v roku 
1532. Vedúcou myšlienkou Caroliny bolo zastrašovanie ako súčasť zostreného 
triedneho boja, ktorý vyvrcholil v roku 1525-1526 v sedliackej vojne a vo vzburách 
plebejskej časti obyvateľstva niektorých miest. 

 Kódex nemá dôsledne vypracovaný systém. Prvá časť obsahuje procesné 
predpisy, druhá uvádza nesystematický výpočet trestných činov a trestov. 

 Pre zákonník je príznačná krutosť; pri viacerých trestných činoch bol stanovený 
trest smrti, ktorý sa vykonával najkrutejšími spôsobmi: obesením, utopením, upálením, 
sťatím mečom alebo sekerou, rozštvrtením, zakopaním zaživa. Existovali aj 
zmrzačovacie tresty: odrezanie nosa a uší, vypichnutie očí, vyrezanie jazyka, odseknutie 
prstov alebo rúk. Medzi činy, za ktoré sa ukladali najťažšie tresty, patrili predovšetkým 
zrada a previnenia voči náboženstvu: za zradu sa trestal muž rozštvrtením, žena 
utopením, pričom trest mohol byť zostrený vláčením na popravisko alebo štípaním 
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kliešťami pred popravou; za rúhanie a posmievanie sa „posvätným" veciam bol 
stanovený trest smrti, pri poľahčujúcich okolnostiach vyrezanie jazyka. 

 Trestné konanie obsahovalo všetky črty inkvizičného procesu: bolo tajné 
a prevažne písomné a zakladalo sa na prezumpcii viny, v dôsledku čoho dôkazné 
bremeno spočívalo na obvinenom. Uplatňovalo sa formálne hodnotenie dôkazov, 
pričom za najzávažnejší dôkaz sa považovalo priznanie obvineného („Confessio est 
regina probationum" - priznanie je kráľovnou dôkazov), ktoré, podobne ako aj 
výpovede svedkov, sa často vynucovalo mučením. Obhajoba bola prípustná iba zriedka. 
Carolina rozlišovala tri druhy rozsudkov: oslobodzujúci, odsudzujúci a ponechávajúci 
v podozrení; posledný sa vynášal v prípade, že proti obvinenému existovali iba 
nepriame dôkazy, ktoré umožňovali jeho vinu predpokladať. 

 Constitutio Criminalis Carolina nemala celoríšsku platnosť - vzhľadom na 
roztrieštenosť Nemecka; iba sa odporúčala ako vzor. 

 Na sklonku obdobia feudalizmu sa uskutočnilo v Nemecku niekoľko kodifikácií, 
ktoré však už boli silne poznamenané rozkladom feudálneho zriadenia a nástupom 
kapitalistických výrobných vzťahov. Pritom napospol nešlo o úpravy celoríšske, ale iba 
v rámci jednotlivých krajín. Najvýraznejšie z nich sa uskutočnili v Prusku a v Rakúsku. 

 V Prusku bolo v roku 1794 vydané tzv. Všeobecné krajinské (zemské) právo 
(Allgemeines Landrecht - ALR), široko koncipovaný zákonník, obsahujúci predpisy 
občianskeho, štátneho, správneho i trestného práva. Čerpal z viacerých prameňov: 
z Justiniánovej kodifikácie, Saského zrkadla, práva miest Magdeburgu a Lubecku, ako 
aj z judikatúry Najvyššieho súdu v Berlíne a názorov predstaviteľov prirodzenoprávnej 
školy. Je príznačné, že na jednej strane zákonník upevňoval prvky charakteristické pre 
feudalizmus (privilégiá šľachty, nevoľnícke pomery), no na druhej strane zasa 
obsahoval úpravy zodpovedajúce buržoáznym koncepciám (najmä v oblasti vecného 
práva). Zákonník zakotvoval aj samovládu kráľa a policajný režim s jeho typickými 
obmedzeniami osobnej slobody, najmä slobody prejavu a zásahmi do súkromného 
života jednotlivcov. Engels ho nazval kódexom osvieteného patriarchálneho 
despotizmu. 

 Výsledkom kodifikačných prác v Rakúsku bolo vydanie niekoľkých 
zákonníkov. V roku 1786 bol vydaný trestný zákonník Márie Terézie - Constitutio 
Criminalis Theresiana, obsahom i charakterom podobný Caroline, v roku 1781 
Všeobecný súdny poriadok. V roku 1787 bol vydaný nový trestný zákonník, ktorý 
neobsahoval trest smrti (tento však bol opäť zavedený za Leopolda II., 1790-1792), 
obsahoval však tresty potupné. Trestný poriadok z roku 1788 zachovával inkvizičný 
proces, ale bez mučenia. Osobitný význam mal Všeobecný občiansky zákonník 
(Allgemeines burgerliches Gesetzbuch, ABGB) z roku 1811, ktorý sa neobmedzoval na 
oblasť občianskeho práva ako súčasti tzv. súkromného práva, ale predstavoval súhrn 
všetkých práv, ktoré absolutistický panovník poskytoval svojim poddaným: okrem 
iného obsahoval ustanovenia o štátnom občianstve. 

9.5.4 Vecné právo 

 V oblasti vzťahov k pôde hral dominantnú úlohu feudálny lénny systém, keďže 
rozhodujúca väčšina pôdy patrila triede feudálov. Pritom právo na podstatu veci mali 
iba najvyšší feudáli; ostatným feudálom patrili iba jednotlivé atribúty vlastníckeho 
práva, vrátane čiastočného dispozičného práva ohľadom podstaty veci, ako aj vzhľadom 
na obmedzenú možnosť seniora pozbaviť ho léna našla v Nemecku široké uplatnenie 
koncepcia deleného vlastníctva. Samotné léno bolo nescudziteľné a vazal ho nemohol 
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previesť na inú osobu ani vtedy, keby bol jeho nástupca prevzal všetky povinnosti 
vyplývajúce z držby léna. Bolo však dovolené odovzdať inej osobe časť léna 
s primeraným rozsahom povinnosť. 

 Okrem vlastníctva feudálov existovalo k pôde aj vlastníctvo slobodných 
roľníkov - alodistov a vlastníctvo miest, pritom vlastníctvo alodistov malo klesajúcu 
tendenciu, vlastníctvo miest zasa stúpajúcu. Na začiatku vývoja nemeckého štátu malo 
ešte pomerne veľký význam občinové vlastníctvo, časom však upadalo a zachovali sa 
z neho iba niektoré rezíduá. Práva k nehnuteľnostiam boli upravené oveľa jednoduchšie 
a okruh ich subjektov bol oveľa širší. 

9.5.5 Rodinné právo 

 Vyznačovalo sa dvoma hlavnými črtami: silným vplyvom cirkvi a nadvládou 
muža nad ženou. Uzavretie manželstva bolo upravené kanonickým právom a samotné 
manželstvo bolo nerozlučiteľné. Vplyv cirkvi vo sfére rodinného práva sa nezmenšil ani 
reformáciou; iba sa nahradila katolícka cirkev protestantskou. Nadvláda muža nad 
ženou sa prejavovala okrem iného tým, že majetok rodiny spravoval muž, ktorý zároveň 
vykonával opatrovníctvo nad svojou manželkou (v najstarších časoch nadobúdal právo 
opatrovníctva zaplatením „kúpnej ceny" - vituum jej otcovi). 

9.5.6 Dedičské právo 

 Vzhľadom na dlhotrvajúcu existenciu spoločenstva rodinného majetku, bol 
spomedzi dedičných dôvodov dlho neznámy závet, v rámci triedy feudálov aj 
v dôsledku toho, že léno prechádzalo na zákonného dediča. Ženy spočiatku nemali 
vôbec právo dediť, neskôr ho mestským ženám priznali ich mestské práva. Zvláštnosťou 
nemeckého dedičského práva bolo, že „dedil" aj poručiteľ: jeho podiel sa spočiatku 
používal na zakrytie nákladov pohrebu, neskôr sa odovzdával cirkvi na tzv. zádušie. 
V práve platnom pre feudálov, sa časom zaviedla inštitúcia majorátu: pozostalosť 
prechádzala na najstaršieho zo zákonných dedičov; účelom tejto inštitúcie bolo zabrániť 
drobeniu majetku feudálov. 

 Závet sa zaviedol až pod vplyvom recepcie rímskeho práva. Pri jeho rozširovaní 
zohrala obzvlášť aktívnu úlohu katolícka cirkev, lebo testovacia sloboda pre ňu 
vytvárala možnosť obohacovania sa, keďže veriaci v snahe zabezpečiť si posmrtnú 
spásu odkazovali cirkvi časti svojho majetku. 

9.6 Pramene práva a jeho vývoj vo feudálnom Poľsku 

 Prevládajúcou formou práva v období raného feudalizmu bolo právo obyčajové. 
Toto právo bolo čoskoro doplňované normami panovníkov, ktoré však boli vyhlasované 
ústne, takže sa nezachovali. Dozvedáme sa o nich z rôznych kroník či cestopisov (napr. 
kronika Anonyma Galla z rokov 1113-1117, cestopis Ibrahima-ibn-Jakuba). Z priamych 
dokumentov sa rovnako dozvedáme o prenikaní nemeckého živlu na východ. Proti tejto 
nemeckej expanzii hľadali poľskí panovníci ochranu u pápeža. Tak Mešek I. odovzdal 
Poľsko pod ochranu pápeža spolu so záväzkom platiť pápežovi zvláštnu daň – tzv. 
svetopeterský halier. V období feudálnej rozdrobenosti naďalej prevláda obyčajové 
právo ako základná forma práva. Popri ňom sa však objavujú stále viac normy 
vydávané panovníkom, ktoré majú väčšinou formu privilégií. Medzi privilégiami majú 
zvláštne postavenie imunity, ktoré trvalo formovali právne postavenie celých skupín 
obyvateľstva, a tzv. zemské privilégiá, ktoré vydával panovník pre celé stavy (šľachtu, 
duchovenstvo). 
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 Mestské právo sa opiera o lokačné privilégiá vydávané zakladateľom mesta. 
Podľa týchto privilégií bolo povolené nemeckým kolonistom používať právo, ktoré si 
priniesli so sebou, a tak nemecké mestské právo postupne presadzovalo svoj vplyv i na 
poľskom území. Zvláštny význam v tomto zmysle malo Saské zrkadlo a právne 
dobrozdanie (tzv. oztyle), ktoré vydával magdeburský súd pre súdy jednotlivých 
poľských miest. Popri nemeckom práve sa v praxi presadzovalo i právo kanonické. 
 V období stavovskej monarchie mali veľký význam normy vydávané 
panovníkom – štatúty a privilégiá. 

 Okrem aktov panovníka sa dôležitým prameňom práva stali uznesenia snemov 
(conclusiones) a snemíkov (laudes). V mestách sa naďalej používa nemecké mestské 
právo, od 14. storočia vznikajú mestské knihy. 

 V období šľachtickej nadvlády sú najdôležitejšími normami uznesenia snemov – 
konštitúcie. Delili sa na časovo neobmedzené (constitutiones perpetuae) a časovo 
obmedzené (constitutiones temporales). Uznesenia snemíkov (laudes) sa týkajú najmä 
procesných otázok. 

 Ako nový prameň práva sa v tejto dobe objavili súdne precedensy: súdy 
vyššieho stupňa pri vynášaní rozsudkov totiž nejedenkrát stanovili, že nimi vydané 
rozhodnutia musia byť rešpektované súdmi nižšími pri rozhodovaní analogických 
prípadov v budúcnosti. Všetky rozsudky súdov sa zapisovali do súdnych kníh, čo viedlo 
k rozšíreniu rozhodovania podľa precedensov v praxi. 

 Z právnych pamiatok obdobia feudálnej rozdrobenosti je najznámejšia Elblanská 
kniha, ktorá je spísaním obyčajového práva severného Poľska, obsahuje najmä normy 
trestného práva hmotného a procesného. 

 Z obdobia stavovskej monarchie sú najvýznamnejšími právnymi pamiatkami 
Vislický štatút a Košické privilégium. 

 Vislický štatút Kazimíra Veľkého bol prijatý na sneme vo Vislici v roku 1347. 
Platil vo Veľkopoľsku a Malopoľsku, vychádzal zo starého obyčajového práva, 
obsahoval však tiež nové právne normy, najmä z oblasti štátnej správy a trestného 
práva. Jeho snahou bolo zjednotiť právne normy poľskej koruny. Štatút bol doplňovaný 
ešte za vlády Kazimíra a neskôr jeho nástupcov ďalšími normami, tzv. extravaganty. 
Kráľovskí úradníci ich doplňovali vzormi rozsudkov. 

 Košické privilégium oslobodzovalo feudálov od všetkých povinností voči štátu 
s výnimkou nepatrnej dane a vojenskej povinnosti. Vydal ich v roku 1374 Ludvík 
Uherský. 

 Z obdobia šľachtickej demokracie majú najväčší význam Nešavské štatúty 
z roku 1454, Piotrkovský štatút z roku 1496 a Radomská konštitúcia z roku 1505. 
V období šľachtickej oligarchie boli vydané Jindřichovské články (1573), ktoré 
prakticky likvidovali moc kráľa. 

 Šľachta úspešne likvidovala všetky pokusy o kodifikáciu práva, pretože v nich 
videla snahy obmedziť svoju moc. Podarilo sa len vydať oficiálnu zbierku predpisov 
Formula processus v roku 1523, ktorá bola prijatá v celom Poľsku. 
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9.7 Formy práva, právne pamiatky a systém práva vo feudálnom 
Rusku 

 V období ranofeudálneho štátu prevládalo obyčajové právo. 

 Písomná forma sa vyskytovala pri zmluvách, ktoré Kyjevský štát uzavieral 
s inými štátmi, najmä s Byzanciou. 

 V období feudálnej rozdrobenosti prevládajúcou formou práva bolo síce aj 
naďalej obyčajové právo, popri ňom sa však začali objavovať aj normy, ktoré vydávali 
kniežatá - ústavy a úroky. Popri domácom práve sa používali aj normy byzantského 
práva. 

 V období budovania centralizovaného štátu vznikla ďalšia kategória noriem - 
nariadenia, ktoré vydávali jednotlivé orgány ústrednej správy - ukazy. 

 V období absolutizmu k tradičným formám práva pribudli nariadenia vydávané 
cárom - reglamenty a ordinacie, ako aj nová forma výsadných listín - gramoty 
(žalovannyje gramoty). 

9.7.1 Právne pamiatky 

 Najstaršími právnymi pamiatkami sú zmluvy, ktoré uzavierala Kyjevská Rus 
s inými štátmi, z nich najvýznamnejšie sú zmluvy uzavreté s Byzanciou (z rokov 907, 
911, 944 a 971), text ktorých sa zachoval v tzv. Povesti vremennych let z 12. storočia. 

 Za vlády Jaroslava Múdreho (1019 - 1054) bolo v Rusku po prvýkrát spísané 
obyčajové právo, jeho zbierka doplnená ďalšími normami dostala názov Ruská pravda. 
Vzhľadom na to, že neskôr bola dvakrát prepracovaná, jednotlivé jej redakcie sa 
nazývajú odlišne - Krátka, Rozšírená (Obšírna) a Skrátená pravda. Ruská (Krátka) 
Pravda sa skladá z dvoch častí: prvá časť, tzv. Pravda Jaroslava, vznikla pravdepodobne 
v 40. rokoch 11. storočia, ale obsahuje aj staršie normy. Druhá časť, tzv. Pravda 
Jaroslavičov, pochádza z obdobia po Jaroslavovej smrti (približne medzi rokmi 1054 
a 1970). Podobne ako pri prvej časti aj pri Pravde Jaroslavičov základom je obyčajové 
právo, prejavujú sa tu však aj vplyvy normotvornej činnosti kniežat, ako aj činnosti 
kniežacích súdov. Okrem dvoch hlavných častí sú súčasťou Ruskej pravdy aj ďalšie 
predpisy z 11. storočia. Ruská pravda obsahuje predpisy z oblasti trestného práva - 
hmotného i procesného. Má kazuistický charakter a nemá prehľadný systém. Mala však 
veľký význam jednak z hľadiska upevnenia právnej istoty, ďalej preto, že zrušila krvnú 
pomstu a nahradila ju pokutou. Významná je aj tým, že sa o ňu opierali neskoršie 
právne pamiatky, najmä Novgorodská a Pskovská súdna listina, ako aj Sudebniky 
z rokov 1497 a 1550. 

 V období feudálnej rozdrobenosti sa uskutočnila druhá redakcia Ruskej pravdy - 
Široká (Obšírna) pravda. Široká pravda pozostáva z dvoch častí: z ustava veľkého 
kniežaťa Jaroslava o súdoch (koniec 11. storočia) a ústava Vladimíra Vsevolodoviča 
(začiatok 12. storočia). Z byzantských právnych zbierok sa používali najmä 
nomokánony, preložené pod názvom Kormčije knigi, ďalej Ekloga a Procheiron. 
Recipované byzantské právo však nemalo podstatný vplyv na vývoj ruského práva. 
Okrem byzantského práva sa používal aj bulharský Zakon soudnyj ľuďma. 

 V období prekonávania feudálnej rozdrobenosti a vytvárania centralizovaného 
štátu vzrástol význam listín, ktoré vydávalo veľké knieža resp. neskôr cár - ukazov. 
Uskutočnili sa pokusy o kodifikáciu práva, prvé z nich mali územne obmedzenú 
pôsobnosť, neskôr vydané mali - v súlade s centralistickými snahami - celoštátnu 
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pôsobnosť. V 15. storočí sa uskutočnila aj tretia redakcia Ruskej pravdy - Skrátená 
pravda. Spomedzi kodifikácií s obmedzenou územnou pôsobnosťou najvýznamnejšie sú 
dve tzv. súdne listiny - Pskovská a Novgorodská. Celoštátnu pôsobnosť mal Sudebnik 
z roku 1497. 

 Pskovská súdna listina (Pskovskaja sudebnaja gramota) obsahuje normy 
rozmanitej proveniencie: zahrňuje normy obyčajového práva, prevzala niektoré 
ustanovenia Ruskej pravdy (v prepracovanej podobe) a nachádzajú sa v nej aj niektoré 
kniežacie nariadenia. Jej predpisy sú povahy hmotnoprávnej i procesnoprávnej. 
Z hmotného práva obsahuje predpisy práva občianskeho (vecného, záväzkového 
a dedičského) i trestného (najmä skutkové podstaty politických a majetkových trestných 
činov). Celý rad ustanovení upravuje vzťahy medzi feudálmi a nevoľníkmi. Pskovská 
súdna listina prešla niekoľkými redakciami. Jej najstaršia časť pochádza zo začiatku 14. 
storočia, posledné prepracovanie sa uskutočnilo medzi rokmi 1462 - 1471. 

 Novgorodská súdna listina (Novgorodskaja sudebnaja gramota) predstavuje 
obdobný zborník ako Pskovská súdna listina, obsahuje prepisy platné v Novgorodskej 
mestskej republike. Najstaršia časť listiny pochádza z roku 1385. 

 Sudebnik z roku 1497 obsahuje jednotnú úpravu sústavy štátnej správy 
a súdnictva v Rusku. Nachádzajú sa v ňom staršie predpisy prevzaté z Ruskej pravdy 
a rôznych súdnych listín, ako aj novšie ustanovenia. 

 Z kodifikácií z obdobia budovania centralizovaného štátu najvýznamnejšie sú: 
prepracovaný Sudebnik z roku 1497 a Sobornoje uloženie. 

 Vzhľadom na to, že Sudebnik z roku 1497 z materiálneho hľadiska už 
nevyhovoval novým podmienkam a z hľadiska formálneho a technického nebol na 
žiadúcej úrovni, na príkaz Ivana IV. bol prepracovaný a vyšiel v roku 1550 pod svojím 
pôvodným názvom. Obsahoval 100 článkov, ktoré sa týkali občianskeho a trestného 
práva, väčšina článkov bola venovaná procesu. 

 V zmysle čl. 98 Sudebnika predpisy (ukazy), ktoré vydávali jednotlivé príkazy, 
sa zapisovali a ukladali, čím vznikli ukaznyje knigi prikazov. 

 V roku 1589 bol vydaný Sudebnik cára Fiodora Ivanoviča. Hoci sa nestal 
oficiálnym zákonníkom, v praxi sa používal, lebo obsahoval niektoré nové ustanovenia, 
ktoré sa nenachádzali v Sudebniku z roku 1550. 

 Keďže v polovici 17. storočia vzrástol počet právnych noriem a pri ich 
používaní dochádzalo ku kolíziám, v roku 1648 bola vytvorená osobitná komisia, ktorá 
v roku 1649 vypracovala nový zborník právnych predpisov. Sobornoje uloženie. 
Zborník má už určitú systematiku a obsahuje predpisy z oblasti práva štátneho, 
vecného, trestného a procesného. Jedným z najvýznamnejších ustanovení zborníka bolo 
ustanovenie o možnosti zamieňať pomestie nielen za iné pomestie, ale aj za votčinu. 

 V období absolutistickej monarchie sa uskutočnil celý rad pokusov o kodifikáciu 
práva, nakoľko sa javila nutnosť normatívne podchytiť zmeny, ktoré nastali 
v spoločnosti a ekonomike po vydaní Soborného uloženia. Preto Peter I. ustanovil 
v roku 1700 kodifikačnú komisiu, ktorá mala vypracovať nový všeobecný zákonník. 
Komisia však svoju úlohu nesplnila, rovnako bez výsledku zostali aj práce komisií 
vytvorených v rokoch 1718, 1728, 1730, 1754, 1760, ako aj práva komisie, ktorá 
vznikla za Kataríny II. v roku 1766. 

 Po neúspešných pokusoch z 18. storočia o kodifikáciu práva prišlo k jej 
realizácii v 19. storočí za cára Nikolaja I. Kodifikácia sa uskutočnila v dvoch etapách. 
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V priebehu prvej etapy boli zhrnuté všetky právne predpisy vydané po vzniku 
Soborného uloženia z roku 1649. Zbierka - Polnoje sobranie vsech zakonov (Úplná 
zbierka všetkých zákonov) obsahovala 53 239 predpisov, chronologicky usporiadaných 
do 46 kníh. V druhej etape vznikol Svod zakonov suščestvujucich (Zbierka platných 
zákonov), ktorý bol vypracovaný pod vedením A. A. Speranského, známeho autora 
návrhov reforiem v oblasti štátneho, správneho a občianskeho práva. Do zbierky 
platných zákonov boli z Úplnej zbierky prevzaté iba platné predpisy - nejasné predpisy 
boli upravené. Zbierka bola publikovaná v roku 1832 s účinnosťou od 1. januára. 1835. 
Zároveň bola založená pravidelná zbierka, zákony vydané po kodifikácii mali byť 
každoročne zhrnuté a vydávané ako pokračovanie Zbierky z roku 1832. Nové vydanie 
všetkých zväzkov Zbierky sa uskutočnilo v rokoch 1842 a 1857. 

 Zbierka platných zákonov má 15 zväzkov. Rozdeľuje sa na 4 hlavné časti: prvá 
časť obsahuje tzv. štátne určujúce zákony (gosudarstvennyje opredeliteľnyje zakony) - 
normy z oblasti štátneho a správneho práva, druhá časť tzv. štátne ochranné zákony 
(gosudarstvennyje chraniteľnyje zakony) - normy z oblasti trestného práva, tretia časť 
tzv. občianske určujúce zákony (graždanskije opredeliteľnyje zakony) - predpisy 
z oblasti občianskeho a rodinného práva, napokon štvrtá časť obsahuje tzv. občianske 
zákony (graždanskije zakony) - predpisy občianskeho súdneho i nesporového konania. 

9.7.2 Vecné právo 

 Podobne ako v iných feudálnych štátoch, aj v Rusku boli vlastnícke vzťahy 
diferencované predovšetkým v závislosti od toho, či šlo o hnuteľnosti alebo 
nehnuteľnosti: zatiaľ čo vlastníctvo k hnuteľnostiam nepodliehalo obmedzeniam, resp., 
neplatil ohľadom neho žiadny osobitný režim, vlastníctvo k nehnuteľnostiam bolo 
upravené rozdielne, a to ako z hľadiska subjektov, tak aj objektov vlastníckeho práva. 
V prvých obdobiach vývoja feudálneho Ruska časť pôdy patrila kniežaťu (veľkému 
kniežaťu), ktoré poskytovalo členom svojej družiny (neskorším bojarom) pozemky ako 
odmenu za službu, najmä vojenskú. Tieto pozemky sa poskytovali spočiatku do 
odvolania, neskôr doživotne a napokon dedične. V niektorých prípadoch odovzdávalo 
knieža pôdu do úplného a dedičného vlastníctva bez požadovania protiplnenia, v období 
feudálnej rozdrobenosti sa táto pôda začala nazývať votčina (otcovizeň). Jej 
protikladom bolo pomestie, poskytované za vykonávanie služieb, najmä za výkon 
miestnej správy a vojenskú službu. V období centralistických tendencií sa uskutočnila 
kategorizácia votčín na rodové, nadobudnuté, vyslúžené a kniežacie, pričom zároveň 
došlo k určitej devalorizácii tejto inštitúcie: s držbou votčiny akejkoľvek kategórie sa 
začala spájať povinnosť vojenskej služby, čím sa zmenšil rozdiel medzi votčinou 
a pomestím, dôkazom toho bola aj možnosť výmeny votčiny za pomestie so súhlasom 
panovníka. Napokon v období absolutizmu sa uskutočnila nivelizácia oboch inštitúcií: 
v roku 1714 bol vydaný zákon, ktorým sa zrušilo delenie pôdy patriacej šľachte na 
votčiny a pomestia - všetka pôda sa stala vlastníctvom (sobstvennosť) statkárov 
(pomeščikov), hoci s určitými feudálnymi obmedzeniami. 

 Slobodní roľníci mohli vlastniť ornú pôdu, lesy a pasienky boli vlastníctvom 
občín a členovia občín ich mohli iba užívať. Povinnosťou slobodných sedliakov bola 
pôvodne iba daňová povinnosť, v období feudálnej rozdrobenosti sa im však uložil celý 
rad povinností, ktoré dovtedy plnili iba nevoľníci: pásť feudálove kone, kosiť jeho lúky, 
pomáhať kniežacím poľovníkom a rybárom pri love a poskytovať stravu nielen 
kniežacím sluhom, ale aj psom a lovným vtákom. Súhrn týchto povinností sa nazýval 
barščina (panské). 
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 V období rozkladu feudalizmu sa začala prejavovať tendencia odstraňovania 
feudálnych obmedzení a príklon k rímskoprávnej koncepcii vlastníctva, táto tendencia 
sa najvýraznejšie prejavila v Zbierke platných zákonov (Svode), ktorá upravovala 
vlastníctvo ako právo „vec držať, užívať ju a disponovať ňou večne a dedične". 

9.7.3 Záväzkové právo 

 Napriek tomu, že hospodárstvo bolo v prvých vývojových obdobiach Ruska 
prevažne naturálne, vznikali niektoré inštitúcie obligačného práva. Väčší rozvoj 
záväzkového práva nastal v období rozdrobenosti v súvislosti s rozvojom vnútorného 
i zahraničného obchodu. Popri zámene (výmena veci za vec) sa stále častejšie 
vyskytovala kúpna zmluva. Predmetom kúpnej zmluvy mohli byť aj nehnuteľnosti, 
v tomto prípade sa používala aj písomná forma. Častým kontraktom bola pôžička, 
v mestách vznikla vrstva úžerníkov, ktorí poskytovali pôžičky aj feudálom. Pôžičky 
však poskytovali aj feudáli, a to slobodným roľníkom, ktorí ručili za dlh svojou 
vlastnou osobou (zakupničestvo) a v prípade insolvencie sa stávali nevoľníkmi, 
vytvárajúc medzi ostatnými nevoľníkmi osobitnú kategóriu - zakupov. Vyskytovala sa 
aj úschova a v súvislosti s rozvojom remesiel pracovná zmluva. Význam pracovnej 
zmluvy vzrástol najmä v nasledujúcom období vznikom a rozvojom priemyslu, napriek 
tomu, že časť priemyselnej výroby bola organizovaná feudálnym spôsobom 
(podnikateľom sa umožňovalo kupovať celé dediny a využívať na prácu v podnikoch 
nevoľníkov). V poslednom vývojovom období feudálneho Ruska sa diferencovalo 
medzi zmluvou uzavretou s robotníkom a zmluvou so sluhom. Zmluvou, na ktorej sa 
veľmi výrazne prejavovali feudálne vzťahy, bola nájomná zmluva, pri ktorej vzájomné 
postavenie prenajímateľa a nájomníka predstavovalo paralelu so vzájomným 
postavením šľachtica a poddaného (najmä keď predmetom nájmu bola nehnuteľnosť): 
vlastník nehnuteľnosti bol oprávnený z zmluvu kedykoľvek vypovedať, nájomník pri 
vypovedaní zmluvy bol povinný zaplatiť nájomné až do pôvodne dojednaného termínu. 

9.7.4 Rodinné právo 

 Charakterizovala nadvláda muža ako hlavy rodiny, ktorý mal takmer 
neobmedzené právo nad manželkou a deťmi. Celkovo rodinné právo, najmä pokiaľ ide 
o vzťahy medzi manželmi, bolo silne ovplyvnené kresťanstvom reprezentovaným 
v Rusku takmer výlučne pravoslávnou cirkvou. Vplyv cirkvi sa postupne upevňoval, 
rodinné právo poznalo iba cirkevný sobáš. Rozvod manželstva bol síce povolený, cirkev 
sa však snažila rozvody obmedzovať. 

9.7.5 Dedičské právo 

 Uznávalo ako dedičné dôvody závet a zákon. Pri dedení zo zákona mali 
prednosť synovia, dcéry dedili iba v prípade, že nebolo synov. Existovala aj inštitúcia 
odúmrte, pričom, ak zomrel bez zanechania dedičov smerd, jeho majetok prechádzal na 
feudála. V období vzniku ruského impéria a absolutistického štátu sa uskutočnila 
úprava, ktorej cieľom bolo zamedziť drobenie majetkov feudálov: v zmysle ukazu „o 
jedinonasledii" z roku 1714 otec mohol zanechať nehnuteľnosť iba jednému zo svojich 
detí. 

9.7.6 Trestné právo 

 V trestnom práve najstaršieho obdobia sa zachovávali prežitky 
prvotnopospolného zriadenia, predovšetkým krvná pomsta. S upevňovaním štátnej 
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organizácie sa tieto prežitky postupne zatláčali, pričom krvná pomsta bola nahradená 
peňažným trestom - pokutou (vira), výška ktorej bola odstupňovaná podľa 
spoločenského postavenia usmrteného (80 hrivien za bojara alebo vysokého kniežacieho 
úradníka, 40 hrivien za iného slobodného človeka, za cholopa, otroka alebo smerda, 
ktorý pracoval na hospodárstve kniežaťa alebo bojara, sa platila iba náhrada škody 
kniežaťu alebo bojarovi). Vira sa platila aj za poranenie resp. zmrzačenie, pričom 
páchateľ bol povinný nahradiť aj náklady liečby. Ďalším pozostatkom 
prvotnopospolného zriadenia bola kolektívna zodpovednosť občiny, na území ktorej 
bola spáchaná vražda: ak vrah nebol zistený, platila pokutu (dikaja vira) občina. 
Pripúšťala sa aj svojpomoc včítane práva usmrtiť páchateľa, toto právo sa mohlo použiť 
aj v prípade krádeže, ak bol páchateľ pristihnutý pri čine. 

 V období feudálnej rozdrobenosti normy trestného práva boli obsiahnuté 
v Ruskej pravde, ktorá používala pre trestný čin termín „obida" (urážka, porušenie), 
ktorým sa však označovalo aj porušenie poviností vyplývajúcich zo zmluvy. Ruská 
pravda poznala celý rad trestných činov: velezradu, trestné činy protináboženstvu, 
usmrtenie, ublíženie na tele, podpaľačstvo, krádež a poškodzovanie hraničných značiek. 
Trestami boli: trest smrti, zmrzačovacie tresty a pokuty. Osobitným druhom trestu, 
ktorý sa ukladal za najťažšie trestné činy bolo vydanie napospas (otdanie v potok 
i razgrablenie), pri ktorom odsúdený (a niekedy aj jeho rodinní príslušníci) bol uvrhnutý 
do otroctva a jeho majetok bol skonfiškovaný. 

 V dôsledku recepcie (hoci obmedzenej) byzantského práva sa prejavovala úzka 
spätosť svetského a cirkevného práva: často sa uvádzal popri svetskom treste aj trest 
cirkevný. Vplyv cirkvi sa prejavoval aj na skutkových podstatách: ako trestný čin sa 
kvalifikovalo uzavretie manželstva bez súhlasu rodičov, za ktoré bol muž potrestaný 
väzením, žena zatvorením do kláštora. 

 V období budovania centralizovaného štátu sa spresnila kvalifikácia trestných 
činov. Spomedzi trestných činov osobitný dôraz sa kládol na postih zneužívania 
sudcovskej moci, najmä korupcie (vziatočničestvo). Za zneužitie moci mohol byť sudca 
potrestaný bičovaním a uväznením. 

 V období vzniku ruského impéria sa objavila nová skutková podstata trestného 
činu - účasť na súboji. Pri trestoch sa v tomto období zachovávala drastičnosť: 
existovali rôzne spôsoby trestu smrti, vrátane upálenia a sťatia (ktorým predchádzalo 
prepálenie jazyka za rúhanie), zmrzačovacie tresty (odrezanie jazyka, odťatie ruky), 
zachovali sa aj telesné tresty (bičovanie). Častým trestom bolo deportovanie 
odsúdeného na Sibír. Novým druhom trestu boli nútené práce. Pri trestoch sa 
uplatňovalo privilegované postavenie šľachty: jej príslušníci nemohli byť bičovaní. 
V období absolutizmu boli privilegovaní duchovní aj príslušníci vyššej vrstvy 
mešťanov, vzhľadom na to sa pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov 
uvádzali vždy dva druhy trestov - pre osoby nepodliehajúce telesným trestom a pre 
ostatné obyvateľstvo. 

9.7.7 Procesné právo 

 Súdne konanie bolo spočiatku ústne a verejné. Dôkaznými prostriedkami boli 
výpovede obvineného (resp. účastníkov) a svedkov, prísahy a ordálie. Svedčiť mohli iba 
slobodné osoby, pričom svedkovia sa rozdeľovali na očitých (vidok) a tých, ktorí 
o trestnom čine vedeli, nie však ako priami svedkovia (posluch). Prísahu mohol skladať 
žalobca i obvinený (obžalovaný resp. odporca). Ordálie spočívali v skúške rozpáleným 
železom, predpokladá sa však, že sa používal aj súdny súboj (pole). 
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 Po prekonaní rozdrobenosti a vytvorení centralizovaného štátu existovali dva 
základné druhy procesu: tradičný ruský a inkvizičný. 

 V staršom, tradičnom procese sa uskutočnili niektoré zmeny. Predovšetkým 
v trestných veciach konanie sa vo väčšine prípadov začínalo z iniciatívy štátneho 
orgánu. Konanie bolo ústne a verejné. Dôkaznými prostriedkami boli okrem výpovedí 
obvineného a svedkov najmä listiny, ktorých význam ako dôkazných prostriedkov stále 
vzrastal. Z ordálií zanikol v 16. storočí súdny súboj, ordálie ako inštitúcia sa zachovali 
vo forme losovania, ak hodnota sporného predmetu nepresahovala 1 rubeľ. 

 Inkvizičný proces sa používal iba pri trestných veciach, aj to iba v určitých, 
osobitne vymedzených prípadoch. Konanie sa začínalo z iniciatívy štátneho orgánu 
a dôvodom jeho začatia mohlo byť udanie, výpoveď mučeného delikventa v priebehu 
iného konania alebo iba zlá povesť obvineného. Konanie bolo tajné a písomné, 
dôkazným prostriedkom bolo priznanie obvineného, ktoré mohlo byť vynútené aj 
mučením, výpovede svedkov a konfrontácia. Pri rozširovaní inkvizičného procesu mala 
významnú úlohu prax gubných súdov. Inkvizičný proces postupne nadobúdal prevahu a 
v období absolutizmu (od roku 1716) sa stal jedinou formou trestného procesu. 
Uplatňovala sa zásada formálneho hodnotenia dôkazov. Do panovania Alexandra I. 
(1801 - 1825) sa zachovala tortúra, pričom zásadne sa nepoužívala voči príslušníkom 
šľachty, výnimkou boli prípady, ak išlo o podozrenie z protištátnej činnosti alebo 
vraždy. 

 V roku 1864 sa uskutočnila reforma, v rámci ktorej boli zavedené procesné 
predpisy podľa západoeurópskych vzorov, zaviedlo sa predovšetkým zverejnenie 
konania. Trestné veci sa súdili v súčinnosti s porotou, ktorá sa vyjadrovala k otázke 
viny. Obžalobu vznášala prokuratúra, obvinených obhajovali advokáti. 
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10 Vývoj verejnej správy po parlamentných revolúciach 

10.1 Štát a etatizácia verejnej správy po parlamentných revolúciách 
v  Európe 

 Utváranie porevolučných štátov bolo dlhodobým procesom a jeho začiatok treba 
hľadať už vo feudalizme. V 16. a 17. storočí sa postupne dokončovali presuny v pomere 
stavov feudálneho absolutistického štátu. Zmeny v štruktúre feudálnej spoločnosti 
vyvrcholili buržoáznodemokratickými revolúciami, ktorých výsledkom bolo politické 
víťazstvo nastupujúcej buržoázie a definitívny zánik feudálneho sveta. 

 Víťazstvo buržoázie prinieslo nielen odstránenie absolutistickej feudálnej 
monarchie, ktorá bola všeobecne považovaná za symbol reakcie, ale aj uzákonenie 
viacerých demokratických práv a slobôd občanov. V tomto zmysle bol vznik 
a počiatočné obdobie buržoáznych štátov zafarbené antifeudálnym charakterom, 
pokrokovým zjavom v dejinách ľudskej spoločnosti. 

 V období 17. a 18. storočia – dochádza k vzniku buržoáznych štátov na základe 
buržoáznodemokratických revolúcií. Kapitalistickú cestu vývoja najprv nastúpilo 
Anglicko (1640), potom USA (1787), Francúzsko (1789) a po nich ďalšie štáty na 
európskom i americkom kontinente. Toto počiatočné obdobie je charakteristické 
nástupom demokratických síl vo všetkých oblastiach spoločenského života a nesie 
názov kapitalizmus voľnej súťaže (alebo liberálny kapitalizmus). Končí približne 
Viedenským kongresom. 

 Obdobie 18. a 19. storočia – je možné povedať, že Viedenským kongresom 
v roku 1814 a presnejšie potom Parížskou komúnou v roku 1871 nastáva silná 
koncentrácia kapitálu, odstraňuje sa postupne voľná konkurencia vládou monopolov. 
Kapitalizmus začína prechádzať do druhej fázy svojho rozvoja zvaného monopolistický 
kapitalizmus alebo imperializmus a znamená odklon od revolučného radikalizmu 
smerom k umiernenej buržoáznej demokracii. Buržoázny štát začína uskutočňovať 
militaristickú koloniálnu politiku voči menej vyvinutým národom s cieľom podrobiť si 
ich hospodársky aj politicky. Namiesto hospodárskeho liberalizmu začína sa prejavovať 
ingerencia štátu v spoločenských a hospodárskych vzťahoch. 

 Obdobie 19. a 20. storočia – je charakteristické vzrastaním rozporov 
buržoázneho štátu vo vnútri i navonok. Buržoázny štát pokračuje aj naďalej vo svojej 
vnútornej i zahraničnej expanzívnej politike. Pre celé 19. storočie a začiatok 20. storočia 
je však typický predovšetkým rast národnooslobodzovacieho hnutia, v ktorom od 
začiatku rozhodujúcu úlohu hrajú ľudové masy. V 19. storočí sa dokončujú prvé zmeny 
na politickej mape Európy. Vznikajú nové nezávislé štáty: Belgicko, Bulharsko, 
Grécko, Rumunsko, Srbsko, Taliansko. Ďalšie nezávislé štáty vznikajú po prvej 
svetovej vojne: Albánsko, Československo, Juhoslávia, Fínsko, Poľsko. Vytvára sa prvý 
socialistický štát na svete – RSFSR. 

 Konštitucionalizmus ako právny základ štátu. V teórii štátneho práva sa ústava 
považuje za základný zákon štátu, ktorý ako výsledok skutočného pomeru síl v danej 
spoločnosti, v súhrne noriem dotovaných najvyššou právnou silou, legislatívne rieši 
najzávažnejšie otázky politického a hospodárskeho zriadenia, organizáciu 
zastupiteľských zborov, najvyšších výkonných orgánov, orgánov súdnych, základné 
práva a povinnosti občanov a zásady budúcej zákonodarnej činnosti. V tomto zmysle sa 
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objavujú prvé ústavy až v požiadavkách buržoáznych revolúcií 17. a 18. storočia. 
Ústavný princíp sa stáva bojovým heslom buržoázie v zápase s feudálnym zriadením 
a znamená rozšírenie právnej subjektivity na všetkých členov spoločnosti i keď 
formálne. 

 Buržoázna ústava mala však nielen deklarovať dosiahnutý stav vhodný pre 
buržoáziu, ale, a to predovšetkým, mala právne garantovať trvanie tohto stavu pro 
futuro, ako aj zabezpečiť jeho nemeniteľnosť. Buržoázia ústavne zakotvila najmä 
slobodu podnikania, slobodu súkromného vlastníctva, zmluvnú slobodu. Tieto otázky sa 
stali základnými ústavnými zásadami všetkých buržoáznych ústav. 

 Prvá buržoázna ústava nevznikla na európskom kontinente, ale v Amerike, 
v štáte Virginia v roku 1776. Dôležitá bola najmä deklarácia, ktorá obsahovala 
formulácie amerických politických zásad a tvorila spoločný dokument s ústavou. 

 Podobné deklarácie sa dostali aj do iných buržoáznych ústav, ktoré postupne 
preberali americký vzor. V Európe prvou ústavou bola francúzska ústava z roku 1791, 
ktorá vo svojej proklamácii práv človeka a občana („Déclaration des droits de l´homme 
et du citoyen“) zrušila šľachtické výsady a vrchnostenské práva a zaviedla úplnú 
občiansku rovnosť. Táto koncepcia našla prívržencov vo všetkých ostatných 
buržoáznych štátoch. 

 V súvislosti s požiadavkou vydania ústavy vypracovala buržoázia teóriu o tzv. 
ústavodarnej moci (Condorcet, Siey‘es), ktorá mala veľký ideologický význam najmä 
v americkej a francúzskej buržoáznej revolúcii. Podľa tejto teórie treba odlišovať od 
všetkých ostatných mocí v štáte (zákonodarnej, výkonnej a súdnej) ešte zvláštnu moc, 
moc nariadiť ústavu (tzv. pouvoir constituant), ktorá patrí jedine ľudu (myšlienka 
suverenity ľudu). Ostatné moci sú iba ustanovené a odvodzujú sa z tejto ústavodarnej 
moci. 

 Hlavné programové a teoretické základy parlamentnej demokracie. Buržoázne 
ústavy spočívali na základe vypracovanom školou prirodzeného práva. Samostatné 
koncepcie ústavy vychádzali z teórie spoločenskej zmluvy (contrat social) a ústava mala 
byť obnovením tejto zmluvy (J. J. Rousseau). Z prirodzeného práva odvodila buržoázna 
veda postupne teóriu suverenity ľudu, teóriu prirodzených občianskych práv a slobôd 
a teóriu trojdelenia moci. Tieto teórie sa stali základnými tézami buržoáznej 
demokracie, na ktoré nadväzovali všetky neskoršie buržoázne ústavy 19. a 20. storočia. 

 Teória suverenity ľudu (Jean Bodin v knihe „Six Levres de la République z roku 
1576) bola antitézou doktríny absolútnej feudálnej monarchie, v ktorej sa suverenita 
sústreďovala v osobe panovníka. Spôsobila teda popretie samostatných základov 
feudálneho štátu. Formálne prijatie teórie suverenity ľudu sa však stretávalo s veľkými 
ťažkosťami. Niektorí panovníci sa postavili na rozhodný odpor, tvrdiac, že jej ústavné 
sformulovanie by narúšalo základy legitimácie ich vlastnej moci, keď ale buržoázia aj 
skutočne dosiahla štátnu moc, odkláňa sa od tejto teórie, resp. nahrádza suverenitu 
„štátu“, suverenitou „parlamentu“. 

 Teória prirodzených občianskych práv a slobôd. Občianske práva a slobody 
uvedené prvýkrát Virginskou ústavou a potom „Deklaráciou práv človeka a občana“ 
z roku 1789 vo Francúzsku – nachádzali uplatnenie aj v neskorších buržoáznych 
ústavách. Bežne sa zaručovala rovnosť práva vôbec, čo bol základný výdobytok 
v pomere k feudálnej nerovnosti práv. Ďalej buržoázne ústavy proklamovali slobodu 
osobnosti, slobodu svedomia, aj slobodu hospodársku, rôzne pritom vymedzujúc rozsah 
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týchto slobôd. Naproti tomu s veľkými ťažkosťami sa do buržoáznych ústav dostávala 
sloboda združovania, zhromažďovania a sloboda tlače. 

 Časom sa katalóg občianskych práv rozširoval. Boli zavedené ekonomické 
a sociálne práva, (ktoré poznala už jakobínska ústava), ako právo na prácu, na 
vzdelanie, odpočinok. 

 Ústavným zakotvením občianskych práv buržoázny štát vlastne vytvoril pojem 
základných verejných práv jednotlivca; poddaný sa zmenil na občana, ktorý má 
k dispozícii na ochranu svojich práv prostriedky súdnej ochrany. 

 Nemožno ale v súvislosti s občianskymi právami nespomenúť jednu skutočnosť: 
všeobecné uzákonenie občianskych práv v buržoáznej ústave si vyžadovalo bližšie 
vymedzenie zákonmi, ktoré mali určiť hranice, v rámci ktorých môžu občania tieto 
spresniť, za akých podmienok môže byť občan pozbavený slobody a pod. Tak sa často 
v praxi stávalo, že zákon ohraničil slobody zaručené ústavou do príliš skromných 
rozmerov. 

 Teória rozdelenia moci. Teória rozdelenia moci sa prvýkrát rozvinula čiastočne 
na základe skúmania anglických ústavných vzťahov Motesquieuom (v knihe „Esprit des 
Lois“ z roku 1748), inšpirovala tvorcov ústavy USA z roku 1787, či francúzskej ústavy 
z roku 1791. Neskôr sa stala východiskovým bodom všetkých buržoáznych ústav až do 
20. storočia. 

 Podľa tejto teórie je možné vyhnúť sa ľubovôli iba tak, že zákonodarná, výkonná 
a súdna činnosť sa nesústredí v rukách jediného štátneho orgánu, ale musia ju 
uskutočňovať tak v centre, ako aj na celom území štátu vzájomne, úplne nezávislé 
a nepodriadené štátne orgány. Zákonodarná moc musí byť bezpodmienečne zverená 
volenému zastupiteľskému orgánu, výkonná moc panovníkovi, ktorý môže konať len 
podľa zákonov v záujme realizácie a súdna moc nezávislým súdnym orgánom. 

 Je jasné, prečo táto teória vôbec vznikla. Bola namierená proti absolutistickej 
monarchii, a preto v počiatočnom období boja novonastupujúcej buržoázie zohrala 
pozitívnu úlohu. Cieľ, ktorý mal byť zabezpečený: dosiahnutie rovnováhy medzi 
jednotlivými mocami, sa však nikdy nedosiahlo. V skutočnosti nikdy nešlo a ani nejde 
o delenie štátnych mocí, ale iba o delenie práce medzi štátnymi orgánmi. Nemožnosť 
deľby štátnej moci dokazuje dokonca samotná buržoázna teória suverenity ľudu, podľa 
ktorej nositeľom všetkej štátnej moci je jedine ľud a on iba prepožičiava svoju moc 
štátnym orgánom. V nasledujúcej časti sa zmienime o problémoch ústavného 
uskutočnenia zásady deľby moci v buržoáznom štáte. 

10.2 Zákonodarná moc 

 Zákonodarná moc je moc vydávať zákony ako všeobecne záväzné pravidlá 
ľudského správania sa. Táto moc patrila vždy zásadne parlamentu, ktorý sa stal 
v dejinách buržoázneho štátu najvyšším zastupiteľským orgánom. Na jeho podobu mal 
rozhodný vplyv model anglického parlamentu, v dôsledku čoho v buržoáznych štátoch 
vznikali najčastejšie dvojkomorové parlamenty (bikameralizmus), skladajúce sa 
z Hornej a Dolnej snemovne. 

 Horná snemovňa vystupovala pod rôznymi názvami: Snemovňa lordov 
(Anglicko), Snemovňa pairov (Francúzsko v roku 1814), Senát (USA, Francúzsko 
v roku 1875 a 1958), Rada starších (Francúzsko v roku 1795), Štátna rada (Rusko 
v roku 1906), Zväzová rada (Nemecko v roku 1871). 
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 Zloženie Hornej snemovne nebývalo vždy rovnaké, a preto v tejto súvislosti je 
možné hovoriť o jej troch typoch: 

 Aristokratické zloženie - keď snemovňa pozostávala z dedičných členov 
a členov menovaných panovníkom: Anglicko, Francúzsko v roku 1814, Prusko v roku 
1850, Rakúsko v roku 1867. 

 Reprezentatívne zloženie - keď snemovňa pozostávala z volených členov: 
Francúzsko od roku 1795, USA od roku 1913, Poľsko od roku 1921. 

 Federálne zloženie - keď v zložených štátoch pozostávala Horná snemovňa 
z predstaviteľov členských štátov federácie: USA, Nemecko v roku 1867 a 1871. 

 Poslanie a funkcia Hornej snemovne v buržoáznom štáte bývala zdôvodnená 
obyčajne „väčšou rozvážnosťou“ a „politickou inteligenciou“ svojich členov a mala vo 
vzťahu k Dolnej snemovni plniť predovšetkým retardačnú a korigujúcu funkciu. 

 Dolná snemovňa mala tiež rozličné pomenovania: Snemovňa obcí (Anglicko), 
Poslanecká snemovňa (Francúzsko), Snemovňa reprezentantov (USA), Ríšsky snem 
(Nemecko), Štátna duma (Rusko). Tento štátny orgán býval zvyčajne početnejší než 
Horná snemovňa a mal obyčajne charakter zastupiteľského orgánu pochádzajúceho 
z volieb. 

 Základnou oblasťou činnosti parlamentu bolo zákonodarstvo. Spočiatku mali 
obe snemovne zásadne rovnaké postavenie, to znamená, že pre prijatie návrhu zákona 
bol potrebný zhodný súhlas oboch komôr parlamentu. Rovnoprávnosť snemovní sa 
udržala v zložených štátoch, v ktorých Horná snemovňa mala federálny charakter. 
V iných buržoáznych štátoch sa začali prejavovať v 20. storočí tendencie na zníženie 
úlohy Hornej snemovne. 

 Okrem právomoci vydávať zákony, mávali jednotlivé snemovne, najmä Horná 
snemovňa, niektoré výkonné alebo súdne oprávnenia. Napríklad americký senát dával 
súhlas k menovaniu niektorých úradníkov, Snemovňa lordov mala charakter 
najvyššieho odvolávacieho súdu, ktorý si udržala až dodnes. V niektorých buržoáznych 
štátoch, podľa anglického vzoru, sa zaviedla inštitúcia impeachmentu, ktorá 
umožňovala postaviť pred súd a obžalovať ministra a tiež prezidenta prostredníctvom 
Dolnej snemovne tak, že súdnu právomoc mala Horná snemovňa: USA, Francúzsko 
1875. 

10.3 Výkonná moc 

 V buržoáznom štáte založenom na teórii deľby moci zákonodarnú moc 
vykonáva parlament, súdna moc prislúcha nezávislým súdom a výkonná moc patrí 
predovšetkým hlane štátu (a centrálnym výkonným orgánom, o ktorých pre nedostatok 
miesta nebudem ďalej hovoriť). 

 Až do prvej svetovej vojny si buržoázne štáty zachovali v prevažnej miere 
monarchistickú podobu formy vlády (vládnou formou rozumie štruktúru najvyšších 
orgánov, spôsob ich tvorenia a vzájomné vzťahy medzi nimi). Ešte koncom 19. storočia 
jedinou republikou, okrem Švajčiarska a neskôr Portugalska (od roku 1910–1911), bolo 
Francúzsko. Iba po prvej svetovej vojne mnohé staré monarchie prijali republikánske 
zriadenie: nemecké štáty, Rakúsko, pričom vznikali tiež nové republiky – ako ČSR, 
Poľsko a pod. 
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 Z hľadiska historického vývoja buržoáznej formy štátu (pod formou štátu 
v širšom zmysle rozumieme formu vlády, formou štátneho zriadenia a politický režim, 
pod formou štátu v užšom zmysle rozumieme len formu vlády) rozoznávame teda: 1. 
monarchie (konštitučné a parlamentné), 2. republiky (prezidentské a parlamentné). 

1a) Konštitučné monarchie podobne ako monarchie parlamentné sa líšili od absolútnej 
feudálnej monarchie tým, že moc panovníka (nebol už panovníkom z „božej 
milosti“) bola vymedzená právom (ústavou). Všeobecne je v konštitučnej 
monarchii na čele štátu dedičný panovník, ktorý zostavuje vládu, zodpovednú len 
jemu. Panovník však nemôže vydávať zákony bez parlamentu, aj keď má pomerne 
značný vplyv na ich vydávanie (napr. právo vrátiť zákon). Stupeň obmedzenia 
panovníka nebol ešte všade rovnaký. Preto hovoríme niekedy aj o tzv. monarchii 
obmedzenej, v ktorej postuláty buržoáznej demokracie boli realizované pomerne 
slabo. Typickými príkladmi boli Francúzsko za Reštavrácie Bourbonovcov (1814–
1830), Prusko (1850–1918), Rakúsko-Uhorsko (1876–1918). Panovníci si 
zachovávali obyčajne nadradené postavenie nad ústavou a snažili sa udržať vládu 
vo svojich rukách, hľadajúc oporu v rodovej alebo finančnej aristokracii. Ponechali 
si tiež právo veta voči uzneseniam parlamentu. 

1b) Parlamentné monarchie boli charakteristické suverenitou parlamentu (tzv. princíp 
„Souvereignity of Parliament“). Táto forma vlády sa vyvinula v Anglicku, 
Belgicku, Holandsku a v škandinávskych kráľovstvách. Panovník „panoval ale 
nevládol“. Menoval formálnu vládu, ale len takú, ktorú mu odporúčala politická 
strana, majúca v parlamente prevahu. Takto vymenovaná vláda bola zodpovedná 
nie panovníkovi ale parlamentu a pri vyslovení parlamentnej nedôvery musela 
odstúpiť (podať demisiu). Panovník mal zásadne právo veta, avšak prakticky 
prestal toto používať. 

2a) Prezidentské republiky mali na čele prezidenta voleného občanmi (USA, II. a V. 
Francúzska republika). Prezident menoval jednotlivých ministrov, ktorí sú 
zodpovední jedine jemu; môže ich preto na základe vlastného uváženia odvolať 
z úradu. Vôbec neexistovala kontrolná právomoc parlamentu voči vláde, ani 
možnosť vyslovenia parlamentnej nedôvery a s tým spojenej vládnej demisie. Do 
tejto kategórie patrili USA a podľa ich vzoru mnohé štáty Južnej Ameriky. 

2b) Parlamentné republiky mali na čele prezidenta voleného zastupiteľským orgánom 
(III. Francúzska republika). Prezident síce formálne menoval vládu, ale táto bola 
politicky zodpovedná parlamentu. Ak parlament vyslovil vláde nedôveru, bola 
vláda povinná podať demisiu do rúk prezidenta. Prezident demisiu buď prijal a určil 
nového ministerského predsedu, ktorý mal zostaviť novú vládu a predstúpiť s ňou 
pred parlament alebo neprijal demisiu vlády, rozpustil parlament a vypísal nové 
parlamentné voľby. Každý akt hlavy štátu vyžadoval kontrasignáciu (spolupodpis) 
príslušného zodpovedného ministra. Vzorom pre tento typ bola III. Francúzska 
republika, ktorú nasledovali mnohé štáty v Európe vzniknuté po prvej svetovej 
vojne. 

10.4 Súdna moc 

 Nezávislosť súdnictva. V buržoáznej teórii trojdelenia moci, oddelenia súdnej 
moci ako odlišnej moci od ostatných zodpovedalo potrebe vynášania súdnych 
rozsudkov nezávisle od výkonnej moci. V absolutistickej monarchii tieto oblasti neboli 
ešte náležito rozhraničené, práve naopak, výkonné orgány vykonávali bezprostredný 
vplyv na činnosť súdov a samé ovládali rozsiahlu súdnu jurisdikciu. Preto sa jednou 
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z hlavných úloh rodiaceho sa buržoázneho štátu stalo vytvorenie všeobecného a pre 
všetkých rovného súdnictva, nezávislého od iných štátnych orgánov. 

 Oddelenie súdnej moci od zákonodarnej nevyvolalo v kontinentálnych 
buržoáznych štátoch väčšie pr oblémy. Inak tomu bolo v anglosaských štátoch, kde 
súdy mali celkom iné postavenie, nakoľko rozhodnutiami súdov sa tvorili právne 
normy, čo na kontinente bolo rozhodne vyhradené zákonodarným orgánom 
(parlamentu). Anglické súdy – Najvyšší súd a Súd Snemovne lordov – vytvorili 
všeobecné anglické právo (common law), pričom úloha zákonodarnej či výkonnej moci 
na tomto poli tvorby práva bola až do 20. storočia minimálna. Vďaka tomu má súdna 
moc v Anglicku ešte aj dnes charakter moci celkom rovnorodej s inými dvoma mocami. 
V USA zasa získali súdy právo skúmať zhodu zákonov s ústavou a jej interpretovanie, 
čo mnohokrát viedlo k preferovaniu súdnej moci pred zákonodarnou. 

 O oddelení súdnej moci od výkonnej budeme hovoriť pri administratívnych 
súdoch. 

 Všeobecné súdnictvo. Vo veľkej väčšine buržoáznych štátov bolo zavedené 
všeobecné súdnictvo (t. j. súdnictvo pre všetkých) v zhode s požiadavkou rovnosti 
občanov pred zákonom. Zrušené boli všetky feudálne súdy, štátne aj partikulárne. Podľa 
anglického a francúzskeho vzoru vznikla v jednotlivých buržoáznych štátoch 
niekoľkostupňová sieť všeobecných súdov. Všade sa rozšírila štruktúra všeobecných 
súdov 2- alebo 3-inštančných s jedným najvyšším súdom, ktorý rozhodoval spory ako 
najvyššia alebo revízna inštancia. 

 S organizáciou súdnictva bola najviac spätá problematika spôsobu obsadzovania 
sudcovských miest a eventuálneho povolávania sudcov cestou volieb. Demokratická 
zásada voliteľnosti sudcov uplatnená vo francúzskej revolúcii bola však rýchlo 
nahradená Napoleonovou zásadou obsadzovania sudcovských miest menovaním. 
Podobne aj v iných buržoáznych štátoch sudcovia boli zásadne menovaní. Zásada 
voliteľnosti sudcov bola a je praktizovaná len v niektorých buržoáznych štátoch, ako 
v USA a vo Švajčiarsku. 

 Administratívne súdnictvo. Popri všeobecnom súdnictve vznikali v mnohých 
buržoáznych štátoch aj súdy administratívne ako výraz oddelenia súdnej moci od 
výkonnej. V dejinách sa vytvorili dva systémy administratívneho súdnictva – anglický, 
v ktorom si kompetenciu na rozhodovanie administratívnych sporov ponechali 
všeobecné súdy a francúzsky, spočívajúci na osobitnom administratívnom súdnictve. 

 Ku kontinentálnym krajinám, ktoré sa priklonili k anglickému vzoru 
a nevytvorili zvláštne administratívne súdnictvo, patrili: Belgicko, Taliansko, 
Švajčiarsko, Holandsko a tiež škandinávske štáty. Po prvej svetovej vojne v niektorých 
štátoch vznikol zmiešaný systém vo forme špecializovaných administratívnych oddelení 
pri všeobecných súdoch druhej inštancie. 

 Iné buržoázne štáty sa riadili francúzskym vzorom. Tieto súdy mali poskytnúť 
väčšiu záruku odbornosti v rozhodovaní administratívnych sporov, na ktoré sudcovia 
všeobecných súdov nie sú dostatočne kvalifikovaní. Panoval názor, že hlavnou úlohou 
administratívnych súdov je vlastne kontrolovať činnosť štátu prostredníctvom 
vyneseného rozsudku. Odporcovia administratívneho súdnictva naproti tomu tvrdili, že 
takéto súdnictvo je príliš zblížené s administratívou a závislé od nej, a preto nemôže 
plniť svoju úlohu. 
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10.5 Forma štátu a forma vlády 

 Doteraz sme pri vývojovej analýze systému najvyšších štátnych orgánov 
buržoázneho štátu venovali pozornosť vzájomnému vzťahu týchto orgánov, ktorých 
miesto v procese tvorby štátnej vôle bolo na rovnakej, horizontálnej úrovni. Ale 
buržoázny štátny mechanizmus bol členený aj vo vzostupnom a zostupnom smere, vo 
vertikálnej úrovni. V tejto súvislosti hovoríme niekedy o „vertikálnej deľbe moci“. Do 
tohto okruhu problémov budú spadať predovšetkým otázky vnútorného členenia 
buržoázneho štátu, ako aj jeho územno-teritoriálna výstavba. V ďalšom teda budeme 
hovoriť o buržoáznom štátnom zriadení (pod pojmom štátne zriadenie – ako súčasti 
formy štátu – rozumieme štruktúru štátu, organizáciu jeho územia a občianstva a zásady 
vzájomných vzťahov medzi štátom ako celkom a jednotlivými časťami štátu) 
s prihliadnutím na jeho vývojové tendencie. 

 Buržoázny štát bol štátom jednotným (jednotný unitárny štát je taký štát, ktorý 
sa člení len na administratívne jednotky a nedelí sa na útvary, ktoré majú charakter 
štátu) alebo zloženým (zložený štát je štát, ktorý sa vyznačuje tým, že sa delí na časti, 
ktoré majú charakter štátnych útvarov). V dejinách poznáme rôzne formy spojenia 
viacerých buržoáznych štátov. K nim patria: 

 Personálna únia spočíva na takom spojení dvoch alebo viacerých štátov, kde 
tieto štáty nie sú spojené ničím iným než tým, že v ich čele stojí jediná osoba tak, že je 
ústavou každého z týchto štátov povolávaná v každom štáte zvlášť za jeho hlavu. Tento 
spôsob spojenia bol dosť častý v monarchiách. Spravidla nastal tak, že následkom 
príbuzenských zväzkov medzi dvoma dynastiami sa jediná osoba stala panovníkom, 
menej často tým, že panovník jedného štátu bol zvolený za panovníka druhého štátu. 
Išlo vždy o veľmi voľné spojenie a personálne únie, preto ako celok sa rozpadli 
pomerne ľahko (ako napríklad únia Anglicka s kniežatstvom, potom kráľovstvom 
Hanoverským 1714–1837). Podobne sa ukázal neudržateľný celý rad iných spojení, keď 
buď záujmy a zloženie štátov boli príliš rôzne alebo takéto spojenie prekážalo 
mocenským záujmom iných štátov (napr. spojenie Šlezvicka-Holštýnska a Dánska 
1773–1863). Personálne únie viedli niekedy tiež k zúženiu zväzku medzi oboma štátmi 
a k premene na trvalú reálnu úniu, opierajúc sa o právnu normu spoločnú pre oba štáty. 
Napríklad personálna únia medzi Anglickom a Škótskom (1603–1707) pribrala v roku 
1707 podobu reálnej únie, podobne únia Rakúska s Maďarmi v roku 1867. Inak 
s úpadkom monarchistického princípu silne upadol aj význam personálnych únií. 
Vznikali najmä v čase absolútnej monarchie a pretrvávali ako feudálny prežitok 
v prechodnej forme na začiatku buržoázneho zriadenia. Mnohé buržoázne ústavy ich 
vôbec zakazovali alebo ich podstatne sťažovali a obmedzovali, ako napríklad 
frankfurtská ústava v Nemeckej ríši, belgická, pruská a pod. 

 Reálnou úniou nazývame také spojenie štátov trvalejšieho charakteru, kde si 
zúčastnené štáty vytvárajú niektoré spoločné orgány. Bola to predovšetkým opäť osoba 
spoločného panovníka, ale aj iné spoločné inštitúcie, napríklad spoločný parlament, či 
spoločná vláda. Príkladom reálnej únie bol vzťah Anglicka a Škótska od roku 1707, 
Anglicka – Írska od roku 1801 do roku 1922, podobne spojenie Švédska a Nórska od 
roku 1814 do roku 1905. 

 Konfederácia je voľné spojenie suverénnych štátov na realizovanie istých 
všeobecných, presne vymedzených a ohraničených spoločných cieľov. S takýmto 
štátnym zriadením sa historicky stretávame až v období tvorby a vzniku buržoáznych 
štátov v Amerike a na európskom kontinente. Pravidelne však konfederácie nemali dlhé 
trvanie a buď zanikli alebo sa pretvárali v užšie spojenie, vo federácie. Ako typickým 
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príkladom konfederácie je možné označiť úsilie niekoľkých anglických kolónií 
v Amerike v boji za nezávislosť na anglickej korune, ktorý vyvrcholil koncom 18. 
storočia. Roku 1776 sa vyhlásili tieto kolónie za nezávislé a v rokoch 1777–1781 
vytvorili spoločenstvo, tzv. konfederáciu. Po dlhých bojoch bola v roku 1787 – 
účinnosť 1789 – vyhlásená ústava USA, ktorá položila právne základy dnešného 
amerického federalizmu. 

 Federácia je formou zloženého štátu pozostávajúceho z častí (útvarov) majúcich 
charakter štátnych útvarov, pričom práva určené spoločnou ústavou vykonávajú 
vlastnými zákonodarnými a výkonnými orgánmi. Takéto spojenie štátov bolo užšie než 
konfederácia. Totiž v týchto prípadoch štáty vchádzajúce do federálneho zväzku 
delegovali časť svojej suverenity novému nimi povolanému federálnemu štátu. 
Federácia mala viac charakter skutočne suverénneho štátu, mala vlastnú ústavu 
a vlastné, pre celú federáciu, spoločné štátne orgány pre spoločné veci. V oblasti vecí 
nepatriacich do federácie si zachovávali členské štáty svoju samostatnosť a mali 
rovnako vlastnú ústavu, ba aj suverénne štátne orgány. Zásadný rozdiel medzi 
federáciou a konfederáciou okrem iného bol v tom, že federácia ako taká bola štátom, 
naproti tomu konfederácia nemala osobitné znaky štátu. V konfederácii sa rozhodovalo 
jednomyseľne, vo federácii o spoločných veciach rozhodovala väčšina. 

 V dejinách buržoáznych štátov sme pozorovali charakteristický proces 
pretvorenia sa voľných konfederácií vo federácie, ako aj tendencie prerastania 
federálneho štátu v unitárny štát. 

 Značne odlišnou od bežného buržoázneho federalizmu bola federácia 
nemeckých štátov (Severonemecký spolok z roku 1867, Nemecká ríša z roku 1871). Jej 
zvláštnosť spočívala v nerovnom členstve zúčastnených štátov (tzv. nerovná federácia). 
Prusko malo zabezpečené výnimočné postavenie: nemeckým cisárom bol vždy pruský 
kráľ a v ríšskej rade malo Prusko zaručené 17 hlasov z úplného počtu 58; z ostatných 
štátov jeden mal 6 hlasov, dva štáty 4, tri štáty 2 a zvyšok po jednom hlase. 
 Administratívno-teritoriálne delenie štátu. Ak sa buržoázia usilovala 
o odstránenie štátnej správy v jej centre, o to väčší záujem prejavovala pri budovaní 
územno-teritoriálnej správy v mestách a na vidieku. Išlo jej pritom o získanie 
rozhodujúceho vplyvu na miestne orgány, ktoré by pri presadzovaní jej 
celospoločenských aj lokálnych záujmov mohli zohrať významnú úlohu. 

 V buržoáznom systéme miestnej správy a jej vývoji rozoznávame, podľa toho, či 
verejné záležitosti v miestnom meradle spravovali občania prostredníctvom nimi 
volených samosprávnych orgánov (element decentralizačný) alebo štátni úradníci 
(element centralizačný) a tiež podľa toho, akým spôsobom bol vymedzený vzťah medzi 
týmito samosprávnymi orgánmi a štátnymi úradníkmi (byrokracia), dva druhy miestnej 
správy: 

a) kontinentálny, 
b) anglosaský. 

ad a) Kontinentálny systém miestnej správy bol vo Francúzsku podmienený pri svojom 
vzniku dvoma významnými historickými okolnosťami: existenciou absolutizmu 
a revolučným hnutím koncom 18. a 19. storočia. 

 Francúzsky kontinentálny systém orgánov miestnej správy spočíval na 
zásade tzv. dvojkoľajnosti: štátna správa („administration nationale“) 
a samospráva („administration décentralisée“). Historicky staršieho pôvodu bola 
štátna správa, z ktorej a popri ktorej sa neskoršie akousi decentralizáciou (odtiaľ 
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aj jej názov) vytvorila samospráva tak, že sa odňala časť právomoci orgánom 
štátnej správy. Táto dvojkoľajnosť miestnych štátnych orgánov, na rozdiel od 
anglosaského systému, sa stala typickým znakom kontinentálnej sústavy 
miestnych orgánov a bola viac-menej prevzatá aj inými buržoáznymi štátmi tejto 
skupiny. 

 Spravovanie miestnej administratívy spočívalo predovšetkým v rukách 
štátnej správy, t. j. byrokratického aparátu. Preto obyčajne na rozličných jej 
stupňoch (okres, provincia, department, vojvodstvo, grófstvo, gubernia a pod.) 
sa tvorili hierarchicky disciplinované úrady teritoriálnej správy, spravujúce tzv. 
všeobecnú administratívu, t. j. zaoberajúce sa všetkými oblasťami administratívy 
s výnimkou tých, ktoré boli vyňaté a pre ktoré sa vytváral osobitný byrokratický 
aparát. 

 Pokiaľ ide o samosprávu a jej orgány, mala sa v nej zabezpečiť vlastne 
účasť obyvateľstva na správe verejných vecí. Vyčerpávala sa spravidla 
povolávaním volených rád a samosprávnych orgánov a priznaním širokých či 
užších oprávnení v spolupráci so štátnou správou. Bolo všeobecne známe, že ak 
aj niekde bola samospráva značne široká (napr. Prusko, Rakúsko-Uhorsko), 
predsa vo väčšine buržoáznych štátov právomoc samosprávnych orgánov bola 
taká nepatrná, že nijak nenarušila všeobecnú centralizačnú administratívnu 
štruktúru. 

ad b) Celkom inak sa uberal vývoj miestnych orgánov v anglosaských krajinách. 
V Anglicku vznikli orgány miestnej správy ako buržoázna protiváha kráľovskej 
centrálnej administratívy, ktorá nemala v mestách a na vidieku svoje vlastné 
orgány. V USA zase vznikali miestne orgány v procese postupnej kolonizácie 
tiež zdola, a to oveľa skôr než orgány centrálne. 

 Tieto skutočnosti formovali v základe charakteristické črty anglosaského 
buržoázneho systému miestnych orgánov, pre ktoré sa dvojkoľajnosť nestala ani 
organizačným princípom, ani vymedzením intenzity a rozsahu právomoci. 
V dôsledku toho tak v Anglicku ako aj v USA sa pojmy miestna správa („local 
governement“) a samospráva („selfgovernement“) obsahovo vlastne kryli. 

 Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, iba samospráva mohla 
v rozvinutých formách realizovať postuláty buržoáznej demokracie. 
Nedostatkom však bolo, že spôsob formovania jej orgánov bol nedemokratický, 
čo viedlo často k ovládnutiu samosprávnych orgánov miestnymi reakčnými 
silami. 

10.6 Právo a právna veda 

 Právna veda a najmä škola prirodzeného práva vyvolali v dovtedajšom systéme 
feudálneho právneho myslenia doslovne vážnu revolúciu. Nástupom kapitalistických 
výrobných vzťahov začínalo byť zrejmé, že staré feudálne právo založené na výsadách 
a privilégiách sa nemôže dlho udržať. A tak v oblasti práva stála buržoázia pred úlohou 
vybudovať taký právny systém, ktorý by jej plne vyhovoval a pomohol udržať sústavné 
mocenské pozície. 

 Táto úloha bola však determinovaná situáciou vyplývajúcou z predchádzajúceho 
feudálneho právneho vývoja. Pre feudálne právo bol bez výnimky typickým 
predovšetkým právny partikularizmus brzdiaci rozvoj tovarovo-peňažných vzťahov. Bol 
dôsledkom feudálnej spoločenskej a hospodárskej nerovnosti a znamenal, že každý stav, 
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či skupina ľudí mali svoje právo, ktorým sa riadili a ktoré bolo nezáväzné pre ostatných. 
To znamenalo, že dlhé stáročia nebol vypracovaný všeobecne platný právny systém, 
záväzný pre všetkých členov spoločnosti. 

 Ďalšou prekážkou bola nesúrodosť samotného feudálneho právneho poriadku. Je 
známe, že teoretický základ feudálneho práva tvorilo rímske právo, ktoré v silnej miere 
ovplyvnilo vývoj práva najmä v západnej a strednej Európe, ba bolo v týchto štátoch 
počnúc 11. storočím a končiac 15. storočím čiastočne či úplne recipované. Základom 
tejto recepcie, ako aj vedeckého spracovania sa stali štyri časti kodifikácie cisára 
Justiniána: Códex, Digesta (Pandectae), Institutiones, Novellae, nazvané v 16. storočí 
spoločným názvom Corpus iuris civilis. Druhým silným prameňom feudálneho práva 
bolo pochopiteľne domáce právo, ktoré v zápase s dokonalejším právom rímskym 
predstavovalo vlastnú zásobu práva. Nemožno napokon zabudnúť ani na kanonické 
právo, vytvárané a zostavované z pápežských príkazov a uznesení koncilov, ktoré na 
jednej strane urýchľovalo recepciu rímskeho práva a romanizáciu právneho myslenia, 
ale na strane druhej predstavovalo samostatný element v právnom živote. Tak sa stalo, 
že vedľa seba existovali a fungovali viaceré právne systémy nerovnakej vážnosti a sily 
a ani okolnosti objektívnej či subjektívnej povahy neumožňovali odstránenie tohto stavu 
v rámci a v medziach feudálnej spoločnosti. 

 Preto sa pre buržoáziu stalo základnou skutočnosťou odstránenie feudálnej 
právnej roztrieštenosti a kodifikovanie buržoázneho práva v zmysle všeobecne 
záväzného právneho predpisu. (Kodifikáciou práva rozumieme vypracovanie 
jednotného právneho dokumentu vyjadrujúceho všeobecnú terminológiu v logickom 
poriadku, celý súbor právnych noriem, ovládajúcich určitú oblasť spoločenského života. 
Takým dokumentom je napr. Občiansky zákonník, Trestný zákonník, Zákonník práce 
a pod.) 
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11   Ústavný vývoj a verejná správa 

11.1 Vývoj vo Francúzsku od parlamentnej revolúcie 

 Kríza francúzskej revolúcie a absolutizmu vyvrcholila v osemdesiatych rokoch 
18. storočia. Hospodárska situácia vo Francúzsku sa výrazne zhoršila, štátny dlh 
vzrástol tak, že len úroky z neho pohlcovali polovicu štátnych príjmov tvorených skoro 
výhradne daňami a dávkami. Od začiatku osemdesiatych rokov sa začali uskutočňovať 
hospodárske reformy, ktoré mali povzbudiť výrobu. Boli zamerané na zrušenie 
vnútorných ciel, na zjednotenie národného trhu a na zrušenie niektorých poplatkov 
zaťažujúcich výrobu. 

 Jednou z ciest, ako zlomiť moc hlavne aristokracie, ktorá sa postavila proti 
reformám, spočívala v uskutočnení súdnej reformy. Tú preto uskutočnil na priamy 
kráľovský príkaz minister spravodlivosti Guillaume Lamoigne. 

 Proti súdnej reforme prepuklo v júni 1788 povstanie v Grenobli. Potom 
nepokoje pokračovali v Dauphiné. Týchto udalostí sa začali aktívne zúčastňovať 
i zástupcovia tretieho stavu, čo boli zástupcovia buržoázie a predstavitelia slobodných 
povolaní. Tretí stav dosiahol takmer dvojnásobného zastúpenia proti stavom 
privilegovaným. Táto jednota aristokracie a tretieho stavu však bola len prechodná, 
potom čo parížsky súdny dvor vyhlásil, že generálne stavy budú zvolané v rovnakom 
zložení ako v roku 1614, jednota skončila. Znamenalo by to totiž, že jeden stav by mal 
jeden hlas, a tak by privilegované stavy, teda šľachta a duchovenstvo, mali pri hlasovaní 
vždy prevahu nad tretím stavom. Tretí stav preto začal organizovať kampaň za získanie 
dvojnásobného zastúpenia tretieho stavu. Napriek odporu šľachty bolo nakoniec 
dvojnásobné zastúpenie tretieho stavu zlegalizované súdnym dvorom a nakoniec 
potvrdené kráľovským dekrétom. Nebol však vyriešený spôsob hlasovania. K tomu, aby 
mohol tretí stav využiť svoje početné zastúpenie, muselo by byť legalizované 
hlasovanie podľa hláv, a nie len podľa stavov. Spôsob hlasovania sa stal ústredným 
bodom volebnej kampane. 

 Rok 1788 bol aj v znamení zhoršujúcej sa hospodárskej situácie, k čomu prispela 
aj nízka úroda. Ďalej poklesla výroba a zvyšovala sa nezamestnanosť. Koncom apríla 
1789 prepuklo povstanie v parížskom predmestí Saint-Antoine. Tieto nepokoje sa šírili 
aj do ďalších miest. 

 V januári 1789 bol vypracovaný volebný poriadok. Základnou volebnou 
jednotkou sa stal súdny okres. 

 Zahajujúce zasadanie generálnych stavov sa konalo 5. mája 1789 vo Versailles. 
Kráľ a poslanci za šľachtu a duchovenstvo sa snažili obmedziť pôsobnosť generálnych 
stavov a urobiť z nich len poradný orgán. Naproti tomu poslanci za tretí stav sa 
dožadovali, aby boli práva generálnych stavov rozšírené a aby sa generálne stavy stali 
najvyšším zákonodarným orgánom zeme. Neplodné spory trvali dlhšie ako tri mesiace. 
Dňa 17. júna sa schôdza poslancov za tretí stav rozhodla prehlásiť tento stav za Národné 
zhromaždenie a vyzvala ostatných poslancov, aby sa k nim pripojili. Vláda sa pokúsila 
ďalšie zasadanie Národného zhromaždenia zmariť. Poslanci za tretí stav, ktorí sa 
zhromaždili v Míčovni, na to odpovedali prísahou, že sa nerozídu, pokiaľ nebude 
vypracovaná ústava. Tri dni na to bolo na kráľov príkaz zvolané zasadanie generálnych 
stavov, na ktorom kráľ vyzval poslancov, aby sa rozdelili podľa stavov a zasadali 
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oddelene. Poslanci za tretí stav sa však tomuto rozkazu nepodriadili, pokračovali vo 
svojom zasadaní a získali na svoju stranu časť poslancov za iné stavy. Dňa 9. júla sa 
Národné zhromaždenie vyhlásilo za Ústavodarné zhromaždenie, ktoré sa malo stať 
najvyšším zastupiteľským a zákonodarným orgánom francúzskeho ľudu. 

 Ľudovit XVI. chcel za pomoci vojska zabrániť zániku svojej absolutistickej 
vlády. Do Paríža a Versailles sa začali sťahovať vojská verné kráľovi. Snahou Ľudvika 
XVI. bolo Ústavodarné zhromaždenie rozohnať. Tieto snahy vyvolali v Paríži veľké 
rozhorčenie. Dňa 12. júla došlo k prvým zrážkam medzi ľudom a vojskom. Ten istý deň 
bankári zavreli burzu a spolu so svojimi podriadenými vstúpili do vytvárajúcej sa 
národnej gardy. Takisto vytvorili mestskú radu v Paríži na čele so stálym povstaleckým 
výborom. Dňa 13. júla sa povstanie rozšírilo po celom Paríži. Symbolom zvrhnutia 
starého režimu sa potom stalo dobytie Bastily. Pád Bastily mal okamžite veľkú odozvu 
aj za hranicami Francúzska. 

 Revolúcia sa postupne rozšírila po celej zemi. 18. júla začalo povstanie 
v Troyes, 19. júla v Štrasburgu, 21. júla v Cherbourgu a 24. júla v Rouene. 
V provinčných mestách boli rozpúšťané staré mocenské orgány a ustanovované voľné 
mestské rady. 

 Ústavodarné zhromaždenie sa okamžite ujalo svojej práce. Dekrétmi zo 4. 
augusta 1789 boli zrušené akékoľvek daňové výsady a všetky feudálne povinnosti 
vrátane roboty. Duchovenstvo sa zrieklo desiatku. 

 Hlavnou úlohou Ústavodarného zhromaždenia však bolo vytvorenie ústavy. 
Avšak už 9. júla bolo rozhodnuté, že vlastnej ústave bude predchádzať deklarácia práv. 
Tá aj bola prijatá po dlhých diskusiách 26. augusta 1789 pod názvom Deklarácia práv 
človeka a občana. 

 Päť dní potom, čo Ústavodarné zhromaždenie schválilo Deklaráciu, začalo 
prejednávať návrh volebného zákona. Podľa schváleného zákona boli občania rozdelení 
na aktívnych a pasívnych. Za pasívnych boli prehlásení tí občania, ktorí nespĺňali 
požiadavky majetkového cenzu, a preto nemali právo voliť a byť volení. Za aktívnych 
boli považovaní tí občania, ktorí týmto požiadavkám vyhovovali a mali volebné právo. 

 Kráľ so svojimi prívržencami sa pochopiteľne nemienil s výsledkami revolúcie 
zmieriť. Nepotvrdil Deklaráciu, ani augustové dekréty o zrušení feudálnych práv. 
V septembri boli do Versailles povolané nové vojská. 

 Na jeseň 1789 sa začala zhoršovať aj zásobovacia situácia v Paríži. Tá vyvolala 
začiatkom októbra veľké nepokoje, ktoré prinútili kráľa, okrem iného, potvrdiť všetky 
uznesenia Ústavodarného zhromaždenia. Kráľ aj so svojou rodinou bol nútený presídliť 
sa do Paríža. 

 V novembri 1789 sa uznieslo Ústavodarné zhromaždenie na konfiškácii 
cirkevných majetkov.   

 V rokoch 1789–1791 Ústavodarné zhromaždenie prijalo niekoľko ďalších 
reforiem. Hlavne došlo k odhlasovaniu reformy daňového systému. 

 Ďalším významným krokom v reformných snahách Ústavodarného 
zhromaždenia bolo uzákonenie administratívnej reformy. Francúzsko bolo rozdelené na 
83 departmentov. Tie na okresy, okresy na kantóny a najmenšou územnosprávnou 
jednotkou boli obce. 
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 V roku 1791 dokončilo Ústavodarné zhromaždenie vypracovanie ústavy. 
Francúzsko bolo vyhlásené za konštitučnú monarchiu. Najvyššia výkonná moc bola 
udelená kráľovi a najvyššia zákonodarná moc Zákonodarnému zhromaždeniu. Volieb sa 
mohli zúčastniť len tzv. aktívni občania, ktorých bolo menej než 20 % obyvateľstva. 
Ústava ponechávala v kolóniách otroctvo. 

 Podľa ústavy bolo ústredným orgánom Zákonodarné zhromaždenie 
(Législative), ktoré bolo volené na dva roky v dvojstupňových nepriamych voľbách. Na 
kráľovi nebolo závislé; ten síce mohol zhromaždenie zvolať medzi ich zasadaniami, 
nemohol ho však rozpustiť. Zákonodarné zhromaždenie bolo jednotné, to znamená, že 
tvorilo jednu snemovňu. Poslanci sa pokladali za zástupcov celého národa, nielen 
svojich voličov. V súlade s tým mali zakázané prijímať od voličov záväzné pokyny 
(zákaz imperatívneho mandátu). Zákonodarné zhromaždenie bolo najvyšším 
predstaviteľom zákonnej moci, prislúchalo mu právo zákonodarné akty nielen 
navrhovať, ale i schvaľovať. Zákonodarné akty ním prijaté sa nazývali dekrétmi, po 
obdržaní kráľovskej sankcie sa z nich stávali zákony. Kráľovské sankcie neboli 
potrebné pri daňových zákonoch. Kráľ mal právo suspenzívneho veta. 

 Panovník sa podľa ústavy označoval titulom „kráľ Francúzov“. Jeho osoba bola 
ústavou prehlásená za nedotknuteľnú a posvätnú. Kráľovská moc mala byť nedeliteľná 
a dedičná v mužskej línii. Kráľ bol najvyšším predstaviteľom výkonnej moci, preto 
menoval a odvolával ministrov. Kráľ mal v obmedzenej miere i zákonodarnú iniciatívu. 

 Vládu vykonával kráľ prostredníctvom ministrov, bez ich podpisov nemohlo byť 
žiadne kráľovo nariadenie vykonané. Ministrom sa nemohol stať poslanec 
Zákonodarného zhromaždenia. 

 Pre formovanie nových hospodárskych vzťahov bolo dôležité odstránenie 
vnútorných ciel, zrušenie cechov a zavedenie slobodnej výroby. To však nezabránilo 
vzrastajúcej nezamestnanosti, závratnému rastu cien potravín a celkovému zhoršovaniu 
sociálnej situácie parížskej chudoby. Na počiatku roka 1791 preto začali prepukávať 
ľudové nepokoje. Stávkové hnutie začalo veľmi znepokojovať zamestnávateľov, ktorí 
s obrátili najprv na parížsku mestskú radu, a potom priamo na Ústavodarné 
zhromaždenie, aby proti stávkujúcim bolo zakročené. Ústavodarné zhromaždenie vyšlo 
požiadavkám podnikateľov v ústrety a na návrh poslanca Le Chapeliera vydalo 14. júna 
1791 dekrét, ktorý zakazoval robotníkom, pod hrozbou peňažných pokút a väzenia 
zgrupovať sa a stávkovať. Dva dni na to, 16. júna, nariadilo Ústavodarné zhromaždenie 
uzavrieť „dobročinné dielne“, ktoré boli v roku 1789 zriadené pre nezamestnaných. 

 V júni 1791 sa kráľ pokúsil o útek, ale vo Varennes ho spoznali a musel sa vrátiť 
do Paríža. Kráľova zrada vyvolala ťažkú politickú krízu. Začala byť intenzívne 
presadzovaná myšlienka na vyhlásenie republiky. Hlavnými hlásateľmi tejto myšlienky 
bol klub kordelierov. Vznikol v apríli 1790 a bol politickým strediskom prostých ľudí, 
aktívnych účastníkov revolučných udalostí. Parížsky ľud sa pod vedením kordelierov 
zhromaždil na Martovom poli a proklamatívne podpisoval na oltári vlasti republikánsku 
petíciu. Pod zámienkou vyvolania nepokojov vyhlásil parížsky starosta stanné právo 
a La Fayettova národná garda ľud streľbou rozohnala. Nasledovali kruté represálie, 
ktoré mali za následok rozdelenie vlasteneckej strany na dva tábory. Konzervatívna časť 
jakobínov vytvorila nový klub v kláštore feuillantov. Demokrati v Ústavodarnom 
zhromaždení sa pod vedením Robespierra pridali k jakobínom. 

 Koncom septembra 1791 sa Ústavodarné zhromaždenie, keď jeho plná moc 
skončila, rozišlo. Poslanci tohto zhromaždenia sa prehlásili za nevoliteľných do 
ďalšieho parlamentu, a preto poslanci nového Zákonodarného zhromaždenia boli noví, 
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prevažne mladí ľudia. Na pravici stáli feuillanti, ktorí reprezentovali prívržencov 
konštitučnej monarchie, na ľavici boli jakobíni a kordelieri. Jadro tvorila stredná 
buržoázia spojená s obchodnou veľkoburžoáziou hlavne z prístavných miest, ako sú 
Bordeaux, Nantes, Marseille. 

 Dňa 20. apríla 1792 Francúzsko vypovedalo vojnu Rakúsku, a potom Prusku. 
Hneď v prvých týždňoch vojny utrpela francúzska armáda radu ťažkých porážok. Tajná 
dohoda kráľa a aristokratov sa stala prehľadná. V tejto situácii schválilo Zákonodarné 
zhromaždenie 11. júla 1792 dekrét, ktorý vyhlásil „vlasť v nebezpečí“. Podľa tohto 
dekrétu podliehali všetci muži schopní vojenskej služby odvodu. 

 Neúspešná vojna i rozpory vo vnútornom tábore oslabili pozíciu girondistov, 
ktorí sa márne snažili zvrátiť vývoj niektorými radikálnymi opatreniami. Naopak 
jakobíni, ktorí sa postavili do čela parížskeho ľudu, začali pripravovať povstanie. 

 V noci na 10. augusta ohlásil poplašný zvon začiatok nového povstania 
v hlavnom meste. Ľud sa zhromažďoval podľa sekcií a vytváral oddiely. Komisári 
sekcií sa prehlásili za revolučnú Komúnu Paríža a postavili sa do čela povstania. 
Ozbrojení Parížania dobyli kráľovský palác, Zákonodarné zhromaždenie zbavilo kráľa 
moci a na nátlak víťaznej Komúny bola kráľovská rodina uväznená. Monarchia bola 
zvrhnutá, a tým skončilo prvé obdobie francúzskej revolúcie, ktoré trvalo od 14. júla 
1789. Pád monarchie znamenal súčasne aj rozdrvenie feuillantov. Ich vodcovia La 
Fayette, Alexander Lameth a iní utiekli za hranice. Girondisti, ktorí sa pokúsili 
v poslednej chvíli zmieriť s kráľom a zabrániť povstaniu boli oslabení. Robespierre 
a jeho stúpenci podporovaní hlavne pasívnymi občanmi, vyšli naopak posilnení. 
Povstanie 10. augusta 1792 malo mimoriadny význam pre nasledujúci vývoj revolúcie. 

 Priamym dôsledkom víťazného povstania 10. augusta bol aj obrat v priebehu 
vojenských operácií. Dňa 19. augusta prekročila pruská armáda francúzske hranice 
a hneď prenikla do vnútrozemia. 23. augusta dobyli pruské vojská pevnosť Longwy, 
ktorú vydal nepriateľ bez boja, 2. septembra padol Verdun. 

 Dňa 20. septembra 1792 bola pri osade Valmy rozhodujúca bitka. Francúzska 
armáda odrazila útok nepriateľa a donútila ho k ústupu. Hneď prešli Francúzi do útoku 
na celom fronte. Dňa 6. novembra 1792 zvíťazili pri Jemappes nad Rakúšanmi a potom 
francúzske vojská obsadili celé Belgicko a Porýnie. 

 V deň víťazstva pri Valme bolo v Paríži zahájené zasadanie Národného 
konventu, ktorý bol zvolený na základe všeobecného volebného práva. V Konvente 
bolo 750 poslancov, z toho 165 patrilo ku girondistom a asi 100 poslancov k jakobínom. 
Paríž zvolil za svojich poslancov len jakobínov, medzi nimi Robespierra, Marata 
a Dantona. Ostatní poslanci sa nepridali k žiadnej strane, a preto boli ironicky nazývaní 
„rovinou“ alebo tiež „močarinou“. 

 Prvým počinom Konventu boli dekréty o zrušení monarchie a vyhlásení 
republiky vo Francúzsku. 

 Hneď od prvých dní sa ako v samotnom Konvente, tak aj mimo neho rozpútal 
boj medzi girondistami a jakobínmi. Aj keď sa girondisti nezúčastnili povstania 10. 
augusta a ľudové povstanie zvíťazilo proti ich snahám, stali sa teraz vládnucou stranou. 
Zatiaľ mali v rukách výkonnú radu a z počiatku hrali vedúcu úlohu i v Konvente. 
Girondisti zastupovali bohatú obchodnú a priemyselnú buržoáziu. Jakobínska ľavica, 
zaberajúca horné miesta v parlamente (odtiaľ názov Hora), bola hovorcom hlavne 
drobnej buržoázie. Rozpor medzi girondistami a Horou vyšiel plne najavo pri procese 
s kráľom. Gironda sa snažila kráľa zachrániť. Neprešiel však ani jej návrh na všeobecné 
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referendum o ortieli nad Ľudvikom XVI. O osude kráľa mal rozhodnúť Konvent 14. 
januára 1793. Vinu Ľudvíka Kapeta uznala väčšina poslancov. Za trest smrti hlasovalo 
387 poslancov, proti trestu smrti bolo 334 poslancov. Rozsudok bol vykonaný 21. 
januára 1793 na námestí Revolúcie. Poprava ohromila celú Európu. Ľudvík XVI. bol 
popravený ako obyčajný človek, ako občan Kapet, a tým bola značne otrasená 
akákoľvek kráľovská prestíž. Vlády Anglicka, Španielska, Holandska a iných štátov si 
preto vzali popravu francúzskeho kráľa za zámienku k ďalšej roztržke s Francúzskom. 

 Na prelome rokov 1792 –1793 sa ďalej zhoršovala hospodárska situácia zeme. 
Zároveň vzrastali náklady na obranu Francúzska. Na dedinách prepukávali povstania, 
v mestách vládla nespokojnosť. Na jar v roku 1793 sa sformovala prvá koalícia 
európskych štátov proti Francúzsku. Patrili k nej Anglicko, Rakúsko, Prusko, 
Holandsko, Španielsko, Sardínia, Neapolsko a mnohé drobné nemecké štáty. Ruská 
cárovná Katarína II., ktorá už predtým prerušila diplomatické styky s Francúzskom 
a poskytovala šľachtickej emigrácii všemožnú pomoc, vydala po poprave výnos 
o zrušení obchodnej zmluvy s Francúzskom a o zákaze púšťať do ruských prístavov 
francúzske lode a na ruské územie francúzskych občanov. 

 Na ďalší vývoj mal veľký vplyv nedostatok potravín. Ten spôsobil, veľkú 
dražobu. Zástancovia obchodnej slobody, girondisti, si však vymohli zákon o voľnom 
predaji obilia, ktorý vyvolal nové vzbury mestskej chudoby, pretože viedol k ďalšiemu 
zvyšovaniu cien potravín. Pod nátlakom tejto chudoby jakobíni presadili zákon, ktorým 
boli stanovené najvyššie prípustné ceny obilia, tzv. maximum. Girondisti sa preto 
rozhodli zbaviť jakobínov vplyvu a odstrániť Komúnu. Ozbrojený parížsky ľud však 
povstal (2. júna 1793) a dosiahol zatknutie girondistických poslancov a ministrov. Tým 
skončila druhá fáza francúzskej revolúcie, ktorá trvala od 10. augusta 1792 do 2. júna 
1793. 

 V tomto druhom období francúzskej revolúcie bolo snahou girondistov zmeniť 
i francúzsku ústavu. Už 29. septembra 1792 bol vytvorený výbor, ktorý mal pripraviť 
návrh ústavy. Jeho členmi boli okrem jakobína Dantona samí girondisti. Práce na 
návrhu ústavy skončili v polovici februára 1793. Girondisti boli vedení snahou 
zabezpečiť si také zriadenie, ktoré by im zaistilo a udržalo vládu. V súvislosti s tým sa 
v návrhu usilovali o vytvorenie silnej výkonnej moci, ktorú predstavovala výkonná rada 
volená ľudom a mala sa z polovice obnovovať každé dva roky. V krajoch mali byť 
vytvorené generálne rady a krajské direktóriá. Krajské správne orgány mali byť 
posilnené zrušením okresov. Obce mali byť nahradené tzv. veľkými obcami. Národné 
zhromaždenie volené ľudom malo byť dvojkomorové. 

 Návrh ústavy sa stal predmetom dlhých diskusií v Konvente, ale k jeho 
schváleniu nedošlo. 

 Udalosti z prelomu mája a júna 1793 umožnili jakobínom stať sa rozhodujúcou 
zložkou v Konvente. Nastalo ďalšie obdobie francúzskej revolúcie, obdobie jakobínskej 
diktatúry, ktoré je v odbornej literatúre tradične hodnotené veľmi rozporuplne. 

 Jakobíni vypracovali novú ústavu, ktorá bola 24. júna 1793 Konventom 
schválená. Úvod k ústave tvorí prehlásenie práv človeka a občana, prevzaté 
z girondistického návrhu a doplnené niekoľkými novými článkami. Na čele štátu malo 
stáť jednokomorové Zákonodarné zhromaždenie. Výkonná moc mala byť v rukách 
Výkonnej rady. Ústava bola slávnostne vyhlásená, jej text bol uložený v Konvente, 
avšak vzhľadom k zložitej situácii, v ktorej sa Francúzsko nachádzalo, nebolo možné ju 
v praxi zrealizovať. V záujme dosiahnutia svojich cieľov sa jakobíni uchýlili 
k používaniu mimoriadnych prostriedkov. Jedným z nich bol Výbor pre všeobecné 
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blaho, ktorý na seba postupne sústredil akúkoľvek moc. Bol zvolený Konventom a do 
jeho čela postavený Robespierre. Výboru pomáhali mimoriadni vládni komisári, ktorí 
boli vyslaní do departmentov a k jednotlivým armádam. Ďalšími orgánmi štátnej správy 
sa stali Výbor pre verejnú bezpečnosť, ktorého úlohou bolo potlačovať kontrarevolúciu 
a revolučný tribunál, ktorý skráteným riadením trestal zradcov Francúzska. Všetky tieto 
mimoriadne prostriedky jakobínskej diktatúry sa opierali o jakobínske kluby rozšírené 
po celom Francúzsku a o revolučné Komúny a výbor. 

 Na jeseň v roku 1793 došlo k opatreniam, ktoré mali zlepšiť hospodársku 
a politickú situáciu. Ku zlepšeniu a stabilizácii ekonomickej situácie prispelo okrem 
iného vytvorenie tzv. revolučnej armády, ktorá mala za úlohu vymáhať od 
poľnohospodárov potraviny. Rad radikálnych opatrení bol prijatý i v oblasti 
vnútropolitickej. Charakteristickým zákonom pre toto obdobie bol zákon o podozrivých 
zo 17. septembra 1793, ktorý dával ľudovým spoločnostiam a klubom za úlohu hlásiť 
všetky orgány, ktoré sa neprejavili dostatočnou loajalitou a občianskym duchom, 
a „hlavne tie, ktoré boli používané k predaju alebo nákupu pre armády, aby si títo 
funkcionári naďalej neprisvojovali odmeny a miesto, ktoré prislúcha skutočným 
republikánom“. Realizácia tohto zákona bola tak súčasťou nastoleného politického 
teroru. 

 Požiadavky mestského ľudu boli uspokojené zákonom o „všeobecnom maxime“, 
ktorý stanovil najvyššie prípustné ceny pre akýkoľvek tovar potrebný k životu. 

 Významné kroky k dovŕšeniu politického teroru boli podniknuté po Saint-
Justovom prejave v Konvente dňa 10. októbra 1793. Saint-Just tu predložil návrh na 
novú organizáciu republiky. „Zákony sú revolučné, ale tí, ktorí ich prevádzajú, nie sú 
revoluční. Republika bude mať spoľahlivý základ odvtedy, ak vôľa zvrchovaného ľudu 
potlačí monarchistickú menšinu a bude nad ňou vládnuť právom dobytej moci. 
Nesmieme teraz šetriť nepriateľa nového radu vecí, sloboda musí zvíťaziť stoj čo stoj. 
Musíme potrestať nielen zradcov, ale aj ľahostajných, musíme potrestať každého, kto je 
vzhľadom k republike nečinný a nič pre ňu nerobí. Treba vládnuť železom tým, ktorým 
nie je možné vládnuť spravodlivosťou, treba potlačiť tyranov!“ 

 Revolučný teror bol doprevádzaný terorom súdnym. Jakobíni svojim postupom 
strácali rad svojich stúpencov. V samotnom jakobínskom klube bolo zorganizované 
spiknutie, ktoré malo zvrhnúť Robespierra a jakobínsku vládu vôbec. Dňa 27. júla 1794 
(9. thermidora podľa kalendára zavedeného jakobínmi) bol Robespierre so svojimi 
spolupracovníkmi v Konvente zatknutý. Po správe o jeho uväznení síce parížska 
Komúna Robespierra oslobodila, ale ten bol znovu zatknutý a na druhý deň popravený. 
 9. thermidor druhého roka republiky je nielen koniec tretieho obdobia revolúcie, 
obdobia jakobínskej diktatúry, ale v podstate koncom francúzskej revolúcie vôbec. 

 Ďalšie obdobie je nazývané obdobím thermidorského Konventu, ktorý postupne 
rušil opatrenia prijaté jakobínskymi orgánmi. V decembri 1794 bolo zrušené nariadenie 
o maximálnych cenách. V septembri 1795 bola vypracovaná a schválená nová ústava, 
nazývaná thermidorská. Podľa ústavy sa volili dve snemovne, dolná Rada 500 a horná 
Rada starších. Výkonnú moc dostalo päťčlenné direktórium, ktoré menovalo ministrov. 

 Ústava znovu zavádzala najrôznejšie cenzy, čím došlo k výraznému obmedzeniu 
volebného práva. Zavádzala dvojstupňové nepriame voľby a v súlade s tým vytvárala 
jednak základné zhromaždenie, jednak volebné zhromaždenie. Základné zhromaždenie 
volilo zmierovacích sudcov a ich prísediacich, predsedov kantonálnych správ, obecných 
úradníkov a členov volebného zhromaždenia. 
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 Volebné zhromaždenie volilo členov zákonodarných zborov, sudcov kasačného 
súdu, najvyšších porotcov, členov krajských správ, predsedov, verejných žalobcov 
a zapisovateľov trestných súdov a sudcov civilných súdov. 

 Dňom 25. októbra 1795 skončilo obdobie thermidorského Konventu. Jeho 
miesto zaujali nové orgány, zákonodarný zbor s dvoma snemovňami a tzv. direktórium, 
t. j. päťčlenný výkonný orgán. Podľa neho sa toto obdobie nazýva tiež obdobie 
direktória. 

 Na jar roku 1796 bolo Francúzsko znovu napadnuté Rakúskom, čo podstatne 
vyhrotilo i vnútropolitické pomery vo Francúzsku. V júni 1797 sa dostalo direktórium 
do sporu s Radou 500 i s Radou starších a ústavnou cestou nebolo možné krízu vyriešiť. 
Členovia direktória založili tzv. ústavný krúžok, ktorý mal byť protiváhou roajalisticky 
zmýšľajúcich členov. V parížskych predmestiach začali opäť ožívať jakobínske kluby. 
V niektorých departmentoch sa pravoverní republikáni združovali v tzv. čitateľských 
výboroch. Pre vyriešenie politickej krízy bol za danej situácie rozhodujúci postoj 
armády. Keď v októbri 1799 opustil Napoleon Bonaparte svoju armádu v Egypte 
a vrátil sa do Paríža, zistil, že je tu pripravená pôda pre zmenu politického režimu. 
Bonapartovi pomohli niektorí skúsení politici, ako Sieyes, Talleyrand a Fouché. Stačili 
len tri týždne od Bonapartovho návratu do Paríža, aby bol uskutočnený starostlivo 
pripravený štátny prevrat, ktorým bol zlikvidovaný režim direktória. 

 Dňa 9. novembra (18. brumairu) 1799 bol pod zámienkou, že ide o ochranu 
republiky pred údajným jakobínskym spiknutím v Paríži, vyhlásený výnimočný stav 
a Bonaparte bol vymenovaný za veliteľa vojsk parížskeho vojenského okruhu. Zároveň 
podali demisiu všetci členovia direktória. Ďalší deň, 10. novembra (19. brumairu), 
rozohnal Bonaparte Radu pěti set a Radu starších a vynútil si od hŕstky poslancov, 
ktorých sám zvolal, dekrét o odovzdaní moci trom konzulom, medzi nimi bol on sám 
prvým konzulom. Tak bola nastolená vojenská diktatúra Napoleona Bonaparta. 

 Napoleon Bonaparte sa po štátnom prevrate poponáhľal, aby dal svojej moci 
právnu formu. Nadiktoval novú ústavu, podľa ktorej bola akákoľvek moc sústredená 
v rukách prvého konzula. Štyri zákonodarné orgány – senát, štátna rada, tribunál 
a zákonodarný zbor – boli čisto formálne. 

 Podľa ústavy z roku 1799 – nazývanej „ústavou ôsmeho roka“ či „ústavou 
konzulskou“ – bola vládna moc, zahrňujúca ako právomoc zákonodarnú, tak výkonnú, 
zverená trom konzulom, štátnej rade a ministrom. Konzuli mali byť volení senátom, a to 
prvý a druhý konzul na desať rokov, tretí konzul na päť rokov. Konzuli tvorili, podobne 
ako direktórium jeden celok. Jednali a uznášali sa za prítomnosti štátneho tajomníka 
a generálneho sekretára, ktorý viedol protokol. 

 Prvý konzul mal rozhodujúci hlas, zatiaľ čo druhý a tretí konzul mali iba 
poradné hlasy. Konzuli mali rozsiahlu právomoc ako vo sfére zákonodarnej, tak vo 
sfére výkonnej. Zo svojej funkcie neboli zodpovední parlamentu. Po skončení 
funkčného obdobia mohli byť znovu zvolení. 

 Do sféry zákonodarnej i výkonnej zasahovala tiež štátna rada. Skladala sa z 30 
až 50 členov menovaných a odvolávaných prvým konzulom. Členovia štátnej rady boli 
vyberaní z tzv. národných zoznamov voliteľnosti. Štátna rada mala generálneho 
sekretára a päť oddelení. Na čele každého oddelenia bol prednosta, menovaný 
konzulmi. Podľa ústavy sa štátna rada mohla vyjadrovať ku každému návrhu zákona 
o nariadení verejnej správy. Pôsobila aj ako správny súd. 
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 Ministri boli podľa ústavy považovaní za iba úradníkov výkonnej moci. Ich 
úlohy boli rozsiahle, predovšetkým mali zabezpečovať výkon zákonov. Boli menovaní 
prvým konzulom. 

 Tribunál sa skladal zo 100 členov, ktorí boli menovaní senátom z osôb starších 
ako 25 rokov. Na čele tribunálu bolo predsedníctvo zložené z predsedu a štyroch 
tajomníkov. Úlohou tribunálu bolo predovšetkým skúmať návrhy zákonov. 

 Ďalším orgánom zákonodarnej moci bol zákonodarný zbor. Skladal sa z 300 
členov volených senátom, z osôb starších ako 30 rokov. Na čele zákonodarného zboru 
bolo predsedníctvo zložené z predsedu a štyroch tajomníkov. Hlavnou úlohou 
zákonodarného zboru bolo schvaľovať vládne návrhy zákonov. Zákonodarný zbor mal 
právo suspendovať platnosť ústavy, navrhovať kandidátov na uvolnené miesta v senáte. 

 Najdôležitejším zákonodarným orgánom bol senát. Pôvodne mal 60 členov, 
postupne bol rozšírený na 80. Senátori boli volení doživotne, boli politicky 
nezodpovední, používali imunitu a boli zbavení práva vykonávať inú verejnú funkciu. 
Na čele senátu bolo predsedníctvo zložené z predsedu a dvoch tajomníkov. Senátu 
prislúchalo predovšetkým právo menovať konzulov, členov tribunálu a zákonodarného 
zboru. Senát mal ďalej právo skúmať ústavnosť zákonov a zákony vykladať. 

 Radou zmien prešla aj organizácia miestnej správy. Francúzsko bolo rozdelené 
na kraje, okresy a obce. Každý kraj mal prefekta, generálnu radu a radu prefektúry. 
Okres mali nahradiť kantóny zavedené za direktória. 

 Po prevrate z 18. brumairu bol zavedený výnimočný stav označovaný niekedy 
ako direktoriálny teror. Jedným z prvých Napoleonových opatrení bolo zastavenie 
nezávislých novín. Vychádzať mohli len tie tlačoviny, ktoré sa úplne podriadili vláde. 
Bola zavedená najprísnejšia cenzúra. Napoleon zrušil zákony prijaté v dobe revolúcie, 
ktoré sa týkali náboženstva a cirkvi. V roku 1801 bol uzavretý a v roku 1802 uvedený 
do platnosti konkordát s pápežom, podľa ktorého bol katolicizmus uznaný za 
„náboženstvo obrovskej väčšiny francúzskych občanov“. 

 Napoleon však zároveň podporoval podnikateľskú činnosť a iniciatívu 
priemyselníkov, bankárov a obchodníkov. V roku 1800 bola napr. založená Francúzska 
banka. 

 Napoleon musel predovšetkým zaistiť vonkajšiu bezpečnosť Francúzska. 
Novým ťažením do Talianska znova porazil Rakúsko. Postavenie Francúzska sa tiež 
upevnilo vystúpením Ruska z protifrancúzskej koalície a krátkym mierom s Anglickom 
(1802). Za desať rokov vojen rozšírilo Francúzsko značne svoje územie a zaujalo 
v Európe vedúce miesto. Stávala sa z neho najväčšia svetová veľmoc. Napoleon, 
ktorého meno bolo s týmito úspechmi Francúzska spájané, využil priaznivé podmienky 
na upevnenie svojej moci. V auguste 1802 bol prehlásený za doživotného konzula. 
Napoleon predložil zároveň návrh na zmenu ústavy, ktorý bol 3. augusta 1802 po 
nepatrných úpravách schválený. Ústava podstatne rozlišovala právomoc prvého konzula 
na úkor najvyšších Zákonodarných zhromaždení. Táto zmena mala byť navonok 
zastretá obnovením volieb. Podľa nového volebného systému teoreticky všetci občania, 
usídlení v kantóne, sa mali stať voličmi v kantonálnych zhromaždeniach. Kantonálne 
zhromaždenie sa delilo na sekcie. 

 Na čele štátu mal stáť doživotný konzul Napoleon Bonaparte. Ten mal rozsiahle 
oprávnenia, vo svojich rukách sústreďoval rozhodujúcu moc. Ďalší orgán výkonnej 
moci – štátna rada – stratil časť svojej právomoci v prospech senátu. Dôležitým 
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ústredným orgánom sa stala tajná rada, ktorá sa skladala z konzulov, dvoch ministrov, 
dvoch senátorov, dvoch členov štátnej rady a dvoch vysokých úradníkov čestnej légie. 

 V súlade s úsilím o upevnenie vlastnej diktatúry Napoleon presadil zákon 
o vytvorení čestnej légie, do ktorej mali prístup nielen osoby vojenské, ale aj civilné. 
Légia sa delila na 14 kohort, v každej z nich bolo 7 veľkodôstojníkov, 20 veliteľov, 30 
dôstojníkov a 350 legionárov. Členovia čestnej légie boli menovaní veľkou správnou 
radou za predsedníctva prvého konzula. 

 V máji 1804 bol Napoleon na základe výnosu senátu prehlásený za francúzskeho 
cisára a neskôr slávnostne korunovaný rímskym pápežom, ktorý za týmto účelom prišiel 
do Paríža. Hneď na to premenil Napoleon Taliansku republiku na kráľovstvo a prijal 
titul talianskeho kráľa. 

 Francúzsko sa stalo cisárstvom. Napoleon obnovil vo Francúzsku šľachtu. 
Aristokrati, ktorí sa vracali z emigrácie, znovu dostali svoje niekdajšie tituly. Popri nich 
vznikla nová cisárska šľachta. 

 Napoleon sa veľmi aktívne zúčastňoval legislatívnej činnosti. V roku 1804 bol 
za priamej Napoleonovej účasti dokončený občiansky zákonník (Code civil). V roku 
1808 vošiel do platnosti obchodný zákonník a v roku 1811 trestný zákonník. 

 Po vyhlásení cisárstva sa opäť rozpútali nové vojny. Napoleon pripravoval 
vylodenie v Anglicku, ale francúzske stredomorské loďstvo, ktoré malo toto vylodenie 
umožniť, bolo porazené anglickým admirálom Nelsonom pri španielskom myse 
Trafalgare. Ku vpádu do Anglicka nedošlo hlavne preto, že do vojny proti Francúzsku 
znovu vstúpilo Rusko a Rakúsko. Napoleon však spojenecké armády najmä Rakúska 
a Ruska porazil v bitke u Slavkova na Morave (v roku 1805) a zo 16 nemeckých štátov 
medzi Rýnom a Labem vytvoril Rýnsky spolok závislý na Francúzsku. Tým aj formálne 
zanikla Svätá ríša rímska národa nemeckého. V roku 1806 habsburský panovník 
František, ktorý už pred dvoma rokmi prijal titul cisára rakúskeho, sa vzdal titulu 
rímskeho cisára. 

 Napoleonova dobyvačná politika však skoro prekročila svoj horizont. Osudnou 
sa stala hlavne invázia do Ruska. Po porážke v Rusku bol pád Francúzskeho cisárstva 
neodvratný. Do vojny proti Francúzsku vstúpilo i Švédsko a Prusko. V roku 1813 
porazilo ruské, pruské, rakúske a švédske vojsko Napoleonovu armádu v „bitke 
národov“ pri Lipsku. Spojenecká armáda potom vstúpila do Francúzska a dobila Paríž 
(1814). Napoleon bol donútený vzdať sa trónu a bol vyhostený na ostrov Elba. 
Rozhodnutím spojencov bola vo Francúzsku obnovená vláda kráľovského rodu 
Burbunovcov. Novým kráľom sa stal brat popraveného panovníka Ludvik XVIII. Ešte 
sa na čas (na 100 dní) podarilo Napoleonovi vrátiť do Francúzska, bol však anglicko-
pruskými armádami porazený v bitke pri Waterloo neďaleko Bruselu (18. júna 1815). 

11.1.1 Francúzsko v 19. storočí 

 Reštauráciou Burbonovcov Francúzsko zachvátil kontrarevolučný teror. Mnohí 
činitelia revolučných rokov a napoleonovského obdobia boli bez súdu popravení. 
Mimoriadne tribunály vyniesli cez 10 000 rozsudkov pre politické trestné činy. Zo 
štátnych služieb bolo prepustených okolo 100 000 ľudí, ktorí boli považovaní za 
politicky nespoľahlivých. Vedúce miesta v armáde a v štátnej správe obsadili šľachtickí 
emigranti. Vláda uzavrela zväzok s katolíckou cirkvou, zosilnel vplyv jezuitov a iných 
mníšskych rádov pri dvore, v štátnej správe a na školách. 
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 Poslanecká snemovňa zvolená v roku 1815 sa z veľkej časti skladala 
z monarchistov. Vošla do dejín pod názvom „k pohľadaniu“. Usilovala sa o obnovu 
výsad šľachty a duchovenstva. Jej poslanci sa chválili tým, že sú „väčší roajalisti, než 
sám kráľ“. Napriek tomu bol kráľ nútený zo strachu pred novými revolučnými 
nepokojmi snemovňu v roku 1816 rozpustiť. Nové voľby priniesli víťazstvo 
umieneným roajalistom, zástancom ústavy. Vláda nejakú dobu uskutočňovala pomerne 
obozretnejšiu politiku. Avšak od roku 1820, a hlavne od konca roka 1821, kedy sa 
k moci znova dostali ultraroajalisti, reakcia veľmi zosilnela. Bola premenená zmena 
volebného systému, zavedená predbežná cenzúra a školy dané pod dohľad biskupov. 

 V boji proti vládnucej reakcii začali určité buržoázne a intelektuálne kruhy 
zakladať tajné organizácie podľa vzoru talianskych karbonárskych spolkov. V rokoch 
1820–1821 vznikli v mnohých francúzskych mestách a tiež v armáde karbonárske 
venty. Karbonári chceli zvrhnúť monarchiu Burbunovcov ozbrojeným povstaním, 
pričom počítali hlavne s podporou armády. Mnohí karbonári sa prikláňali k tomu, aby 
bola burbunská dynastia nahradená dynastiou orleánskou. Iní boli bonapartisti a mali 
v úmysle dosadiť na trón syna Napoleona I. Najradikálnejší karbonári boli za republiku. 
Koncom roka 1821 a v roku 1822 sa karbonárske venty v rade francúzskych obcí 
a miest pokúsili povstať. Väčšina povstaní bola odhalená, mnohí účastníci boli 
popravení. 

 Od pádu Napoleona do roku 1820 sa vo Francúzsku volilo šesťkrát. V rokoch 
1821–1827 trikrát. 

 Pozemková aristokracia získala späť značnú časť svojho majetku. V roku 1825 
Dolná snemovňa odhlasovala tzv. zákon o miliarde, vďaka ktorému šľachtické rody 
postihnuté konfiškáciou za revolúcie dostali zo štátneho rozpočtu odškodné vo výške 
necelej miliardy frankov, aby si mohli kúpiť späť svoje stratené majetky. Pozemková 
aristokracia bola zvýhodnená i daňovo. 

 Reštaurácia Burbonovcov neznamenala však úplný návrat k predrevolučnému 
obdobiu. Politicky bolo Francúzsko konštitučnou monarchiou. Kráľ mal úplne v rukách 
výkonnú moc a o moc zákonodarnú sa delil s dvoma snemovňami. 

 Po smrti Ľudovíta XVIII. v roku 1824 sa stal kráľom jeho brat Karol X., ktorý sa 
pokúsil o obnovu absolutizmu. Tieto jeho snahy vyvrcholili na prelome rokov 1829–
1830. V marci 1830 na tieto tendencie odpovedala snemovňa požiadavkou, aby „ako 
zastúpenie zeme mala (snemovňa) rozhodujúce slovo pri určovaní verejných záujmov“. 
Dňa 16. mája kráľ rozpustil snemovňu a vypísal nové voľby, v ktorých zvíťazili 
prevažne opoziční kandidáti. Karol X. odmietol uznať výsledky volieb a začal 
pripravovať mimoriadne opatrenia. Dúfal, že jeho popularitu zvýši zahraničnopolitický 
úspech. Dňa 9. júla 1830 prišli do Paríža správy, že vlečúci sa spor s Alžírskom skončil 
dobytím Alžíru. Verejná mienka však prijala túto správu celkom chladne. 

 Vláda pripravovala opatrenia proti snemovni a opozičnej tlači v celkovej 
tajnosti. Kráľ totiž nechcel, aby sa opozícia na jeho chystané nariadenia pripravila. Štyri 
nariadenia, ktoré Karol X. na zámku Saint-Cloud podpísal 25. júla, sa odvolávali na čl. 
14 charty, ktorý dával panovníkovi právo zasahovať v záujme bezpečnosti štátu. 

 Ordonancia publikovaná 26. júla v Paríži vyvolala šok. Bola chápaná ako 
kráľova zrada. V uliciach Paríža boli postavené barikády a o chvíľu bol dobytý 
kráľovský palác. Karol X. bol donútený zriecť sa trónu a utiekol z Francúzska. 
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 Dňa 31. júla sa zišli poslanci, medzi ktorými prevládali orleánisti, v dome 
bankára Laffitta a rozhodli sa ponúknuť korunu vojvodovi Ludvíkovi Filipovi 
Orleánskemu, ktorý ponuku prijal a bol vyhlásený za kráľa. 

 Nová ústava schválená 14. septembra 1830 prevzala mnohé články skoršej 
charty. Avšak kráľovská moc bola do istej miery obmedzená a práva poslaneckej 
snemovne boli rozšírené. Počet voličov bol zvýšený, katolícke duchovenstvo nesmelo 
nadobúdať nehnuteľnosti, periodická tlač bola oslobodená od skorších obmedzení. Moc 
vo Francúzsku definitívne prešla z rúk šľachty do rúk buržoázie. 

 Júlová revolúcia mala veľký medzinárodný význam. Zvrhnutie režimu 
reštaurácie zasadilo citeľnú ranu celému systému Svätej aliancie a vyvolalo rozmach 
liberálnodemokratických a národnooslobodeneckých hnutí v mnohých zemiach. 

 Za vlády Ľudovíta Filipa, t. j. v období júlovej monarchie, sa francúzska 
ekonomika výrazne zlepšila. Napriek tomu sa v 40-tich rokoch dostal režim júlovej 
monarchie do vnútorných i vonkajších obtiaží. Hlavne vzrástla nespokojnosť so 
zahraničnou politikou. Nespokojnosť mimoriadne vzrástla v roku 1847. V tejto situácii 
hlavne liberáli a demokrati začali rozsiahlu agitáciu za reformy volebného práva. 
Využili hlavne verejné zhromaždenia spojené s hostinami (bankety). Keď vláda 22. 
februára 1848 zakázala veľký banket, bola usporiadaná veľká demonštrácia. Kráľ 
povolal na pomoc vojsko a dal príkaz ku streľbe. Za noc vyrástli v celom Paríži 
barikády a prepuklo ozbrojené povstanie. Júlová monarchia bola zvrhnutá a kráľ 
utiekol. 

11.1.2 Revolúcia 1848–1849 

 Vo Francúzsku bola vytvorená dočasná vláda a začali sa pripravovať voľby do 
Ústavodarného zhromaždenia. Tie sa konali 23. apríla 1848. Zvíťazili v nich 
republikáni, čo bolo rozhodujúce pre ďalší osud Francúzska. Prvé zasadanie 
Ústavodarného zhromaždenia sa konalo 4. mája. Miesto dočasnej vlády zaujala 
výkonná komisia, v ktorej mali taktiež rozhodujúce slovo praví republikáni. 
Ústavodarné zhromaždenie však skoro popudilo proti sebe demokratické vrstvy Paríža. 
Dňa 23. júna vydal výkonný výbor dekrét o zrušení „národných dielní“, čo spôsobilo 
veľkú nezamestnanosť. V Paríži vzniklo nové povstanie, ktoré však bolo v priebehu 
troch dní vojensky potlačené. Po skončení bojov vypracovalo Ústavodarné 
zhromaždenie novú ústavu (12. novembra). Francúzsko sa zmenilo na republiku, do 
ktorej čela bol postavený prezident volený všeobecným hlasovaním na štyri roky. 
Zákonodarnú moc malo v rukách Zákonodarné zhromaždenie volené na tri roky. 
Prezident mal veľmi široké práva. Menoval a zosadzoval úradníkov a sudcov, riadil 
zahraničnú politiku. Voľby prezidenta republiky sa konali 10. decembra 1848. Zvolený 
bol kandidát bonapartistov princ Ludvik Bonaparte, synovec Napoleona I. 

 Druhá republika trvala formálne až do vyhlásenia cisárstva 2. decembra 1852, 
ale fakticky ju odstránil Ludvik Bonaparte štátnym prevratom z 2. decembra 1851. 

 Voľby do Zákonodarného zhromaždenia sa konali 13. mája 1849. Väčšinu 
kresiel v ňom získal blok monarchistických strán, ktorý tvorili orleanisti, legitimisti 
a bonapartisti. Tento blok sa nazýval „stranou poriadku“. Činnosť Zákonodarného 
zhromaždenia bola zahájená 28. mája. Hneď od začiatku sa prejavili značné rozpory 
v hodnotení hlavne zahraničnopolitických otázok. Stredom týchto problémov bola tzv. 
rímska otázka. Francúzska vláda podnikla už v apríli 1849 vojenskú výpravu na územie 
nedávno vzniknutej Rímskej republiky. Ľaví republikáni vystúpili proti tejto intervencii. 
Na zasadaní Zákonodarného zhromaždenia 11. júna ich zástupca predložil návrh na to, 
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aby boli prezident a ministri vydaní súdu za hrubé porušenie ústavy, ktorá zakazovala 
používanie ozbrojených síl republikánskeho Francúzska potlačovaním slobody iných 
národov. Zákonodarné zhromaždenie návrh zamietlo. Ľaví republikáni sa preto rozhodli 
zorganizovať demonštráciu. Demonštrácia 13. júna prerástla v ozbrojený konflikt, ktorý 
bol však potlačený. 

11.1.3 Obdobie druhého cisárstva 

 V marci 1850 sa konali v Paríži doplňujúce voľby do Zákonodarného 
zhromaždenia. Výsledok volieb svedčil o silnejúcom vplyve ľavice. To malo 
pravdepodobne vplyv na prijatie nového volebného zákona, ktorý stanovil významné 
opatrenia všeobecného volebného práva. 

 Vo vnútri zákonodarného zhromaždenia silneli rozpory medzi jednotlivými 
monarchistickými skupinami. Bonapartisti preto prikročili k mocenskému aktu. V noci 
na 2. decembra 1851 vykonali na čele s prezidentom štátny prevrat. Vojsko obsadilo 
všetky strategické body v Paríži, Zákonodarné zhromaždenie bolo rozpustené, politickí 
činitelia, ktorí boli nepriatelia bonapartizmu, boli pozatváraní. 

 Väčšina poslancov zákonodarného zhromaždenia sa nezmohla na viac než na 
nesmelý protest proti násiliu. Ľaví republikáni zorganizovali Výbor odporu. V dňoch 3. 
– 4. decembra vyrástli v niektorých parížskych štvrtiach barikády. V Paríži sa však 
bonapartistom podarilo veľmi rýchlo odpor republikánov potlačiť. Po prevrate 
nasledoval policajný teror. Vláda vyhlásila v 32 departmentoch stav obliehania, tisíce 
republikánov poslali do vyhnanstva do kolónií. 

 Presne po roku, 2. decembra 1852, sa Ludvik Bonaparte prehlásil za cisára pod 
menom Napoleon III. Vo Francúzsku nastal režim Bonapartovej diktatúry. 

 Napoleon III. uplatňoval autoritatívne metódy vlády, opieral sa o armádu, 
žandárstvo, políciu a parížsku byrokraciu. Bonapartistický režim zrušil takmer všetky 
demokratické vymoženosti revolúcie z roku 1848. Pod zámienkou boja proti tajným 
spolkom zlikvidovala vláda všetky demokratické organizácie, politické kluby boli 
zatvorené, sloboda tlače potlačená, opozičné noviny a časopisy zastavené a nad 
ostatnými bola ustanovená prísna kontrola polície. Rozsiahly policajný aparát 
kontroloval všetky oblasti života. Štát bol riadený tak, aby bola posilnená úloha cisára, 
ktorému prináležala výkonná moc, a aby zastupiteľské orgány boli úplne 
bezvýznamnými inštitúciami. Tieto orgány sa skladali z troch komôr, zo zákonodarného 
zboru, ktorý bol volený občanmi a ktorý nemal právo navrhovať zákony, zo senátu 
menovaného cisárom, z najvyšších úradníkov a duchovenstva a z tzv. štátnej rady, ktorá 
vypracovávala zákony na základe návrhov, ktoré jej predložil cisár. 

 Napoleon III. najprv zatiahol Francúzsko do vojny s Ruskom (krymská vojna 
v rokoch 1853–1856). Francúzsko túto vojnu nepotrebovalo, malo len upevniť 
postavenie Napoleona III. na tróne. Na parížskom mierovom kongrese v roku 1856 
vystúpilo Francúzsko ako najvplyvnejšia európska mocnosť. 

 Výrazne sa zostrili i anglicko-francúzske vzťahy a francúzsko-rakúske vzťahy. 

 Od roku 1857 však začali vnútorné rozpory Francúzska. Preto bonapartistický 
režim používal stále vo väčšom meradle metódy manévrovania. Vo francúzskych 
dejinách bolo obdobie po roku 1860 nazvané „liberálnym cisárstvom“. Prvým krokom 
tohto „liberalizmu“ bolo určité rozšírenie práv zákonodarného zboru. 
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 Druhá polovica 60-tich rokov je poznamenaná sústavou vážnych chýb, ktorých 
sa druhé cisárstvo dopustilo v zahraničnej politike. Zvlášť ťažké následky mala politika 
Napoleona III. v období prusko-rakúskej vojny v roku 1866. Neutralita Francúzska 
uľahčila Prusku víťazstvo nad Rakúskom, avšak po vytvorení Severonemeckého spolku 
v roku 1867 Bismarck kategoricky odmietol splniť sľuby, ktoré dal Napoleonovi III., že 
Francúzsko dostane „kompenzácie“. Veľmi ťažko bola zasiahnutá prestíž druhého 
cisárstva krachom mexického dobrodružstva. 

 Na sklonku 60-tych rokov sa vzťahy Francúzska s väčšinou európskych štátov 
výrazne zhoršili. Odmietnutie Napoleona III. splniť záväzky podľa francúzsko-ruskej 
dohody z roku 1859 a pokus o diplomatickú podporu poľského povstania v roku 1863 
orientovali cárske Rusko proti francúzskej vláde. Po roku 1867 sa nanajvýš zostrili 
vzťahy medzi Francúzskom a Pruskom, lebo blížiace sa konečné zjednotenie Nemecka 
vážne znepokojovalo francúzske vládnuce kruhy. Koloniálne dobrodružstvo Napoleona 
III. zostrilo vzťahy s Anglickom. Prispelo k tomu i dokončenie Suezského prieplavu 
v roku 1869, vybudovaného napriek odporu Anglicka. Prieplav sa dostal do rúk 
Francúzov. 

 Pre Francúzsko mala nepriaznivé následky aj jeho politika v Taliansku, kde sa 
stavalo na odpor konečnému zjednoteniu zeme. Tak sa stalo, že na sklonku 60-tich 
rokov bolo Francúzsko úplne v izolácii. 

 V druhej polovici 60-tych rokov sa výrazne zhoršila i hospodárska situácia vo 
Francúzsku. To malo za následok, že hlavne pokrokové vrstvy inteligencie začali 
aktívne vystupovať proti vláde. Mnohí jej predstavitelia sa prikláňali ku skupine 
„nových jakobínov“ zanietených pre tradície francúzskej revolúcie 18. storočia. V roku 
1869 dosiahla liberálna opozícia veľké víťazstvo vo voľbách do zákonodarného zboru. 
Počet republikánskych poslancov vzrástol. Medzi nimi však prevládali umiernení 
republikáni. 

 Bonapartistická vláda sa pokúšala prekonať rastúcu politickú krízu ďalším 
lavírovaním. Počínajúc rokom 1868 bolo prevedených niekoľko umiernene liberálnych 
reforiem, zákonodarný zbor získal právo voliť svoje predstavenstvo, bola oslabená 
policajná kontrola tlače. 

 Rast hromadnej nespokojnosti jasne dokazovala tzv. Baudinova aféra, proces so 
skupinou ľavicových republikánov, súdených v roku 1866 za to, že organizovali zbierku 
peňazí na pomník poslancovi Baudinovi, ktorý bol zabitý pri decembrovom prevrate 
v roku 1851. 

11.1.4 Obdobie III. republiky 

 V roku 1870 Napoleon III. zavliekol Francúzsko do konfliktu s Pruskom. 
Vojenskú zrážku si prial i Bismarck, ktorý sa vtedy chystal dokončiť zjednotenie zeme. 
Francúzsko sa proti tomuto plánu rozhodne stavalo. Obidve strany čakali len na 
zámienku k vojnovému stretnutiu. Ku konfliktu došlo, keď bol prázdny trón 
v Španielsku. Španielska vláda ho ponúkla príslušníkom pruského panovníckeho rodu 
Hohenzollernovcov. Francúzsko by tak bolo ohrozené z dvoch strán nemeckými 
panovníkmi, a preto sa Napoleon III. postavil proti obsadeniu španielskeho trónu 
Hohenzollernovcami. Francúzsky zákrok skreslil Bismarck falšovanou správou, ktorá 
vzbudila pohoršenie v obidvoch štátoch. Napoleon III. potom v júli 1870 vyhlásil 
Pruskú vojnu. Francúzska armáda však nebola na vojnu dostatočne pripravená. Jedna 
Napoleonova armáda bola obkľúčená v Métach, druhá pri Sedane. Začiatkom septembra 
bola sedanská armáda, ktorej velil sám Napoleon III., donútená kapitulovať. Akonáhle 
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prišla správa o sedanskej kapitulácii, vzniklo povstanie. Dňa 4. septembra vnikol 
parížsky ľud do budovy parlamentu a vynútil si vyhlásenie republiky. Nová vláda si 
dala meno „vláda národnej obrany“. Najsilnejšie pozície vo vláde prináležali 
orleanistom. 

 Sedanská kapitulácia otvorila nemeckému vojsku cestu na Paríž, dočasná vláda 
zložená z republikánov a monarchistov musela zriadiť národné gardy. Zatiaľ však 
v druhej polovici septembra pruské vojsko obkľúčilo Paríž. V októbri potom francúzska 
vláda kapitulovala v Métach. Vláda vypísala voľby do Národného zhromaždenia. 
V týchto voľbách získali väčšinu stúpenci monarchie. Národné zhromaždenie, ktoré sa 
potom zišlo vo Versailles, podporilo snahu uznať Francúzsko za republiku. Tým sa len 
zhoršila vnútropolitická situácia vo Francúzsku. 

 Vo februári 1871 sa vytvoril ústredný výbor národnej gardy, ktorého členmi sa 
stali aj niektorí významní socialisti. V marci sa Národné zhromaždenie rozhodlo 
parížskych gardistov odzbrojiť. Vláda poslala v noci zo 17. na 18. marca svoje vojská 
do Paríža, aby sa zmocnila diel národnej gardy. V meste však nastalo vzbúrenie, vojsko 
odmietlo zasiahnuť proti parížskemu ľudu a, naopak, sa spojilo s gardistami. K večeru 
18. marca národná garda obsadila parížske vládne budovy. Vládnucej moci sa v Paríži 
chopil ústredný výbor národnej gardy – vznikla Parížska komúna. Vláda Komúny však 
netrvala dlho. Dňa 21. mája preniklo vládne vojsko do Paríža a začali boje, ktoré vošli 
do dejín pod názvom „májový týždeň“. Dňa 28. mája bol Paríž definitívne obsadený 
vládnym vojskom. 

 Dňa 10. mája 1871 podpísala versailleská vláda vo Frankfurte nad Mohanom 
definitívnu mierovú zmluvu s Nemeckom. Za vojnu a porážku Francúzska musela draho 
zaplatiť. Mierovou zmluvou stratilo Francúzsko Alsasko a veľkú časť Lotrinska. 
Vysoké boli aj kontribučné záväzky. To nepriaznivo ovplyvnilo celý hospodársky vývoj 
a tempo hospodárskeho rastu sa spomalilo. 

 V roku 1875 bola schválená nová ústava. 

 Po rozbití rokovaní zriekli sa orleanisti (pravý stred) reštaurácie monarchie. 
V snahe upevniť si svoju vládu nechali odhlasovať v Národnom zhromaždení zákon 
z 20.11.1873, podľa ktorého sa stal Mac Mahon prezidentom na dobu 7 rokov (zákon 
o septenáte). 

 V otázke organizácie moci nastala medzi krajnou pravicou a prvým stredom 
roztržka. Legitimisti priznávali Mac Mahonovi len osobnú moc, takže mohol 
odstúpením v každej chvíli urobiť miesto kráľovi. Pravý stred vyhlásil septenát za 
nezávislý od osoby prezidenta. 

 Monarchistická koalícia, ktorá sa rozdelila, stratila možnosť presadiť svoj 
spôsob riešenia otázky štátnej formy. 

 Národné zhromaždenie si nakoniec osvojilo projekt ľavice. Na návrh poslanca 
Wallona bolo väčšinou jedného hlasu prijaté uznesenie, podľa ktorého prezidenta 
republiky volí jednoduchou väčšinou senát a poslanecká snemovňa spojená v Národné 
zhromaždenie. Uznesenie bolo prijaté 30.1.1875. Tým sa uznala definitívne ako forma 
štátneho zriadenia republika. 

Ústava z roku 1875 bola ústavou, ktorá obsahovala: 

1) Zákon o organizácii senátu z 24.2.1875. 
2) Zákon o organizácii verejnej moci z 25.2.1875. 
3) Zákon o vzájomnom pomere verejných moci z 16.7.1875. 
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 K týmto zákonom sa počítajú ešte dva tzv. organické zákony o voľbe senátov 
a poslancov z 2.8., resp. z 30.11.1875. 

 Ústava III. francúzskej republiky bola ústavou tuhou, t. j. nedala sa meniť 
obyčajnými zákonmi, ale jedine zákonmi prijatými na základe osobitných ustanovení. 

 Ústava zavádzala zákonodarný zbor (skladajúci sa z dvoch komôr senátu 
a poslaneckej snemovne), ktoré boli oprávnené voliť na spoločnej schôdzi (ako Národné 
zhromaždenie) jednotnou väčšinou prezidenta republiky a meniť ústavu, resp. ústavné 
zákony. 

 Aby sa obe komory mohli spoločne zísť za účelom schválenia ústavných 
zákonov, musela každá vyhlásiť oddelene jednoduchou väčšinou alebo z vlastného 
popudu alebo na žiadosť prezidenta, potrebu revízie existujúcich ústavných zákonov. 

 Ústavné zákony vypracovali iba systém orgánov štátnej moci a ich vzájomný 
pomer. Neobsahovali všeobecné vyhlásenie politických zásad. Ústava nezakotvovala 
základné práva občanov, ani zásadu zvrchovanosti ľudu. 

 Bola to síce ústava, ktorá definitívne ustanovila republiku, ale podobala sa veľmi 
belgickej ústave, ktorá zaviedla parlamentnú monarchiu. Prezident republiky zaujímal 
miesto konštitučného kráľa. Prislúchali mu mnohé práva, ale nemohol žiadne z nich 
osobne vykonávať. 

 Tieto charakteristické črty francúzskej ústavy odzrkadľujú politické pomery, aké 
vládli v roku 1875 vo Francúzsku. Vo vtedajšom jednokomorovom zákonodarnom 
zbore mali väčšinu poslanci, ktorí boli prívržencami monarchie. Prívrženci monarchie 
boli rozdelení na tri skupiny, ktoré mali jedna k druhej nedôveru. Tak sa stalo, že 
republikáni, vnútorne tiež rozštiepení, boli stmelení bojom za spoločnú vec - 
ustanovenie republikánskeho zriadenia. Žiadne z oboch hlavných zoskupení 
v Národnom zhromaždení nebolo dosť silné, aby dosiahlo všetko, o čo sa usilovalo. 
Každé z oboch zoskupení bolo nútené uspokojiť sa s kompromisom, ktorý však 
považovali za čisto dočasný. Krajní republikáni sa zmierili s konzervatívnou 
republikou, lebo dúfali, že ju časom zmenia podľa vlastných predstáv. Monarchisti sa 
zase zmierili so sedemročným funkčným obdobím prezidenta, lebo dúfali, že neskoršie 
urobia z prezidenta kráľa alebo cisára. 

Nastalo obdobie, ktoré sa nazývalo tretia republika. 

 Ústava platila až do zániku tretej republiky, t. j. do kapitulácie Francúzska pred 
Hitlerom v roku 1940. V celom období svojej platnosti bola ústava revidovaná iba dva 
razy. Z najdôležitejších doplnkov treba spomenúť ustanovenie, podľa ktorého nemôže 
byť predmetom revízie zmena republikánskej vládnej formy (1884). 

Prezidenta volili obidve komory zákonodarného zboru na spoločnej schôdzi na dobu 7 
rokov. Na prezidentský úrad mohol byť zvolený každý Francúz, okrem členov bývalých 
panovníckych rodín. Prezident bol hlavou výkonnej moci. Všetky svoje práva však 
vykonával prezident prostredníctvom ministrov, z ktorých jeden musel spolu podpísať 
každý prezidentov akt. Prezident nebol osobne zodpovedný a formálne nemohol byť 
zosadený uznesením zákonodarného zboru. Poslanecká snemovňa ho mohla obžalovať 
pre velezradu. V tomto prípade bol súdnym dvorom senát. Odsúdenie malo za následok 
stratu úradu. Postavenie francúzskeho prezidenta bolo podobné konštitučnému kráľovi 
v Anglicku, Belgicku, Holandsku alebo Nórsku. Mal síce vysokú hodnosť, ale len 
s nepatrnou zodpovednosťou, skoro bez osobnej moci. 
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 V dvoch prípadoch mohol konať bez spolupôsobenia svojich ministrov. Prvý 
prípad nastával, keď prezident republiky vyberal osobu, ktorej sa malo zveriť 
vytvorenie vlády. Keď vláda bola v parlamente porazená a podala demisiu, musel 
prezident vyzvať niektorého vedúceho poslanca alebo senátora, aby vytvoril novú 
vládu. Ústavná zvyklosť žiadala, aby sa prezident poradil s predsedom senátu a 
s predsedom poslaneckej snemovne ohľadne výberu osoby budúceho ministerského 
predsedu, ktorého by zákonodarný zbor podporoval. Dezignovanému ministerskému 
predsedovi mohol prezident vyjadriť svoj názor, ktoré osoby považuje za spôsobilé 
alebo opačne, za nespôsobilé, aby sa stali ministrami. Na druhej strane dezignovaný 
ministerský predseda nebol viazaný radami prezidenta, spravidla prezident len zriedka 
zasahoval do týchto záležitostí a nepovažoval sa ani za zodpovedného za zloženie 
vlády. 

 Druhý prípad, keď prezident mohol samostatne konať nastával, keď dával 
ministrom rady, ako spravovať štátne záležitosti. Mal právo vyžiadať si informácie 
o všetkom, čo sa robilo v ktoromkoľvek odvetví štátnej správy a hlavne v oblasti 
zahraničných vecí. Mal tiež možnosť vyjadriť ministrom svoj názor na určitú vec 
a dávať im rady. 

 Skutočný rozsah moci a vplyvu, ktorý vykonával prezident vo Francúzsku, 
záležal často na osobnosti prezidenta, na jeho schopnostiach a skúsenostiach. 

 Senát. Ustanovenia o štruktúre a kompetencii senátu boli pôvodne obsiahnuté 
v ústave z roku 1875. Ústavná novela z roku 1884 vyňala však tieto ustanovenia 
z kategórie ústavných zákonov a zaradila ich do kategórie zákonov organických, ktoré 
bolo možné meniť rovnakým spôsobom ako obyčajné zákony. 

 Podľa organického zákona z 9.12.1884 skladal sa senát z 300 členov, ktorí boli 
volení volebnými zbormi v departementoch. 

 Členmi volebných zborov boli: 1. poslanci departementu, 2. členovia generálnej 
rady departementu, 3. členovia okresných rád, 4. delegáti volení vo vnútri každého 
departementu obcami. 

 Pri mestách ako Lyon, Lille a ďalšie, v ktorých tvoril silnú zložku proletariát, 
nemali viac delegátov ako určitý počet malých vidieckych obcí s obyvateľstvom ďaleko 
menším. Príčinou bola snaha vládnucej moci, aby vo volebných zboroch prevládal živel 
konzervatívny, a preto vidiecke obyvateľstvo, skladajúce sa v prevažnej miere 
z roľníctva, bolo preferované v pomere k mestám. 

 Funkčné obdobie senátora predstavovalo 9 rokov. Senát bol zborom trvalým, 
ktorý sa nikdy nevymieňal ako celok, ale každý tretí rok sa obnovovala jedna jeho 
tretina. 

 Zákonodarné oprávnenia senátu boli rovnaké ako oprávnenia poslaneckej 
snemovne, vyjmúc zákony finančné. Finančné zákony museli vychádzať z poslaneckej 
snemovne. 

 Senát mal dve osobitné oprávnenia. Jedným z nich bolo právo dávať alebo 
odopierať súhlas s rozpustením poslaneckej snemovne pred skončením jej zákonom 
stanoveného obdobia. Druhým jeho oprávnením bolo zasadať ako najvyšší súdny dvor 
pre súdenie ťažkých protištátnych zločinov. 

 V pomere k poslaneckej snemovni mal senát druhoradé postavenie. Druhoradé 
postavenie senátu vo finančných otázkach ho pozbavovalo možnosti kontrolovať 
výkonnú moc. 
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 Poslanecká snemovňa. Zo zákonov, ktoré upravujú zloženie a kompetenciu 
poslaneckej snemovne tvorili súčasť ústavy len tie, ktoré zavádzali všeobecné 
hlasovacie právo (obmedzené len na mužov) a stanovili pomer k prezidentovi a senátu. 
Funkčné obdobie poslaneckej snemovne bolo štvorročné. Pravidelným volebným 
obvodom bol od roku 1889 arrondissement (okres), t. j. časť departementu, ktorá tvorila 
nižšiu administratívnu jednotku. 

 Neboli zriedkavými zjavmi podvody a nátlak, ktorý vykonávali predstavitelia 
buržoázie pri voľbách do poslaneckej snemovne. Podvody sa najčastejšie prejavovali 
v takej forme, že volič odovzdal - v dorozumení s predsedajúcim úradníkom - dva alebo 
tri ďalšie hlasovacie lístky, ktoré boli zabalené v hlasovacom lístku, ktorý volič podával 
tomuto funkcionárovi. 

 V mnohých okresoch vykonávali zas veľký nátlak veľkostatkári na tých, ktorí 
boli od nich závislí, tak isto podnikateľ na robotníkov a kňazi na farníkov. Nehovoriac 
ani o tichom nátlaku miestnych úradníkov. 

 Podľa zákona mala poslanecká snemovňa zasadať aspoň päť mesiacov do roka. 
Zasadnutia snemovne zvolával jej predseda. V rámci snemovne sa vytvárali komisie, do 
ktorých menovali jednotlivé politické strany poslancov ako členov príslušnej komisie. 
Každý návrh zákona prichádzal od niektorej z ustanovených komisií. Tieto mali právo 
návrh ľubovoľne meniť. Komisia vypočula najprv navrhovateľa, ktorý návrh pred ňou 
vysvetľoval a obhajoval. Jeden člen komisie - spravodajca, pripravoval a predkladal 
plénu snemovne správu o návrhu a odôvodňoval ho v medziach pokynov, ktoré dostal 
od komisie. 

Bežná práca poslaneckej snemovne bola roztriedená takto: 

1) práva zákonodarné, 
2) kritika najvyšších výkonných orgánov, 
3) porážka vlády. 

 Čo sa týka činnosti zákonodarnej, snemovňa sa uznášala na prijatí návrhu, ktorý 
predkladali poslanci. Každý poslanec mal právo klásť ministrovi otázky ohľadne 
určitého jeho vyhlásenia alebo ním vydaného aktu. Interpelácia pozostávala z reči, 
v ktorej poslanec kritizoval určitý postup alebo politiku a v ktorej žiadal predsedu vlády 
alebo príslušného ministra o vysvetlenie. Po skončení rozpravy v súvislosti 
s interpeláciou sa podával návrh na prechod k „dennému režimu“. Tu sa naskytovala 
príležitosť poraziť vládu. 

 Vláda. Ministri sa vyberali podľa praxe, nie však podľa zákona, z radov 
poslancov alebo senátorov. Keď uplynulo krátke obdobie ich úradovania, vracali sa 
všetci k svojim bývalým poslaneckým alebo senátorským funkciám. 

 Osoba, ktorá bola poverená, aby ako ministerský predseda utvorila vládu, 
vyberala svojich spolupracovníkov predovšetkým zo svojej vlastnej politickej strany, 
ale mohla priberať za členov vlády i osoby z iných buržoáznych politických strán, od 
ktorých očakávala podporu. 

 Počet ministerstiev nebol vždy rovnaký. Roku 1913 ich bolo dvanásť. Všetky 
mali rovnaké postavenie. Mohli však byť aj ministerstvá bez torby (portefeuille), takže 
vláda mohla mať ľubovoľný počet členov. 

 Existovali dva druhy ministerských schôdzí. Kabinetná rada (Conseil de 
Cabinet) sa konala spravidla raz týždenne a predsedal jej ministerský predseda. 
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Zaoberala sa otázkami bežnej politiky. Ministerskej rade (Conseil des Ministres) 
predsedal prezident. Táto riešila dôležitejšie politické otázky. 

 Ministerská hodnosť bola po úrade prezidenta republiky a predsedov 
poslaneckej snemovne a senátu cieľom politickej ctižiadosti. 

 Moc francúzskej vlády bola rozsiahlejšia ako v iných buržoáznodemokratických 
štátoch. Na druhej strane však jej moc bola silne okliesnená stálou byrokraciou. 

 Dĺžka trvania francúzskych vlád bola krátka. Medzi rokom 1875 a rokom 1914 
bolo celkovo 48 rôznych vlád s priemernou dobou trvania približne 9 mesiacov. 

 Ústava III. francúzskej republiky bola kompromisom medzi monarchistami 
a republikánmi. Vyhlasovala republikánske zriadenie nepriamo. Napriek tomu nová 
ústava s volebným právom otvárala široké možnosti pre rozvoj parlamentného systému. 
Niektoré demokratické práva však predsa len ostali obmedzené. Bol síce napr. 
vyhlásený princíp všeobecného volebného práva do poslaneckej snemovne, z neho však 
okrem občanov do 21 rokov boli vylúčené ženy, vojaci a príslušníci koloniálnych 
národov. Ústava zachovávala tradičné rozdelenie moci na zákonodarnú, výkonnú 
a súdnu. Prvá bola zverená poslaneckej snemovni, volenej priamo, a senátu, volenému 
nepriamo s právom doplňovať svoj stav vlastnou voľbou. V poslaneckej snemovni bol 
od začiatku zastúpený značný počet strán, svojím charakterom sa však málo líšiacich. 
Štátna rada, zložená z odborníkov, mala nevýznamnú konzultatívnu funkciu voči 
prezidentovi. 

 Prezident, volený spoločne s obidvomi zákonodarnými zbormi, mal teoreticky 
všetky práva výkonnej moci, mohol ju však použiť len s výslovným súhlasom vlády. Tá 
bola skutočným výkonným orgánom, pokiaľ však získala opakovane dôveru snemovní. 
Jej predseda, spravidla riadiaci aj niektoré významné ministerstvo, určoval jej politickú 
líniu a mal právo kontrolovať činnosť ostatných ministrov. Tí riadili svoje ministerstvá 
pomocou kabinetov. Typickou črtou francúzskych vlád bola ich krátkodobosť. Vlády, 
ktoré ostali pri moci tri či viac rokov, boli zriedkavou výnimkou. Nechýbali vlády 
niekoľkotýždenné. 

 Celá krajina bola rozdelená do 87 departmentov, ďalej členených na 
arrondissmenty, kantóny a obce. Práva miestnych zvolených samospráv boli skromné, 
na čele departmentnej správy stál prefekt, menovaný prezidentom republiky 
a zodpovedný vláde. V Paríži pôsobil ešte policajný prefekt. Každý prefekt mal vo 
svojej oblasti rozhodujúcu výkonnú moc, realizoval vládnu politiku. Volené 
samosprávne orgány nemali voči nemu ani právo kontroly. 

 Voľby do zastupiteľských orgánov konané v roku 1876 skončili víťazstvom 
republikánov, rozdelených na niekoľko strán a skupín. Najväčší počet miest v snemovni 
zaujali umiernení republikáni. Ľavicu tvorili tzv. radikáli, ktorí sa neskôr konštituovali 
do samostatnej strany. Monarchisti, z väčšej časti bonapartisti, tvorili v snemovni 
menšinu. Iné bolo zloženie senátu, kde mala väčšinu pravica. 

 Koncom 19. storočia neprestávalo Francúzsko, napriek tomu, že bolo vo vojne 
v roku 1870 porazené, hrať úlohu vo svetovej politike. 

 V zahraničnom obchode Francúzsko upustilo od zásad slobodného obchodu 
a chránilo vysokým clom najskôr poľnohospodárstvo, ktoré utrpelo dlhotrvajúcu 
svetovú agrárnu krízu, a neskôr aj priemysel. Hlavnou oblasťou záujmu zahraničnej 
politiky bola Afrika. Hlavne to bolo Alžírsko a Tunisko, ktoré sa stali francúzskymi 
kolóniami. Súčasne sa Francúzsko usilovalo o to, aby vybudovalo súvislý pás kolónií 
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v Afrike od Senegalu pri Atlantickom oceáne až po Červené more a Indický oceán. 
Tento francúzsky plán rozdeliť Afriku od západu k východu sa stretol s britským 
plánom spojiť súvislým územím sever a juh tejto pevniny. Hroziaci konflikt medzi 
obidvoma veľmocami bol však zažehnaný, Francúzsko ustúpilo a dohoda medzi 
Francúzskom a Anglickom umožnila Francúzsku preniknúť do Maroka. 

 Druhou oblasťou francúzskych koloniálnych výbojov bola Indočína, kde boli 
okupované Tonkin a Annán (v roku 1884) a Laos (v roku 1893). Okrem toho získalo 
Francúzsko radu ostrovov v rôznych častiach sveta. 

 Vnútropolitický vývoj vo Francúzsku sa do konca storočia vyznačoval značnou 
nestabilitou. Ako už bolo povedané, vlády, ktoré vznikali dočasným združením 
niekoľkých strán v parlamente, sa často striedali. Politická scéna bola otriasaná i radou 
afér, z ktorých najznámejšia bola aféra Dreyfusova, v ktorej tento dôstojník generálneho 
štábu bol obvinený – neprávom – z vyzvedačstva v prospech Nemecka a odsúdený. 
Známy bol aj škandál s akciami Panamského prieplavu, ktorý pripravil o úspory 
drobných akcionárov. 

 Na začiatku 20. storočia začína v hospodárskom živote Francúzska čiastočné 
oživenie, čo malo odraz aj v stabilnejšej politickej situácii Francúzska. V zahraničnej 
politike došlo k upevňovaniu vzťahov s dohodovými štátmi. 

 Prvú svetovú vojnu Francúzsko prežilo na strane dohodových štátov, patrilo teda 
k víťazným mocnostiam. 

 Francúzsko vyšlo z vojny ako najsilnejšia kontinentálna veľmoc. Symbolom 
toho bola aj skutočnosť, že mierové rokovanie sa konalo od 18. januára 1919 v Paríži. 
Základným cieľom Francúzska bolo úplné zdeptanie Nemecka, čo sa do určitej miery 
podarilo. Úspechom bol hlavne návrat Alsaska a Lotrinska. 

 Prvé povojnové parlamentné voľby sa konali v roku 1919. Doterajší väčšinový 
systém delenia mandátov bol nahradený kombináciou majoritného a proporcionálneho 
spôsobu. Táto úprava platila do roku 1927, kedy bol znovu obnovený väčšinový systém. 
Vo voľbách zvíťazil Bloc national, ktorý vo svojom programe presadzoval 
hegemonistické záujmy Francúzska v Európe. 

 V roku 1920 sa stal prezidentom Millerand, funkciu ministerského predsedu 
prevzal začiatkom roka 1921 Aristide Briand. Naďalej platila ústava tretej republiky 
prijatá v roku 1875. 

11.2 Nemecko 

11.2.1 Ústavný vývoj Nemecka 

 Likvidácia Svätej ríše rímskej národa nemeckého otvorila cestu zložitého 
hľadania novej modernej formy spojenia nemeckých krajín. Boj proti francúzskym 
vojskám a zrútenie starých organizačných foriem posunuli nemecké národné cítenie 
z roviny jazykovej a kultúrnej do polohy štátoprávnej. Napriek tomu po skončení 
napoleonských vojen jednotný nemecký štát nevznikol, a cesta k nemu trvala ešte dlhšie 
ako pol storočia. Nemecký spolok, ustanovený na jednaniach Viedenského kongresu 
(1814–1815), predstavoval len spolok suverénnych štátov zakladajúcich sa na 
medzinárodnej zmluve, ale nie spolkový štát. 

 Rámec jednotlivých krajín sa ale stával stále tesnejším pre prudký rozvoj 
remesiel, priemyslu, obchodu a dopravy, ku ktorému došlo v prvej polovici 19. storočia, 
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a ktorý podnietili už zahranično-obchodné opatrenia z doby napoleonských vojen. 
Takzvaná kontinentálna blokáda namierená proti Anglicku, síce väčšinu nemeckých 
štátov svojimi bezprostrednými dopadmi poškodila, pretože limitovala ich obchod 
a sťažovala odbyt hlavne poľnohospodárskych produktov, avšak v dlhodobejšej 
perspektíve im prospela, lebo zľahčila a urýchlila rozvoj mnohých priemyselných 
odvetví. Negatívne dôsledky pretrvávajúcej politickej nejednotnosti pre nemeckú 
ekonomiku minimalizovalo vytvorenie Nemeckého colného spolku v roku 1833. Tým, 
že nezahrňoval rakúske krajiny a že v ňom prím hralo Prusko, predznamenal colný 
spolok podobu neskoršieho zjednoteného Nemecka. 

 Vplyv francúzskej revolúcie a francúzska prítomnosť v Nemecku povzbudili 
nemeckých liberálov, ktorí v niektorých nemeckých štátoch presadili prvé moderné 
ústavy. Reakcia, ktorá sa skoro po Napoleonovej porážke dostala v úplnej väčšine 
nemeckých krajín k moci ich však dokázala úplne likvidovať. Konštitučné snahy znovu 
oživilo až revolučné hnutie na začiatku tridsiatich rokov, hlavne v rokoch 1848 až 1849. 

 Francúzska revolúcia a Napoleonove výboje ovplyvnili dianie na území 
Nemecka veľmi intenzívne, i keď mnohé zmeny nevyplynuli z pozitívneho preberania 
radikálnych revolučných alebo umiernenejších liberálnych opatrení, ale zo snahy 
zabrániť podobnému vývoju, akým prešlo v predchádzajúcich rokoch Francúzsko. 

 Vedľa rozvoja konštitučných snáh, o ktorých sa zmienime v nasledujúcich 
kapitolách, je treba pripomenúť aspoň niektoré ďalšie skutočnosti. 

 Francúzsky vplyv sa prejavil predovšetkým v štátoch, ktoré sa stali členmi 
Rýnskeho spolku. Tieto štáty prijímali ústavy, rušili stavovské a iné privilégiá, cechové 
obmedzenia, nevoľníctvo a vrchnostenské práva, zakotvovali občiansku rovnosť 
a základné občianske práva, zavádzali nové formy organizácie štátnej správy 
a inšpirovalo ich nové francúzske zákonodarstvo. Ako príklad môžu poslúžiť reformy 
uskutočňované v Bavorsku prvým ministrom M. von Montgelasom. 

 K významným zmenám došlo tiež v Prusku, ktoré zostalo po uzavretí tylžského 
mieru a následnej francúzsko-pruskej mierovej zmluvy v roku 1807 značne územne 
oklieštené a okupované. Sú spojené s menami ministrov – slobodného pána K. Steina 
a kniežaťa K. A. Hardenberga. Prvý minister Stein, ktorý neskoršie prestúpil do ruských 
služieb, predovšetkým zrušil nevoľníctvo (1807), zaviedol samosprávu v mestách 
(zhromaždenie mestských delegátov; 1808) a reformoval ústrednú štátnu správu. 
V rokoch 1808 – 1810 nahradil v podstate nikomu nezodpovedajúcu kabinetnú vládu 
piatimi ministrami (vnútra, zahraničia, financií, vojny a spravodlivosti), ktorých 
predstavitelia tvorili ministerskú radu na čele so štátnym kancelárom. Štátny kancelár 
Hardenberg (nastúpil do funkcie v roku 1810) zaviedol živnostenskú slobodu (zrušením 
cechových zriadení), pokračoval v roľníckych reformách, presadil zrovnoprávnenie 
židovského obyvateľstva a neskoršie (1818) presadil nové colné predpisy. 

 Vojenské neúspechy Napoleonových vojsk zavŕšené porážkou v „bitke národov“ 
pri Lipsku donútili Francúzsko na konci mája 1814 pristúpiť na tzv. parížsky mier. Po 
jeho uzavretí sa v októbri toho roka zišli panovníci európskych štátov, aby na dlhých 
a obtiažnych zasadnutiach tzv. Viedenského kongresu (1814–1815) rokovali a rozhodli 
o povojnovom usporiadaní Európy. Rozhodujúce slovo získali štyri víťazné mocnosti, 
ktoré sa snažili presadiť svoje často kontraproduktívne záujmy. Po ich boku sa skoro 
postavilo tiež porazené Francúzsko. Komplikované rozhovory urýchlil dočasný 
Napoleonov návrat a zavŕšilo ho prijatie záverečného uznesenia 9. júna 1815. 
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 Veľkú pozornosť venovali účastníci kongresu usporiadaniu pomerov 
v Nemecku. 

 Metternichovské Rakúsko dokázalo vo Viedni po dohode s Pruskom využiť 
spory medzi nemeckými štátmi a príhodné atmosféry boja proti revolučnému 
Francúzsku (vnímané ako agresor a okupant nemeckých teritórií) a presadilo sebe 
vyhovujúce usporiadanie, ktoré mu v novej podobe znovu zaistilo vedúcu pozíciu 
v Nemecku. 

 Mierová zmluva a na ňu nadväzujúce akty v podstate utvrdili (i keď v počte 
teritórií značne obmedzili) roztrieštenosť Nemecka, tentoraz rozčleneného do viac než 
štyroch desiatok štátov, štátikov a slobodných miest, spojených do veľmi voľného 
Nemeckého spolku. Nové usporiadanie petrifikovala zmluva nemeckých štátov 
o vytvorení Nemeckého spolku z roku 1815 (Nemecké spolkové akty, Deutsche 
Bundesakte) a modifikoval ho záverečný akt viedenských rokovaní spolkovej rady 
z roku 1820 (Viedenské záverečné akty, Wiener Schlußakte). 

 Nemecký spolok bol založený na medzinárodnej zmluve, uzatvorenej 
panovníkmi nemeckých krajín, ktorí si i naďalej podržali suverenitu. Bol teda spolkom 
štátov, nie spolkovým štátom (Staatenbund, nie Bundesstaat). V pôvodnej podobe 
k nemu patrilo 37 monarchistických štátov (príp. ich častí, ako to bolo v prípade Pruska 
a Rakúska) a štyri slobodné mestá. Členmi spolku sa vďaka držbe nemeckých území 
stali tiež britský (reprezentoval Hannoversko), dánsky (Holštýnsko a Lauenbursko) 
a holandský kráľ (Luxembursko, Limbursko). Obe nemecké veľmoci – Rakúsko 
a Prusko – a tiež ďalšie štáty, predovšetkým Bavorsko, si na svoje konto pripísali 
rozsiahle územné zisky na úkor tých, kto sa najužšie spojil s Napoleonom. Vďaka tomu 
napríklad počet obyvateľov pruského kráľovstva vzrástol z päť miliónov na jedenásť. 

 Úlohou spolku mala byť ochrana členov pred ohrozením zvonku, vzájomná 
pomoc pri prípadných vnútropolitických problémoch a podľa pôvodných zámerov 
i garancia zavedenia ústavného zriadenia. 

 Vrcholným orgánom spolku sa stalo spolkové zhromaždenie 
(Bundesversammlung, tiež Bundestag), schádzajúce sa na plenárnych zasadnutiach a 
v tzv. užšej rade. Sídlilo vo Frankfurte nad Mohanom, kde jednotlivé štáty zastupovali 
splnomocnení vyslanci. Plénu, ktoré sa schádzalo v priemere asi jedenkrát za tri roky, 
pripadalo rozhodovať o najzávažnejších otázkach, ako napr. o vojne a mieri alebo 
o prijímaní nových členov. Najväčšie štáty (Bavorsko, Hannoversko, Prusko, Rakúsko, 
Sasko a Württembersko) v ňom disponovali každý štyrmi, ostatní troma, dvoma alebo 
jedným hlasom (celkom 69 hlasov). Fakticky väčší význam mala permanentne 
zasadajúca užšia rada, ktorej pripadalo rozhodovať prakticky o všetkých otázkach 
s výnimkou ústavných a v ktorej sa zaistili rozhodujúce pozície väčších nemeckých 
štátov. Len oni totiž mali priame zastúpenie, zatiaľ čo ostatní členovia spolku sa museli 
združiť do šiestich kúrií (zo 17 hlasov bolo 11 bezprostredných a šesť kuriálnych). 

 Funkciu predsedníckej veľmoci získalo Rakúsko. 

 Aj keď pri zrode Nemeckého spolku stála proklamácia zavedenia ústavného 
režimu v jeho členských štátoch, podarilo sa ho presadiť len v niektorých nemeckých 
štátoch. O ústavách prijímaných členmi Rýnskeho spolku sme sa už zmieňovali. V roku 
1814 prijali modernú ústavu v Nasavsku. Roku 1815 prejavil ochotu podriadiť sa ústave 
sasko-weimarský vojvoda, neskoršie sa k nemu pridali i niektorí ďalší zemepáni. 
Z významnejších pripomeňme ústavy prijaté v rokoch 1818 až 1819 v Bavorsku, 
Bádensku a Württembersku. Záverečný akt z viedenskej konferencie Nemeckého 
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spolku z roku 1820 však už nemeckým kniežatám garantoval zvrchovanosť v členských 
štátoch spolku. 

 Doba po triumfe európskej reakcie teda nepriala ani umiernenejším 
konštitučným koncepciám. Ďaleko príznačnejšie pre ňu bolo ustanovenie a fungovanie 
tzv. Svätej aliancie. Toto spoločenstvo víťazov nad Napoleonom – Rakúska, Ruska, 
Pruska a Veľkej Británie – sa ustanovilo už v roku 1815. Skoro sa k nemu pripojili 
i ďalší európski panovníci a nemecké hanzovné mestá. Jeho vytvorenie demonštrovalo 
snahu rozhodujúcich európskych mocností o zachovaní nastoleného status quo navonok 
a vo vnútri jednotlivých európskych štátov, t. j. ako v zmysle teritoriálneho 
usporiadania, tak i vo vzťahu k vnútropolitickým pomerom. Reakčný duch aliancie 
pretrval v Európe, vrátane naprostej väčšiny nemeckých štátov, cez dočasné uvoľnenie 
v roku 1830 až do konca štyridsiatych rokov. 

 Dobovú atmosféru dokresľovali tzv. „karlovarské uznesenia“ predstaviteľov 
vybraných nemeckých štátov z augusta 1819. Ich prijatie inicioval rakúsky kancelár K. 
Metternich v reakcii na aktivizáciu študentských spolkov hlásiacich sa k liberalizmu 
a nemeckému patriotizmu (Burchenschaften). Smerovala proti akademickým slobodám, 
k zavedeniu cenzúry a obmedzeniu spolkového práva. Na ich základe prijalo spolkové 
zhromaždenie spolkový exekučný poriadok umožňujúci vojensky intervenovať proti 
štátu, ktorý nedostojí svojim zmluvným záväzkom (spolková exekúcia), tlačový zákon, 
zákon o univerzitách a zákon o zriadení vyšetrovacej komisie v Moháči, ktorá mala 
odhaľovať nositeľov revolučných myšlienok. S prvými vážnejšími problémami sa 
nemeckí zemepáni museli vyrovnať na začiatku tridsiatych rokov, kedy revolučná vlna 
z Paríža vyvolaná júlovou revolúciou, zasiahla i nemecké územie. Významnou súčasťou 
revolučnej agitácie sa vedľa demokratických a sociálnych požiadaviek stala tiež idea 
zjednotenia Nemecka. V štátoch, v ktorých už zo skoršej doby platila ústava sa 
radikalizácia v spoločnosti prejavila predovšetkým posilnením vplyvu liberálov 
v snemoch a prijatím rady moderne koncipovaných právnych noriem (rušenie 
feudálnych povinností, presadzovanie občianskych slobôd). Inde, ako napr. v Sasku, 
povstali mešťania vo väčších mestách a vynútili si prijatie aspoň dielčích 
demokratických opatrení. Najradikálnejší stúpenci demokratických premien 
pripravovali celonemecké povstanie, ktoré však stroskotalo už v štádiu zrodu. Podobne 
skončili ďalšie pokusy o radikálne vystúpenie. 

 Nemecké kniežatá dokázali – politickou perzekúciou, ale i za cenu dielčích 
ústupkov liberálnej opozícii – revolučnú situáciu na začiatku tridsiatych rokov 
eliminovať a v zásade uhájiť stávajúce usporiadanie. 

11.2.2 Nemecký colný spolok 

 Pri viedenských rokovaniach o nemeckom usporiadaní v rokoch 1814 až 1815 
väčšina nemeckých štátov na čele s Bavorskom odmietla prijať návrhy Rakúska 
a Pruska a vzdať sa v prospech spolkových orgánov colného a obchodného 
zákonodarstva. Tím tiež tieto štáty zabránili vytvoreniu jednotného colného 
a obchodného územia Nemeckého spolku, ktoré by vytvorilo priaznivejšie podmienky 
pre rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva a obchodu nemeckých štátov. 

 O scelení svojho roztriešteného územia a o zväčšení colného územia, v ktorom 
by bolo možné uplatniť tovar bez zaťaženia clami, usilovalo zvlášť intenzívne Prusko. 
Jemu sa tiež v roku 1833 podarilo dosiahnuť uzatvorenie veľkého colného spolku, 
označovaného ako Nemecký colný spolok. V nasledujúcich rokoch k nemu pristúpila 
úplná väčšina nemeckých štátov. Z procesu budovania jednotného nemeckého colného 
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a obchodného územia však zostalo vylúčené Rakúsko. To sa na nich snažilo napojiť až 
od štyridsiatych rokov, ale neúspešne. 

 Spolkovými orgánmi sa stali nepravidelne sa schádzajúce generálne colné 
konferencie, do ktorých vysielali členské štáty svojich delegátov a ktoré rozhodovali 
podľa princípu jednomyseľnosti, výkonné komisie, ktoré pripravovali prevedenie 
prijatých uznesení, zmierovací sudcovia, centrálny kontrolný úrad a orgány spolkovej 
kontroly colnej správy. Usporiadanie colného spolku sa zmenilo v roku 1867. 
Najvýznamnejšou novinkou bolo zriadenie colného parlamentu, ktorý nahradil 
generálne colné konferencie a vďaka zavedeniu väčšinového princípu rozhodovanie 
umožňoval ďaleko operatívnejšie meniť colné predpisy. Spojenie nemeckých štátov do 
veľkého colného územia vytváralo výhodný priestor pre ekonomickú expanziu 
a posilovalo nemecké národné povedomie. Vedľa veľmi voľného a nevýrazného 
Nemeckého spolku Nemecký colný spolok inštitúciou, ktorá o sebe dávala vedieť 
ďaleko zreteľnejšie a ktorej pozitívne výsledky boli cez všetky vnútorné problémy 
celkom zrejmé. Nemecký colný spolok vyrástol na ekonomickú veľmoc, ktorá sa mohla 
pýšiť nielen svojím územným rozsahom, ale taktiež ekonomickým potenciálom, rýchlo 
rozvinutým v procese priemyselnej revolúcie. Zároveň sa v ňom Prusko vypracovalo vo 
vodcovskú silu, schopnú dosiahnuť politického zjednotenia Nemecka a vtisnúť novému 
jednotnému štátu „malonemeckú“ podobu plne vyhovujúcu strategickým zámerom 
pruských činiteľov. Vytvorenie colného spolku sa tak stalo jedným z dôležitých krokov 
na ceste k nemeckému zjednoteniu. 

11.2.3 Ústavnoprávne aspekty revolúcie v roku 1848 

 Na konci štyridsiatych rokov 19. storočia vládla vo väčšine nemeckých štátov 
napätá situácia. Stačil nepatrný podnet – prvé správy o revolučných vystúpeniach vo 
Francúzsku a v Taliansku – a spoločenské napätie vytrysklo vo všetkých kútoch 
Nemecka do gejzíru ľudových búrok, politických zhromaždení a demonštrácií 
požadujúcich predovšetkým odstránenie policajných metód vládnutia a zakotvenia 
politických práv, hlavne slobodu tlače a rozšírenie volebného práva. 

 Vo väčšine nemeckých krajín sa podarilo bez väčších problémov presadiť 
ustanovenie nových, liberálnych vlád, ktoré najnaliehavejšie požiadavky vo väčšej či 
menšej miere realizovali. Na základe nových právnych predpisov sa formovali 
zastupiteľské orgány, ktoré obmedzovali moc jednotlivých zemepánov. 

 Rovnako ako v tridsiatych rokoch, stalo sa tiež teraz nedeliteľnou súčasťou 
liberálnej a demokratickej agitácie úsilie o nemecké zjednotenie. 

 Už na konci marca 1848 podnietili liberáli z vyspelého juhozápadného Nemecka 
ustanovenie tzv. frankfurtského predparlamentu, ktorý rozhodol o zvolaní 
celonemeckého parlamentu, upravil spôsob jeho voľby a ako hlavnú úlohu pred neho 
postavil prijatie ústavy. Význam predparlamentu spočíval predovšetkým v tom, že 
vytýčil základnú líniu ústavnoprávnym usilovaním: odmietol radikálnu požiadavku 
ustanovenia celonemeckej centralizovanej republiky a orientoval sa na prípravu 
spolkového usporiadania so zachovaním monarchistickej formy. Do čela spoločenkého 
pohybu sa pokúsilo postaviť tiež spolkové zhromaždenie Nemeckého spolku, ale bez 
väčšieho úspechu. 

 Už v polovici marca sa ustanovil tzv. výbor sedemnástich (17 
Vertrauensmänner, členské krajiny v ňom získali zastúpenie rovnaké ako v užšej 
spolkovej rade). Výbor pripravil pokrokovú koncepciu usporiadania Nemeckého 
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spolku. Vzhľadom k popularite myšlienky ústavodarného zhromaždenia ju nebol 
schopný sám presadiť, preto podporil pripravované voľby nového ústavodarného zboru. 

 Nemecké ústavodarné národné zhromaždenie sa k prvému rokovaniu zišlo 18. 
mája 1848 v „hlavnom meste“ Nemecka Frankfurte nad Mohanom (v bývalom kláštore 
sv. Pavla, preto sa tiež niekedy hovorí o zhromaždení z Paulskirchenu). Atmosféru 
rokovania názorne demonštrujú patetické slová, ktorými predsedajúci otvoril rokovanie: 
„Prebudenie obra zhromaždilo v týchto posvätných sieňach mužov zo všetkých končín 
Nemecka. Tento obor sa nazýva národný duch.“ 

 Autoritu zhromaždenia nepriamo potvrdili tiež reprezentácie jednotlivých 
spolkových krajín, keď priniesli v júli kompetencie spolkového zhromaždenia na 
ríšskeho správcu (arcivojvoda Jan Habsburský, syn cisára Leopolda II.) zvoleného 
Ústavodarným zhromaždením. 

 Hlavnú úlohu – prijatie ústavy – začalo Ústavodarné zhromaždenie riešiť tak, že 
sa sústredilo na zdanlivo naliehavejšie sformulovanie katalógu občianskych práv, ktoré 
ešte pred dokončením celej ústavy v decembri 1848 uviedlo prostredníctvom ríšskeho 
správcu do života ako Základné práva nemeckého národa (tento ríšsky zákon platil do 
roku 1851). Kontroverznejší a – ako sa vzhľadom k vývoju politickej situácie stále 
zreteľnejšie ukazovalo – nemenej naliehavou inštitucionálnou časťou ústavného textu sa 
začalo zaoberať až neskoršie. Vyvstali pred ním pritom dva kľúčové problémy: stanoviť 
územný rozsah novej nemeckej ríše a nájsť vhodnú, všeobecne prijateľnú hlavu nového 
štátu. 

 Pri riešení prvej otázky na seba narazili stanoviská dvoch pomerne vyrovnaných 
skupín poslancov. Zatiaľ čo jedni zastávali koncepciu malonemeckého zjednotenia, t. j. 
zjednotenia nemeckých štátov s vylúčením Rakúska, podľa druhých, t. j. veľkonemcov, 
mala ríša zahŕňať všetky Nemcami obývané územia, t. j. tiež tie časti habsburskej 
monarchie, ktoré patrili už k tzv. Svätej ríši rímskej a potom k Nemeckému spolku. 
Veľkonemecké riešenie získalo na popularite hlavne v súvislosti s marcovou 
dualizáciou habsburskej monarchie (prijatie uhorskej ústavy), naopak stratilo rad 
prívržencov, keď po roku viedenská reakcia rozohnala kroměřížsky snem a oktrojovala 
centralistickú marcovú ústavu. V rozhodujúcej fáze rokovania sa tesnou väčšinou 
presadili prívrženci malonemeckej koncepcie. 

 Nová ústava vychádzala z princípu deľby moci. Zákonodarnú moc zverila 
dvojkomorovému parlamentu, pričom jednu snemovňu mali tvoriť zástupcovia 
delegovaní vládami a parlamentmi jednotlivých členských štátov, druhú volení poslanci. 
Výkonná moc mala pripadať ústavne nezodpovednému cisárovi (podľa francúzskeho 
a belgického vzoru „Kaiser der Deutschen“). Vykonávať ju mal prostredníctvom 
parlamentom kontrolovaných ministrov. Ústava počítala tiež s konštituovaním ríšskeho 
súdu s ústavnoprávnymi kompetenciami. 

 Frankfurtský parlament zvolil za cisára pruského kráľa, ten však verný princípu 
legitimity odmietol cisársku korunu z rúk parlamentu prevziať. Tým vlastne zavrhol 
celý ústavný text, a tak predznamenal ďalší osud parlamentu i celonemeckej ústavy. Cez 
podporu niektorých krajín (Brunšvicka, Hesenska, Nasavska) alebo aspoň 
zastupiteľských orgánov (v Hannoversku, druhá komora pruského zemského snemu) 
a cez predparlamentné povstanie v Sasku, Falcku a Bádensku nemali zástancovia ústavy 
dostatok reálnych síl ubrániť sa rastúcej prevahe reakcie, pod ochranou pruských vojsk. 
Hrozba blížiacej sa pruskej armády prinútila väčšinu poslancov, aby sa po roku 
rokovania 30. mája 1849 rozišli. Radikálnejšia časť (bez liberálov) sa nechcela nechať 
zastrašiť, presídlila do Stuttgartu a tu krátko zasadala ako zbytkový parlament 
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(Rumfparlament). Tomu však už po niekoľkých dňoch, 18. júna 1849, podpísali 
rozsudok ozbrojenci Württemberskej vlády, ktorí ho odsúdili k rovnakému údelu ako 
habsburské vojská kroměřížsky snem – rozohnali ho. 

 Dlhšie trvanie doprial osud inštitúcii ríšskeho správcu, ktorého funkcie prešli až 
na konci roka 1849 na spolkovú komisiu, vytvorenú Pruskom a Rakúskom. 

 Podobne ako v celonemeckom meradle sa vyvíjala politická situácia 
v jednotlivých krajinách. Zemepáni a predstavitelia predrevolučných vládnucich vrstiev 
sa dokázali pomerne rýchlo spamätať z utrpeného šoku a po opadnutí prvej revolučnej 
vlny, hlavne potom od roku 1849, zasa upevňovali svoje pozície. I s použitím násilia 
potlačili revolučné vystúpenie, odstraňovali novovzniknuté orgány, odbúravali ústavné 
vymoženosti a snažili sa vrátiť politické pomery ku stavu pred revolúciou. 

 Ani nemecké konzervatívne sily však nedokázali zabrániť dokončeniu likvidácie 
feudálnych bremien a väčšinou ani zachovaniu aspoň oklieštených prvkov 
konštitucionalizmu. Dokladom toho je napr. vyhlásenie oktrojovanej ústavy v Prusku 
v roku 1850 (pôvodné znenie z 5. decembra 1849 pruské orgány ešte revidovali, a nový 
text publikovali 31. januára 1850). Ústava garantovala fungovanie zastupiteľského 
systému a obmedzené občianske práva. 

 Nové situácie, navodené faktickým rozpadom Nemeckého spolku odmietnutím 
Frankfurtskej ústavy a víťazstvom konzervatívnych síl, sa pokúsilo Prusko využiť 
k upevneniu svojej moci. Jeho predstavitelia prišli s plánom únie, ktorá by na dvoch 
úrovniach spojila nemecké štáty. V užšom spolku, ktorý by mal formu spolkového štátu, 
chcelo Prusko pod svojím vedením pevne spojiť jemu najbližšie štáty. Tento celok 
potom mal byť zmluvne zviazaný s habsburskou monarchiou a ďalšími nemeckými 
štátmi v širšom a voľnejšom spolku štátov. 

 Proti pruskej iniciatíve sa postavilo predovšetkým Rakúsko, ktorého nová 
administratíva v čele s kniežaťom Felixom Schwarzenbergom sa chcela po zvládnutí 
vnútorných problémov znovu etablovať v zahraničnopolitickej oblasti, a pochopiteľne 
predovšetkým v Nemecku. Ešte v roku 1849 začala presadzovať veľkorysý plán 
napojenia celej habsburskej monarchie na Nemecký spolok. 

 Hrozilo, že spor konpcepcií dvoch najsilnejších nemeckých štátov prerastie 
v ozbrojený konflikt, ale obavy zo stále nie dosť konsolidovaných pomerov a nátlak 
ruského cára Mikuláša nakoniec priviedli pruského kráľa k ústupu. Na jednaniach 
v Olomouci a v Drážďanoch (1850 až 1851) opustili pruskí vyjednávači myšlienku 
Nemeckej únie a so sebazaprením súhlasili s obnovením Nemeckého spolku, ale len 
v jeho pôvodnej podobe. 

 Prusko-rakúsky zápas o hegemóniu v Nemecku, celkom zreteľný v politike 
oboch štátov od revolúcie rokov 1848-1849, vyvrcholil v roku 1866 prusko-rakúskou 
vojnou. Zámienkou k jej rozpútaniu sa stali nezhody po spoločnom víťazstve oboch 
mocností vo vojne s Dánskom o Šlesvicko a Holštýnsko. Na strane Rakúska proti 
Prusku bojovali i vojská ďalších štátov Nemeckého spolku mobilizované na jeho nátlak 
rozhodnutím spolkového zhromaždenia z júna 1866. V reakcii na prijatie tohto aktu 
Prusko okamžite proklamovalo svoje vystúpenie z Nemeckého spolku a jeho zrušenie. 

 Priebeh a výsledky prusko-rakúskej vojny (v nemeckej literatúre nie celkom 
výstižne označovanej tiež ako vojna „Nemca proti Nemcovi“) sú dostatočne známe. 
Konflikt, aký Európa už päťdesiat rokov nezažila, vyvrcholil 3. júla 1866 katastrofálnou 
porážkou Rakúska pri Hradci Králové. Kancelár Otto von Bismarck v nej dosiahol pre 
túto chvíľu svoj hlavný cieľ – odstránenie Rakúska z cesty k zjednoteniu Nemecka. 
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Pražský mier z 23. augusta 1866, ktorý nadviazal na ustanovenie mikulovského 
prímeria z 26. júla, ďalej zväčšil pruské územie, predovšetkým však ukončil existenciu 
Nemeckého spolku a potvrdil vytesnenie Rakúska z rozhodovania o nemeckých 
záležitostiach. 

 Výsledky prusko-rakúskej vojny sa inštitucionalizovali vo vytvorení prvého 
nemeckého spolkového štátu – Severonemeckého spolku, ktorý už jednoznačne rysoval 
cestu k celonemeckému zjednoteniu. 

 Základ nového spolkového štátu položilo Prusko v auguste 1866. Spojili sa 
v ňom dvadsiatidvaja členovia (19 štátov a tri slobodné mestá) ležiaci na sever od rieky 
Mohan. Na čelo sa automaticky postavilo Prusko. Vo februári nasledujúceho roka sa 
konali voľby do ustanovujúceho zhromaždenia spolku. 

 Podľa spolkovej ústavy, vyhlásenej 1. júla 1867 (predtým jej text 16. apríla 1867 
odsúhlasilo ustanovujúce zhromaždenie a potom ešte schválili zemské snemy), sa nový 
štát opieral o suverenitu svojich členov. Základným centrálnym orgánom štátnej moci 
sa stala spolková rada (Bundesrat) tvorená zmocnencami jednotlivých členských štátov. 
Z tridsiatichštyroch hlasov v nej patrilo sedemnásť Prusku a pruskí zástupcovia stáli tiež 
na čele ôsmich výborov, do ktorých sa delila. Spolková rada svojím spôsobom 
suplovala hornú komoru parlamentu a spolkovú vládu. Pripadala jej zákonodarná 
i výkonná právomoc. Prezidentom spolku s právom veliť armáde, riadiť zahraničnú 
politiku a menovať spolkových úradníkov sa stal pruský kráľ Vilém (Vilhem) I. Do 
funkcie jediného spolkového ministra – spolkového kancelára – menoval osvedčeného 
Bismarcka. Spolkový kancelár spolupodpisoval nariadenia prezidenta spolku a preberal 
za spolok politickú zodpovednosť. Ríšsky snem (Reichstag), ktorý bol tiež nositeľom 
zákonodarnej právomoci, sa utváral podobne ako frankfurtský parlament v roku 1848 na 
základe všeobecného volebného práva, avšak s významne oklieštenými právomocami. 
Kancelár sa zo svojej činnosti nezodpovedal jemu, ale pruskému kráľovi, ktorý naviac 
z titulu svojho prezidentstva zasahoval do zákonodarnej sféry. Ríšsky snem tiež nemal 
konečné slovo v ústavných otázkach, do riešenia ktorých výrazne ingerovali zemské 
vlády a zemské snemy. 

 Súdna právomoc pripadala jednotlivým krajinám. Len v oblasti obchodného 
práva sa v roku 1870 ustanovil spolkový najvyšší obchodný súd. 

 Ústavný text sa obmedzil iba na vymedzenie spolkovej povahy novovzniknutého 
štátu a na vymedzenie postavenia a vzájomných vzťahov jeho orgánov. Úprava 
občianskych práv a slobôd v ňom chýbala. Vnútorné usporiadanie jednotlivých 
členských štátov spolu, zakotvené v zemských ústavách, sa niekedy dosť výrazne líšilo. 

 V Severonemeckom spolku získali spolkové orgány zákonodarnú právomoc. 
Zjednocovacie práce tu postúpili najďalej v oblasti obchodného, živnostenského 
a trestného práva. Predpisy prijaté v tejto dobe boli po roku 1871 vcelku prevzaté 
jednotným Nemeckým cisárstvom. 

11.2.4 Zjednotené Nemecko do roku 1918 

 Porážka rakúskych vojsk pri Hradci Králové definitívne vyriešila dlhodobo 
zrejúci problém hegemónie v Nemecku. Rakúsko sa muselo zaviazať, že sa zdrží 
akéhokoľvek zasahovania do nemeckých záležitostí. Poklesla i prestíž juhonemeckých 
štátov, stojacich vo vojne na jeho strane. Prusko si tak vytvorilo ideálnu príležitosť 
uskutočniť nemecký zjednocovací proces podľa svojich predstáv. Keď potom v spore, 
ktorý viedlo s Francúzskom o nástupníctvo v Španielsku a ktorý v roku 1870 prerástol 
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vo vojnový konflikt, získalo v komplikovaných diplomatických rokovaniach na svoju 
stranu juhonemecké štáty, bola cesta k zavŕšeniu zjednocovacieho procesu v podstate 
otvorená. 

 Bezprostredne po triumfe vo vojne proti Francúzsku – 18. januára 1871 – 
v zámku Versailles proklamoval Bismarck vytvorenie jednotného celonemeckého štátu 
a nemeckí panovníci prehlásili pruského kráľa Viléma II. nemeckým cisárom (ako 
Viléma I.). Prítomná delegácia poslancov spolkového snemu Severonemeckého spolku 
tvorila tomuto aktu len pasívnu kulisu. 

11.2.5 Ústava nemeckej ríše 

 Niekoľko týždňov po vzniku nového štátu bola prijatá Ústava Nemeckého 
cisárstva (tiež druhej Nemeckej ríše). Nešlo o originálny ústavný text, pretože 
zákonodarcovia prevzali v takmer nezmenenej podobe Ústavu Severonemeckého 
spolku. Len sa zmenila terminológia a Bavorsko a Württembersko získali zvláštne 
dielčie práva vo vojenstve, poštovej a železničnej správe a v daňovej sfére. 

 Zjednotené Nemecko bolo podľa ústavy spolkovým štátom, tvoreným 26 
štátnymi útvarmi. Právomoci v oblasti zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci sa z vôle 
členských štátov delili medzi ríšske a zemské orgány v pomere priaznivom pre spolkové 
krajiny. Do kompetencie ríše spadali predovšetkým záležitosti domovského práva 
a štátneho občianstva, ciel, cudzineckej polície, živností, obchodu, mier, váh, meny, 
dopravy, pošty a armády. Bežná vnútorná správa pripadala krajinám. 

 Hlavným orgánom ríše a zdrojom ríšskej moci sa stala spolková rada 
(Bundesrat). Každému členovi spolku v nej pripadal minimálne jeden hlas (z celkového 
počtu 58 hlasov disponovalo Prusko 17, Bavorsko 6, Sasko a Württembersko 4 atď.). 
Spolu s ríšskym snemom sa podieľala na výkone zákonodarnej právomoci a spolu 
s cisárom sa zúčastňovala rozhodovania o dôležitých vnútropolitických 
a zahraničnopolitických záležitostiach (pozri podrobné dokumenty). 

 Jednokomorový Ríšsky snem (Reichstag) sa skladal z necelých štyroch stoviek 
poslancov volených vo všeobecných, rovných a priamych voľbách s tajným 
hlasovaním. Mal zákonodarnú iniciatívu a hlasoval o návrhoch zákonov a o ríšskom 
rozpočte. Rozpustiť ho mohla spolková rada so zvolením cisára. 

 Navonok reprezentoval Nemeckú ríšu cisár, ktorý zároveň stál v čele výkonnej 
moci a armády. Pripadalo mu tiež právo zvolávať, zahajovať, odročovať a ukončovať 
jednanie Ríšskej rady a Ríšskeho snemu. Dedičnú cisársku hodnosť získal pruský kráľ. 

 Spojovacím článkom medzi ríšskymi orgánmi bol ríšsky kancelár (zároveň 
pruský ministerský predseda). Bol skutočným nositeľom vládnej a výkonnej moci a stál 
v čele spolkovej rady. Menoval ho cisár a jemu bol tiež zodpovedný. Ríšskemu snemu 
nezodpovedal. Spolupodpisoval s cisárom najdôležitejšie akty, a tým za ne preberal 
zodpovednosť. 

 Dvadsaťšesť členný spolok tvorilo 22 monarchistických štátov (z toho 4 
kráľovstvá, 11 veľkovojvodstiev a 7 kniežatstiev), 3 slobodné hanzovné mestá 
a novozískané Alsasko-Lotrinsko ako ríšska provincia s postavením nie celkom 
samostatným. 

 Politické režimy jednotlivých štátov sa stále dosť značne líšili. K modernému 
usporiadaniu mali najbližšie štáty juhozápadného Nemecka, v ktorých tradične 
najintenzívnejšie pôsobili francúzske vplyvy. Zemské snemy, ktoré disponovali 
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zákonodarnou právomocou v záležitostiach neprenesených na ríšske orgány, voliči 
volili – na rozdiel od Ríšskeho snemu – spravidla podľa nedemokratických, 
diskriminujúcich volebných predpisov.   

11.2.6 Vznik republiky a Nemecko v období (1918–1933) 

 Pre Nemecko skončila prvá svetová vojna de facto 11. septembra 1918 
pristúpením na tvrdé podmienky prímeria, ktoré sa v podstate rovnali kapitulácii, a de 
iure podpísaním Versailleskej mierovej zmluvy. 

 Nemecká monarchia sa však začala vnútorne rozkladať už predtým. Búrili sa 
príslušníci námorného loďstva. V Bavorsku vznikla rádová republika (Bavorský 
slobodný štát). Novovymenovaný ríšsky kancelár, liberálne orientovaný Max Bádenský, 
oznámil 9. novembra 1918 abdikáciu cisára Viléma II., ktorý následne skutočne 
abdikoval a utiekol do Holandska. Ústredná vláda odstúpila a ustanovila sa rada 
ľudových povereníkov zložená zo sociálnych demokratov (SPD) a nezávislých 
sociálnych demokratov (USPD). Odstupovali tieť zemské vlády a miesto nich vznikali 
zemské rady ľudových zmocnencov. 

 Prvé mesiace štátoprávneho vývoja povojnového Nemecka (až do februára 
1919) charakterizovala vláda umiernenej ľavicovej rady ľudových zmocnencov 
(robotníckej a vojenskej rady). Pôvodnú centrálnu radu v decembri 1918 čiastočne 
rekonštruoval I. zjazd robotníckych a vojenských rád. Zároveň do rúk rady označovanej 
ako robotnícka vojenská rada zveril pre prechodnú dobu do ustanovenia Národného 
zhromaždenia najvyššiu moc v štáte. V zložitej situácii, v pokorenej krajine 
s rozvrátenou ekonomikou, sa centrálna rada predovšetkým snažila zvládať dopady 
ekonomických problémov. Tiež celkom úspešne (i keď nakoniec s pomocou republike 
nepriateľských pravicových dobrovoľníckych zborov – freikorpsov) čelila tlaku 
radikálnejších ľavicových síl (Zväz spartakovcov, od začiatku roka 1919 komunistická 
strana), usilujúcich o nastolenie republiky rád, v ktorej by sa podľa spartakovských 
predstáv uplatnili len niektoré prvky ruského porevolučného usporiadania. Vzdorovala 
i šovinistickým tendenciám na pravej strane politického spektra. 

 Na čele celonemeckej rady ľudových zmocnencov stál sociálny demokrat F. 
Ebert, ktorý prevzal moc z rúk Maxa Bádenského. Zaviazal sa pritom rešpektovať 
ústavu z roku 1871, teda tiež rešpektovať stávajúci štátny aparát a vojenských veliteľov 
a aspoň zatiaľ nemeniť monarchistickú formu vlády. V radách sociálnej demokracie 
a jej prívržencov však rezonovala idea republikánskeho zriadenia. Jej zreteľným 
výrazom sa stalo v podstate svojvoľné vyhlásenie „slobodnej republiky“ Ph. 
Scheidemannom 9. novembra. Predný sociálny demokrat a štátny sekretár ním síce 
chcel predovšetkým neutralizovať ohlas vyhlásenia „socialistickej republiky“ K. 
Liebknechtom, avšak rozhodne nešlo len o čisto účelový ťah bez reálneho podkladu. 

 Prvým významným koncepčným aktom rady ľudových zmocnencov sa stalo 
vyhlásenie z 12. novembra, ktoré nadobudlo silu zákona. Rada ním rušila stav 
obliehania so zvláštnym režimom, cenzúru a diskriminujúci čeľadný poriadok. 
Zavádzala všeobecné, rovné a priame volebné právo s tajným hlasovaním, pričom právo 
voliť priznala tiež ženám. Deklarovala základné občianske slobody – slobodu 
zhromažďovania, tlače a náboženskú slobodu – a obnovovala platnosť predpisov 
o ochrane práce, zrušených v dobe vojny. Zaviedla osemhodinovú pracovnú dobu. 
Zároveň sľubovala urýchlené riešenie najpálčivejších sociálnych problémov: 
nezamestnanosti, bytovej núdze, krízy v zásobovaní potravinami a ďalšími 
nevyhnutnými potrebami, a zaviazala sa odstrániť nespravodlivosť v poskytovaní 
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nemocenského poistenia. Tiež amnestovala páchateľov politických trestných činov. Pre 
upevnenie disciplíny v armáde potvrdila právomoci veliteľov a vojenskej rady, ktoré 
v armáde živelne vznikali a ujímali sa vedenia, stavala sa do role poradných orgánov. 
O štátoprávnej forme nemeckého štátu sa nezmieňovala. 

 K realizácii svojich programových cieľov rada ľudových zmocnencov iniciovala 
vydanie viacerých zákonov a nariadení. Pripomeňme len ríšsky volebný zákon z 30. 
novembra a rozšírenie amnestie na menej závažné vojenské trestné činy. 

 Významný krok k vytvoreniu parlamentného systému urobil v decembri 1918 I. 
celoštátny zjazd robotníckych a vojenských rád, ktorý rozhodol o vypísaní volieb do 
Ústavodarného národného zhromaždenia. Voľby sa uskutočnili v januári 1919 a vzišiel 
z nich zbor, v ktorom síce získala najsilnejšie zastúpenie sociálna demokracia, avšak 
väčšina poslancov sa hlásila k stredovým a pravicovým stranám. Jeho prvé zasadnutie 
sa uskutočnilo 6. februára 1919 vo Weimare (odtiaľ potom označenie Weimarská 
republika, Weimarská ústava). 

 Rokovanie Ústavodarného národného zhromaždenia prebiehalo v značne napätej 
vnútropolitickej situácii. V januári v Berlíne vypukla vlna demonštrácií. Generálny 
štrajk na protest proti odvolaniu populárneho policajného riaditeľa prerástol do 
povstania. Potlačili ho členovia dobrovoľníckych zborov (Freikorps), ktorí pritom 
zavraždili okrem ďalších osôb i dvoch čelných komunistických predstaviteľov, R. 
Luxemburgovú a K. Liebknechta. Čoskoro nasledovalo množstvo ďalších akcií 
ľavicových radikálov. Vyvrcholili na prelome apríla a mája vyhlásením Bavorskej 
republiky rád, ktorá ale trvala len niekoľko málo dní. 

 Ústavodarné národné zhromaždenie prevzalo 6. februára 1919 od berlínskej 
centrálnej robotníckej a vojenskej rady moc v štáte a uznieslo sa na zákone o dočasnej 
ríšskej moci, ktorý môžeme považovať za dočasnú ríšsku ústavu. 

 Zákon o dočasnej ríšskej moci zachovával spolkové učlenenie nemeckého štátu. 
Zakotvoval republikánske zriadenie, pretože za nositeľa celej výkonnej a vládnej moci 
vyhlasoval ríšskeho prezidenta voleného parlamentom (stal sa ním F. Ebert). Prezident 
vykonával svoje právomoci za pomoci ríšskych ministrov, ktorí ale museli získať 
dôveru národného zhromaždenia. Ríšski ministri tvorili vládu, v jej čele stál Ph. 
Scheidemann. Zákonodarnú moc zákon zveroval Národnému zhromaždeniu a výboru 
štátov, reprezentujúcemu zemské vlády. 

 Najvýznamnejším aktom, ktorý zákonodarné orgány schválili, sa stala nová 
nemecká ústava. 

 Ešte pred schválením novej ústavy nemeckí zástupcovia, zmocnení 
Ústavodarným zhromaždením, podpísali Versaillskú mierovú zmluvu (28. júna 1919). 
Nemecko bolo zodpovedné za rozpútanie vojny a ukladali mu ťažké vojnové reparácie. 
Zaväzovali ho tiež k odstúpeniu rozsiahlych teritórií (Alsasko-Lotrinsko, časť Pomoran, 
Západné Prusko, Veľkopolsko, Hlučínsko atď.) a na ďalších územiach nariaďovali 
prevedenie plebiscitu o jej budúcom začlenení (Horné Sliezsko, Šlesvicko). Dočasne 
obmedzovali jeho zvrchovanosť na územiach pozdĺž Rýna a zbavovali ho kolónií. 
Nemecko strácalo voľnosť rozhodovania vo vojenských otázkach (zákaz zavedenia 
všeobecnej brannej povinnosti, maximálne 100 tisíc mužov námedzného vojska, 
nepovolené ponorky a vojenské letectvo) a dočasne tiež vo sfére zahraničného obchodu 
(povinnosť priznať najvyššie výhody bez nároku na reciprocitu, obmedzená tonáž 
loďstva). 
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 Proti mierovým podmienkam sa v Nemecku zdvihla vlna odporu, ktorá vyvolala 
široké, i keď v konkrétnych cieľoch značne diferencované hnutie za revíziu mierových 
zmlúv. So všeobecným nesúhlasom sa stretlo predovšekým ustanovenie článku 231 
o nemeckej vine za rozpútanie vojny. Celé dvadsiate roky Nemci usilovali – nakoniec 
úspešne – o zrušenie vojnových reparácií. Žiadna z demokratických vlád Weimarskej 
republiky nebola ochotná výslovne garantovať východné hranice Nemecka. Nacisti 
potom požiadavku získania stratených území zaradili na predné miesto svojich 
agresívnych expanzionistických plánov. 

 Čelní predstavitelia nemeckej armády dokázali skoro po skončení prvej svetovej 
vojny za pomoci pravicovej tlače obratne využiť okolnosti uzavretia prímeria 
z novembra 1918 a ultimatívneho postupu mocností pri formulácii a predkladaní 
mierovej zmluvy. Kvôli tomu vyvolali a živili medzi obyvateľstvom predstavu, že 
zodpovednosť za porážku vo vojne a povojnový osud nemeckého obyvateľstva nesú 
politické strany, o ktoré sa opieral nový režim. Pretože armádu v rozhodnej chvíli 
zradili a proti jej vôli jednali s protivníkom (legenda o dýke do chrbta). 

 S dôsledkami prehratej vojny (ekonomický rozvrat, reparácie, územné straty, 
pocity krivdy a poníženie) a so zložitou sociálnou situáciou širokých vrstiev 
obyvateľstva sa nemecké vládne garnitúry museli zaoberať po celú dobu existencie 
Weimarskej republiky. Kritickým obdobím boli hlavne prvé roky. Všeobecná 
nespokojnosť vyústila do rastu ľavicového a pravicového radikalizmu a do prejavov 
separatizmu. O niektorých sme sa už zmienili, z neskorších pripomeňme len ozbrojené 
povstanie robotníkov v Hamburgu a ďalšie robotnícke akcie z októbra 1923 na strane 
jednej, Kappov puč z roku 1920 a Hitlerov a Ludendorffov puč z roku 1923 na strane 
druhej a pokusy konštituovať samostatné štátne útvary v Bavorsku, Porýní a Falcku 
(1923). Napätie vystupňovala i francúzska okupácia Porúria v roku 1923. 

 Od polovice dvadsiatych rokov sa darilo situáciu stabilizovať, oživovala sa 
ekonomika, zlepšovala sa sociálna situácia, Nemecko sa včlenilo ako prakticky 
plnoprávny partner do svetového spoločenstva a znovu obnovovalo pozíciu 
ekonomického hegemóna strednej Európy, rástla autorita jeho demokratických 
inštitúcií. 

 Ďalší zvrat, ktorý vyústil do zániku demokratickej nemeckej republiky 
a nastolenie fašistickej diktatúry priniesla veľká hospodárska kríza, ktorá prepukla na 
sklonku dvadsiatych rokov. 

11.2.7 Weimarská ústava 

 Weimarská ústava, ako sa bežne označuje ústava Nemeckej ríše schválená 
Ústavodarným národným zhromaždením v posledný júlový deň v roku 1919, vstúpila 
do platnosti 14. augusta toho roka. Skladala sa z dvoch častí a prechodných 
a záverečných ustanovení (celkom 181 článkov). Prvá časť niesla názov Výstavba 
a úlohy Ríše (čl. 1-108), druhá Základné práva a povinnosti Nemcov (čl. 109–165). 
Nemecká ríša, ako stále znel oficiálny názov štátu, podľa nej bola spolkovou 
republikou, ktorá rešpektovala princíp trojdelenia moci (v rámci ktorého však získal 
najsilnejšie postavenie prezident) a garantovala základné občianske práva. Oproti 
predvojnovej dobe ústava obmedzovala samostatnosť jednotlivých krajín a posilovala 
pozíciu centrálnych (ríšskych) orgánov. 

 Zákonodarnú moc reprezentovali na ríšskej úrovni Ríšsky snem a Ríšska rada. 
Ríšsky snem (Reichstag) volili vo všeobecných, priamych a rovných voľbách občania 
oboch pohlaví starší ako 20 rokov s výnimkou vojakov na dobu 4 rokov. Pri 
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rozdeľovaní mandátov sa uplatňoval princíp pomerného zastúpenia, ktorý podporoval 
existenciu pestrej palety politických strán. Poslanci sa podľa právnej úpravy 
nepovažovali za predstaviteľov jednotlivých strán, ale za reprezentantov celého národa. 
Politické strany ani nikto iný ich preto oficiálne nemohol obmedzovať politickými 
inštrukciami (prax tomu však nezodpovedala). 

 Menovaná Ríšska rada (Reichsrat) reprezentovala v ríšskom zákonodarstve 
krajiny, ktoré do nej vysielali svojich zástupcov podľa počtu obyvateľov. Ústava jej 
priznávala právo zákonodarnej iniciatívy. Voči zákonom prijatých Ríšskym snemom 
mala právo suspenzívneho veta: jej nesúhlas s ríšskym zákonom mohol Ríšsky snem 
eliminovať jeho novým schválením aspoň trojpätinovou väčšinou. 

 Predstaviteľmi výkonnej moci boli prezident a ríšska vláda na čele s kancelárom. 

 Silné postavenie ríšskeho prezidenta predurčoval už spôsob jeho voľby. Na dobu 
siedmich rokov ho volili priamo občania. Medzi jeho rozsiahle právomoci patrilo 
vrchné velenie brannej moci, právo zakročiť proti jednotlivým krajinám s použitím 
ozbrojenej moci, zastupovať štát navonok, menovať vyšších úradníkov a dôstojníkov 
atď. Zvolával a rozpúšťal Ríšsky snem. Po dohode s predstaviteľmi vládnej koalície 
menoval ríšskeho kancelára a poveroval ich zostavením vlády. Vládu tiež mohol 
kedykoľvek rozpustiť. To mu umožňovalo stať sa arbitrom sporov medzi parlamentom 
a vládou, ktoré riešil buď rozpustením vlády alebo Ríšskeho snemu. Ďalej vyhlasoval 
zákony a sám v prípade značného ohrozenia verejnej bezpečnosti a poriadku vydával 
núdzové nariadenia s mocou zákona (napr. v roku 1923 ich F. Ebert vydal 42!). Nimi 
mohol úplne alebo čiastočne zrušiť demokratické slobody. Jeho núdzové opatrenia síce 
vyžadovali následnú sankciu Ríšskeho snemu, a pokiaľ by ju prezident nezískal, musel 
by odstúpiť, ale právo rozpúšťať snem umožňovalo prezidentovi predísť hroziacemu 
stretu. 

 Prvého nemeckého prezidenta F. Eberta ale zvolilo ešte pred prijatím ústavy 
Ústavodarné národné zhromaždenie. Podľa ústavy sa volil až jeho nástupca v roku 
1925. 

 Ríšska vláda, ktorej predsedu – ríšskeho kancelára – menoval ríšsky prezident, 
bola závislá na dôvere parlamentu i prezidenta, ako to ostatne vyplýva už 
z predchádzajúcich odstavcov. V štruktúre ríšskych orgánov predstavovala najmenej 
stabilný prvok. Vo weimarskom období sa vystriedali tri desiatky vlád. Prvým 
povojnovým ríšskym kancelárom sa stal Ph. Scheidemann. Najvýraznejšie osobnosti na 
tomto poste, i keď ho zastával len krátko v roku 1923, a vďaka svojmu dlhodobému 
pôsobeniu vo funkcii ministra zahraničných vecí (až do svojej smrti v roku 1929) 
zároveň symbolom politiky Weimarskej republiky sa stal G. Stresemann. 

 Súdnu moc reprezentovala sústava súdov zavŕšená ríšskym súdom, ktorý 
rozhodoval spory medzi ríšou a krajinami a medzi krajinami navzájom a osvojoval si 
tiež právo preskúmať ústavnosť zákonov schválených Ríšskym snemom. Súdna moc 
bola nezávislá na moci zákonodarnej a výkonnej, a sudcovia boli viazaní len platnými 
zákonmi. 

 V jednotlivých krajinách, ktorých počet kolísal, sa podľa rovnakých volebných 
zásad ako Ríšsky snem ustanovili zemské snemy so zákonodarnou právomocou 
v zemských záležitostiach. Ním boli zodpovedné nositeľky výkonnej moci – zemskej 
vlády. Krajiny mali svoje vlastné ústavy korešpondujúce s ríšskou ústavou. 
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 Druhá časť ústavy zaručovala nemeckým občanom (a v niektorých prípadoch 
všetkým osobám bez ohľadu na štátne občianstvo) tradičný súbor základných 
občianskych práv a slobôd a ukladala im plnenie občianskych povinností. 

 Ústava zaručovala rovnosť pred zákonom, osobnú a domovú slobodu a chránila 
listové, poštové, telegrafné a telefónne tajomstvo, slobodu slova a myslenia. Chránila 
tiež rodinu a zdravý rodinný život. V rodine zabezpečovala rovnoprávnosť manželov, 
uznávala podiel zodpovednosti štátu za výchovu detí. Zaručovala rovnoprávnosť 
nemanželských detí. Z politických práv na prvom mieste uvádzala zhromažďovacie 
a spolčovacie právo, ďalej aktívne a pasívne volebné právo, petičné právo, právo na 
samosprávne riadenie vlastných záležitostí a rovný prístup k všetkým úradom. 
V špeciálnych oddieloch tejto časti zákonodarca podrobne rozpracoval postavenie 
občana v náboženskej oblasti, vo vzťahu k vede, umeniu a vzdelaniu a tiež 
v hospodárskej sfére. Tu zakotvoval ochranu vlastníctva, zmluvnú slobodu 
v obchodnom styku, právo na dedenie, ale tiež možnosť štátu zasahovať zákonnou 
cestou do vlastníckych pomerov a právo zamestnancov na združovaní v odboroch a na 
vytváranie robotníckych rád. 

 Ústava ukladala občanom povinnosť poskytovať štátu a obci osobné služby. 
Výslovne uvádzala len brannú povinnosť podrobnejšie upravenú branným zákonom. 

 Stabilitu nového režimu podlamovalo oslabenie politických strán, ktoré stáli pri 
jeho zrode a najdôslednejšie sa hlásili k princípom demokratickej parlamentnej 
republiky, t. j. hlavne sociálnych demokratov (SPD), strany Centrum a Nemeckej 
demokratickej strany (DDP). Už vo voľbách v roku 1920 výrazne stratila sociálna 
demokracia, ktorej verejnosť pripísala zodpovednosť za podpis versaillského mieru a za 
krvavé potlačenie radikálnych ľavicových pokusov o nastolenie diktatúry proletariátu. 
Polarizácia politického spektra a silné zastúpenie strán, ktoré sa nestotožňovali 
s princípmi parlamentnej demokracie, viedli k tomu, že sa po celé dvadsiate roky 
pravidelne ustanovovali nepevné menšinové vlády, a klasické demokratické politické 
prostredie sa kultivovalo veľmi pomaly a obtiažne. 

 V roku 1930 prezident Hindenburg zaviedol v podstate prezidentský režim, keď 
bez spoluúčasti Ríšskeho snemu menoval nového kancelára a poveril ho zostavením 
úradníckej vlády. Podobne postupoval i pri menovaní nasledujúcich ríšskych 
kancelárov. 

11.3 Právne aspekty vo vývoji Spojených štátov severoamerických 

11.3.1 Štátoprávne aspekty vývoja Spojených štátov amerických 

 Pôvod obyvateľov Severnej Ameriky nie je doposiaľ objasnený. Predpokladá sa, 
že nimi boli kočovné kmene, ktoré sa dostali na americký kontinent z Ázie cez 
zamrznutý Beringov prieliv pred 30 000 rokmi. 

 Zatiaľ, čo v nasledujúcich obdobiach vznikali v Južnej a Strednej Amerike 
rozvinuté kultúry, zostali obyvatelia Severnej Ameriky dlho na stupni zberateľov 
a lovcov. 

 Za prvého Európana, ktorý vstúpil na americkú pôdu, sa pokladá moreplavec 
Leif Eriksson (okolo roku 1000 po Kr.), ktorého loď zaniesla búrka pri plavbe do 
Grónska k východnému pobrežiu Severnej Ameriky. 
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 Historicky doloženým objaviteľom Ameriky bol Krištof Kolumbus, ktorý v roku 
1492 pristál na jednom z Bahamských ostrovov v Karibskom mori. 

 Následne došlo k postupnému objavovaniu hlavne španielskymi conquistadormi 
(dobyvateľmi), ktorí otvorili Európanom cestu do obidvoch Amerík. Už v roku 1565 
Španieli založili v St. Augustíne na Floride prvú stálu osadu Európanov na území 
dnešných USA. 

 Európanov pôvodne lákala do Nového sveta vidina bohatstva. Keď sa Kolumbus 
a neskôr španielski cestovatelia vrátili do Európy so správou o „záplavách“ zlata na 
amerických kontinentoch každý európsky panovník vyvíjal snahu, aby získal v Novom 
svete čo najväčšie územie – spolu s jeho potencionálnym bohatstvom. 

 Presadzovanie týchto nárokov sa dalo docieliť iba zakladaním osád Európanov 
na tomto území. Túto požiadavku – spolu s túžbou španielskych kňazov obrátiť 
pôvodné obyvateľstvo na kresťanskú vieru, nutnosť európskych náboženských 
a politických disidentov utekať pred perzekúciou v rodných krajinách a túžbou 
niektorých jednotlivcov po dobrodružstve – podnecovalo zakladanie kolónií. 

 Až do polovice XVIII. storočia bolo dnešné územie USA rozdelené medzi 
Veľkú Britániu, Francúzsko, Španielsko a Rusko. 

 Prvá úspešná anglická kolónia na americkom kontinente bola založená v roku 
1607 v Jamestowe vo Virgínii. Finančne ju podporovala jedna londýnska spoločnosť, 
ktorá očakávala, že jej prinesie zisk. Nikdy sa tak nestalo. 

 V Novom Anglicku, rozkladajúcom sa na severovýchode dnešných Spojených 
štátov, založili niekoľko osád anglickí puritáni. Postupne sa v britských kolóniách 
usídlilo aj veľa iných národnostných skupín (Nemci, Švédi) a vo Virgínii sa v roku 1619 
objavili prví otroci. 

 V roku 1626 kúpili holandskí usadlíci mesto Nový Amsterdam. V roku 1664 
prešla osada pod anglickú správu a bola premenovaná na New York. 

 Takýto proces vytvárania kolónií trval až do roku 1733, kedy vznikla posledná 
z anglických kolónií – Georgia. V tomto roku už žili anglickí osadníci v 13 kolóniách 
pozdĺž atlantického pobrežia, od New Hampshiru na severe po Georgiu na juhu. 
Francúzi mali v rukách obrovské, riedko osídlené povodie Mississippi. 

 Kolónie vznikali na rôznom podklade: buď ako osady náboženských obcí alebo 
ako osady založené obchodnými spoločnosťami, či ako kolónie založené súkromníkmi 
na základe charty získanej od kráľa. 

Postupne sa kolónie Nového Anglicka rozčlenili na: 

1) roľnícko-remeselnícky sever (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode 
Island), 

2) bohaté kolónie v strede územia (New York, Delaware, New Jersey, Pensylvania), 

3) kolónie s plantážnym hospodárstvom na juhu (Virgínia, Georgia, Maryland, Severná 
a Južná Karolína). 

 Väčšina kolónií bola podriadená bezprostredne korune. Tieto kolónie boli 
spravované na základe charty, ktorú dostali kolonisti od kráľa a ktorá mala charakter 
ústavy. Od 18. storočia spravovali väčšinu kolónií guvernéri, ktorých schvaľovala 
anglická koruna a ktorí podliehali priamo anglickej vláde. Títo si v kolóniách menovali 
svojich úradníkov. Popri guvernérovi (ako zástupcovi kráľa) pôsobil v koloniách aj 
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volený zastupiteľský orgán kolonistov, v ktorom mal guvernér právo veta. Okrem 
guvernéra vládla v koloniách aj miestna oligarchia kupcov a plantážnikov. 

 Politické práva boli výsadou menšiny. Kým v 17. storočí mali volebné právo 
všetci bieli obyvatelia mužského pohlavia, v druhej polovici 18. storočia už existoval 
všade vysoký majetkový cenzus a úradne stanovená dĺžka doby pobytu ako podmienka 
pre zvolenie do zákonodarných orgánov a pre zastávanie úradných funkcií. 

 Hospodársky a politicky boli kolónie viac spojené s materskou krajinou ako 
medzi sebou. Táto závislosť na materskej krajine, ktorá podporovala roztrieštenosť 
kolónií, bola prekážkou pre vytvorenie jednotného vnútorného trhu. Práve to bolo 
v centre záujmu anglickej buržoázie, ktorá sa usilovala o úplnú nadvládu na americkom 
trhu. Hlavným cieľom mladej americkej buržoázie bolo vyhnať anglických konkurentov 
z amerického trhu a získať hospodársku nezávislosť. S rozvojom nových výrobných 
vzťahov dochádzalo aj k upevneniu hospodárskych stykov medzi kolóniami, čomu 
materská krajina už nemohla zabrániť. 

 Rozvoj hospodárskych stykov na jednej strane, a boj medzi Anglickom 
a Francúzskom o ovládnutie území na severoamerickom kontinente na strane druhej, 
zaktualizovali otázku politického a vojenského zjednotenia kolónií. V roku 1754 bol 
zvolaný zjazd zástupcov 13 amerických kolónií do mesta Albany za účelom prejednania 
spomínaných záležitostí. Iniciátorom zvolania zjazdu bol známy vedec, spisovateľ 
a politik Benjamin Franklin. Tento prvý pokus o zjednotenie skončil neúspechom. 

 Bezprostrednou príčinou, ktorá vyvolala silné masové národnooslobodzovacie 
hnutie severoamerického národa v 60-tych rokoch 18. storočia, bola politika 
intenzívneho nátlaku a útlaku, s ktorou Anglicko začalo v kolóniách po sedemročnej 
vojne s Francúzskom. Táto vojna, ktorá začala v roku 1756 je známa v Amerike pod 
názvom „vojna francúzsko-indiánska“. Víťazstvo Veľkej Británie, potvrdené Parížskym 
mierom v roku 1763 jej dalo právo na Kanadu a celú Ameriku na východ od rieky 
Mississippi, no zároveň viedla priamo ku konfliktu s jej americkými kolóniami. 
Anglická vláda sa totiž snažila nájsť zdroje, ktorými by vyrovnala štátny deficit 
vzniknutý následkom vojny a uvalila na obyvateľstvo amerických kolónií nové dane. 

 V roku 1763 bola vydaná kráľom proklamácia, ktorá zakazovala kolonizáciu 
pôdy smerom na západ od Apačských hôr s cieľom zachovať anglickej korune 
monopolné právo na túto pôdu a zaistiť zisky z obchodu s kožušinami od Indiánov. 

 V roku 1764 zaviedol parlament clo na dovoz cukru, kávy, látky a iného tovaru 
do anglických kolónií. 

 Bezprostrednou príčinou začiatku hnutia za nezávislosť bol britský zákon 
o kolkovnom z roku 1765, ktorý znamenal zdanenie všetkých dokumentov a tlačív 
vydávaných v severoamerických kolóniách. Kolonisti vyhlásili, že ako britskí občania 
môžu byť zdanení len vtedy, keď zákon o zdanení vznikne za spoluúčasti nimi 
zvolených zástupcov. Na nátlak kolonistov anglický parlament zrušil tento zákon v roku 
1766. 

 Ešte v tom istom roku prijal parlament tzv. Townshendove zákony, ktoré 
kolóniám ukladali dovozné clá na tovar každodennej potreby (čaj, sklo, olovo, papier 
atď.) a poslal do Bostonu colných úradníkov vyberať poplatky. Kolónie reagovali 
bojkotom britského tovaru a protestnými rezolúciami kráľovi Jurajovi III. Roku 1770 
boli nové clá zrušené s výnimkou cla na čaj. 

 V roku 1770 došlo k prvým krvavým zrážkam s britským vojskom v Bostone. 
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 Roku 1773 schválil anglický parlament tzv. čajový zákon, ktorým chcel 
zdôrazniť výlučnosť svojich práv na ukladanie daní kolóniám. Reakciou bolo hnutie na 
bojkot čaju. V tom istom roku sa konalo tzv. „bostonské pitie čaju“, t. j. skupina 
vlastencov prepadla lode Východoindickej spoločnosti a vyhodila do mora celý náklad 
čaju. Londýn reagoval v januári 1774 uzavretím bostonského prístavu, kým mesto 
nezaplatí odškodné a posilnil svoje jednotky v kolónii. 

 V roku 1774 sa zišiel vo Philadelphii 1. kontinentálny kongres zástupcov 
všetkých kolónií okrem Georgie. Delegáti kolónií opäť odmietli britské colné zákony 
a vyzvali všetkých kolonistov, aby bojkotovali obchod s Britániou. Pokus britských 
kráľovských jednotiek dostať okolie Bostonu opäť pod svoju kontrolu viedol v roku 
1775 v Lexingtons k prvým bojom s americkými milíciami. Začal sa boj o nezávislosť. 

 V máji 1775 sa zišli delegáti z dvanástich kolónií (okrem Georgie) vo 
Philadelphii na 2. kontinentálnom kongrese, ktorý začal preberať funkcie vlády. 

 Tento vyhlásil americké milície za kontinentálnu armádu (Continental Army). 

 Za hlavného veliteľa armády vymenoval Georgea Washingtona – konštatoval, že 
kolónie sú vo vojnovom stave s Anglickom. Na príkaz anglických úradov boli britskou 
armádou prevádzané kruté boje a represálie v kolóniách. 

 Na jar 1776 dosiahlo revolučné krídlo buržoázie v kongrese rozhodujúce 
víťazstvo. 

 Boli zrušené zákony o plavbe a americké prístavy boli otvorené lodiam všetkých 
krajín. 

 V kolóniách sa vytvárali nové vlády, ktoré nahrádzali kráľovských úradníkov. 

 Boli vyhlasované nové nezávislé republiky – štáty, pracovalo sa na nových 
ústavách. 

 Ďalej bola vyvlastnená pôda patriaca korune a štátnej anglikánskej cirkvi, tiež 
veľkostatky bývalých majiteľov kolónií (v Pensylvánii, Marylande, Maine, Virgínii). 

 4. júla 1776 prijal 2. kontinentálny kongres Vyhlásenie nezávislosti (Declaration 
of Independence) severoamerických kolónií od Veľkej Británie, text ktorého zostavil T. 
Jefferson. Začal existovať nový samostatný štát – Spojené štáty americké. 

Týmto dokumentom bolo: 

-  oficiálne zverejnené odtrhnutie sa amerických kolónií od Anglicka, 
- deklarovali sa zásady buržoáznej demokracie (rovnosť všetkých ľudí, suverenita 

národa), 
-  vyhlásené za nescudziteľné práva ľudu právo na život, slobodu a dosiahnuté šťastie, 

právo ľudu na revolúcie. 

 Na žiadosť Južnej Karolíny a Georgie tu nebol zaradený paragraf odsudzujúci 
otroctvo. 

 Zo začiatku sa pre Američanov vyvíjala vojna nepriaznivo. K obratu došlo až 
v roku 1777, kedy sa britská armáda vzdala pri Saratogy v severnej časti New Yorku. 
V roku 1778 bola podpísaná francúzsko-americká spojenecká zmluva, na základe ktorej 
americké jednotky získali finančnú podporu, a tiež pomoc silného francúzskeho 
námorníctva. 
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 V októbri 1781 britskí vojaci kapitulovali v bitke pri Yorktowne a krátko potom 
Británia požiadala o ukončenie vojny. Mierové rokovania trvali ešte dva roky, až po 
definitívny mier, ktorý bol uzavretý v Paríži 3. 9. 1783. 

 Parížskym mierom sa skončila americká vojna za nezávislosť. Veľká Británia 
uznala nezávislosť Spojených štátov amerických a poskytla novému národu celé územie 
na sever od Floridy, južne od Kanady a východne od rieky Mississippi. 

11.3.2 Konfederácia 13. amerických štátov a vznik ústavy 

 Vo vyhlásení nezávislosti bolo uznesené vytvoriť slobodné americké kolónie. 
Bolo potrebné určiť právne postavenie jednotlivých kolónií, ako aj ich vzájomný pomer. 

 V roku 1777 2. kontinentálny kongres prijal Konfederačné články, prvú ústavu 
USA, resp. akúsi formálnu dohodu, ktorá vytvorila veľmi slabú ústavnú vládu. 
Americký ľud práve povstal proti parlamentu v Londýne a nechcel ho nahradiť 
podobným orgánom doma. Táto ústava vstúpila do platnosti 1. marca 1781. 

 Na základe konfederačných článkov vstúpilo 13 amerických štátov do „pevného 
priateľského zväzku“, pričom každý štát si zachoval svoju „suverenitu, slobodu, 
nezávislosť, všetku moc, jurisdikciu a práva, ktoré neboli výslovne prenesené Spojeným 
štátom zjednoteným v kongrese“. 

 Ústava zaviedla jednokomorový kongres ako zákonodarný aj výkonný orgán. 
Veľké právomoci poskytovala jednotlivým štátom, pričom každý z nich mal v kongrese 
jedného zástupcu. Kongres nemohol vydávať zákony ani zvyšovať dane. 

 V máji 1787 sa vo Philadelphii konal zjazd, ktorého úlohou bolo preskúmať 
a zrevidovať Články konfederácie. Delegáti – medzi ktorými bol George Washington, 
Benjamin Franklin a Thomas Jefferson – prekročili rámec svojich mandátov a navrhli 
novú a praktickejšiu ústavu. 

 Philadelphský kongres schválil revidovanú ústavu Spojených štátov amerických. 

 USA sa zo zväzku jednotlivých nezávislých štátov zmenili na federatívny štát. 

 Základnými črtami novej ústavy bolo rozdelenie právomoci a systém vzájomnej 
kontroly jednak vnútri štátnej moci, jednak medzi federáciou a štátmi. 

 Členské štáty mali právo riešiť veci, ktoré sa týkali iba ich samých. Do 
kompetencie federálnej vlády spadali: obrana, mena, zahraničná politika a zahraničný 
obchod. 

Najdôležitejšie ústavné ustanovenia upravovali rozdelenie moci na: 

1) exekutíva (výkonná moc), 
2) legislatíva (zákonodarná moc), 
3) jurisdikcia (súdnictvo). 

 Tieto boli rozdelené medzi vzájomne nezávislé orgány, ktoré sa navzájom 
kontrolovali. Podľa toho je možné vidieť, že ústava zaviedla princíp „rovnováhy 
právomoci“, ktorú je nutné zachovať medzi spomínanými troma zložkami štátnej 
správy. 

EXEKUTÍVU riadil prezident 

 Prezident musel byť občanom USA od narodenia a musel byť aspoň 35-ročný. 
Prezidentovo funkčné obdobie bolo 4-ročné a volil sa v dvojstupňových voľbách. Voliči 
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každého štátu volili v počte, ktorý sa rovná počtu poslancov a senátorov za ten-ktorý 
štát. Volitelia volili prezidenta, pričom boli povinní hlasovať za oficiálneho kandidáta 
svojej strany. Ak ani jeden z kandidátov nedosiahol absolútnu väčšinu hlasov voliteľov, 
volila snemovňa reprezentantov prezidenta spomedzi troch kandidátov, ktorí dosiahli 
najvyšší počet hlasov. 

 Prezident bol hlavou štátu a hlavným veliteľom ozbrojených síl, uzatváral 
zmluvy a menoval federálnych úradníkov a zahraničných zástupcov. Menoval 
a odvolával členov vlády (kabinet), ktorí boli zodpovední len jemu. Mal právo vetovať 
uznesenie kongresu. 

 Rovnakým spôsobom ako prezident, volil sa aj viceprezident. Viceprezident 
vykonával povinnosti prezidenta až do najbližších prezidentských volieb v takom 
prípade, ak prezident zomrel alebo odstúpil alebo sa stal neschopným vykonávať svoje 
povinnosti alebo ak ho Kongres predčasne pozbavil funkcie. 

LEGISLATÍVA bola vecou Kongresu 

 Skladal sa z dvoch komôr – zo Senátu a Snemovne reprezentantov. Členov 
snemovne reprezentantov volili priamo voliči, ich počet závisel od počtu obyvateľov 
príslušného štátu. Vo funkcii boli dva roky. Museli mať minimálne 25 rokov, byť 
obyvateľmi toho štátu, za ktorý kandidovali a museli byť najmenej sedem rokov 
občanmi USA. 

 Členovia senátu boli volení v počte 2 za každý štát. Svoju funkciu vykonávali 
šesť rokov. Každé dva roky sa znova volila tretina senátorov, aby sa zabezpečila 
kontinuita práce. 

 Obe komory Kongresu mali v oblasti zákonodarstva rovnaké práva. Senát mal 
ešte niekoľko ďalších práv, napr. ratifikoval medzinárodné zmluvy, schvaľoval 
menovanie ministrov, veľvyslancov, sudcov atď. 

JURISDIKCIA patrila do kompetencie najvyššieho súdu 

 Tento orgán interpretoval ústavu a federálne zákony. Pozostával z deviatich 
sudcov, ktorých so súhlasom Senátu doživotne menoval prezident. Najvyšší súd bol 
odvolacou inštitúciou nižších súdov v prípade, ak išlo o federálnu záležitosť. Bol 
kompetentný rozhodovať o otázkach, ktoré sa týkali zahraničných vyslancov, ministrov 
a konzulov a v sporoch, kde bol jednou stranou štát. 

 Ústava sa nezmieňovala o základných občianskych právach. Oproti 
Konfederačným článkom posilňovala nová ústava postavenie ústredných orgánov 
federácie, osobitne vlády. 

 Prijatie vlády sprevádzali politické boje a spory, opozícia jej vyčítala 
nedostatočný ohľad na záujmy ľudu. 

 Pretože veľa Američanov sa obávalo, že silná ústredná vláda pošliape slobody 
ľudu, bola ústava z roku 1791 rozšírená o desať dodatkov – tzv. Listinu práv (Bill of 
Rights). 

 Tento dokument zaručoval slobodu vyznania, tlače, prejavu, slobodu občanov 
nosiť zbrane, ochranu proti protiprávnym domovým prehliadkam, právo na spravodlivý 
súd s účasťou poroty a ochranu proti „krutým a neobvyklým trestom“. 

 Desať dodatkov k ústave v roku 1787 bolo začlenených do ústavy ako jej 
neoddeliteľná súčasť. 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – II. Časť  
 

342 

 George Washington bol uvedený do funkcie prvého prezidenta USA v roku 
1789. Počas jeho funkčného obdobia došlo k tzv. „whiskovému povstaniu“ – kedy 
pensylvánski farmári odmietli zaplatiť federálnu daň z destilátov, Washington 
zmobilizoval armádu na potlačenie povstania a pod vedením vtedajšieho ministra 
financií Alexandra Hamiltona prevzala federálna vláda dlhy jednotlivých štátov 
a založila národnú banku. Účelom tohto opatrenia bolo podnietiť investičnú činnosť 
a donútiť obchodné kruhy k podpore novej vlády. 

 V roku 1792 bola zavedená jednotná mena USA – dolár. 

 V roku 1797 nastúpil do úradu po Washingtonovi ďalší federalista – John 
Adams. 

 V roku 1798 schválil Kongres zákon o cudzincoch a poburovaní. Podľa tohto 
zákona bolo možné deportovať alebo zatýkať „nebezpečných“ cudzincov a udeľovať 
pokuty a iné tresty za publikovanie nepravdivých útokov proti vláde. 

 Represie, ku ktorým došlo v období platnosti zákona o cudzincoch a poburovaní, 
skončili v roku 1801, kedy bol Thomas Jefferson zvolený za prezidenta. 

 Rozhodnutím ministra spravodlivosti J. Marshalla z roku 1803 bolo stanovené, 
že Najvyšší súd môže prehlásiť za neplatný akýkoľvek výnos Kongresu, ktorý je 
„nezlučiteľný s ústavou“. 

 Počas napoleonských vojen britské a francúzske vojnové lode prepadali 
americké obchodné plavidlá. Jefferson reagoval zákazom vývozu tovaru do Európy. 
V roku 1809 Kongres na nátlak obchodníkov toto embargo zrušil. 

 Štvrtým prezidentom USA sa v roku 1809 stal James Madison. V dôsledku 
spomínanej situácie na mori vstúpil nový prezident do vojny s Britániou. 

 V priebehu vojny dosiahli americké vojnové lode niekoľko víťazstiev, avšak 
oveľa kvalitnejšie britské námorníctvo zablokovalo americké prístavy. 

 Britské vojsko obsadilo a vypálilo Washington, hlavné mesto nového národa. 

 V roku 1812 sa Británia dohodla so Spojenými štátmi na kompromisnom mieri. 

 Po vojne zažili Spojené štáty obdobie rýchleho hospodárskeho rozvoja. Bola 
vybudovaná celonárodná sieť ciest a prieplavov, v roku 1830 bola zahájená preprava na 
prvej parnej železnici. V Amerike sa začala priemyselná revolúcia. 

 V roku 1790–1860 vzrástlo územie USA o viac ako trojnásobok. 

 Obdobie „optimizmu“; ktoré sa spájalo s časom, kedy úrad prezidenta Spojených 
štátov obsadil demokrat Andrew Jackson (1828), bolo zastreté existenciou 
spoločenského rozporu, na ktoré sa pozeralo ako na spoločenské zlo, ktoré národ rozdelí 
– otroctvo. Ustanovenie Vyhlásenia nezávislosti, že „všetci ľudia sú si seberovní“, 
neznamenalo nič pre 1,5 milióna černochov, ktorí boli otrokmi. 

 Thomas JEFFERSON, ktorý bol sám otrokárom, uznával, že takýto systém je 
neľudský, vo Vyhlásení na otroctvo zaútočil, avšak južní delegáti kontinentálneho 
kongresu ho prinútili príslušnú pasáž vypustiť. Severné štáty otroctvo postupne zrušili, 
(do roku 1790 tak urobilo 7 štátov) a dovoz otrokov bol v roku 1808 vyhlásený za 
nezákonný. Avšak južné hospodárstvo sa opieralo o rozsiahle plantáže, ktoré využívali 
otrokov na pestovanie bavlny, ryže, tabaku a cukrovej trstiny. V niekoľkých južných 
štátoch pracovali aj hŕstky slobodných černochov ako remeselníci alebo obchodníci. 
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 V roku 1820 sa politici z Juhu a zo Severu nevedeli zhodnúť na tom, či bude na 
západných územiach povolené otroctvo. Kongres sa dohodol na kompromise: otroctvo 
bolo povolené v novom štáte Missouri a na území Arkansasu a všade inde smerom na 
západ a na sever od rieky Missouri bolo zakázané. 

 Problém však naďalej pretrvával, kým na Severe vznikali abolicionistické 
spolky, Južní belosi čoraz viac otroctvo obhajovali. Druhou príčinou, ktorá viedla 
k prehĺbeniu protikladov medzi Severom a Juhom bola okrem otázky otroctva aj otázka 
ochranných ciel, t. j. vysokých colných taríf, ktoré chránili priemysel na Severe, ale 
zvyšovali ceny pre južných spotrebiteľov. 

 Do roku 1865 sa k pôvodným 13 spojeným štátom americkým pridalo 23 
nových štátov. 

 Aby sa zabránilo nerovnomernému zastúpeniu delegátov z otrokárskych 
a neotrokárskych štátov v senáte, boli do USA prijímané striedavo otrokárske 
a neotrokárske štáty. 

 Spor o otrokárstvo sa vyostril po vojne proti Mexiku. Tisíce Američanov sa 
v tomto čase usadzovali v Texase, ktorý patril Mexiku. Obyvatelia Texasu sa cítili pod 
mexickou nadvládou stále viac utlačovaní a v roku 1835 povstali, porazili mexickú 
armádu a vytvorili nezávislú Texaskú republiku. 

 V roku 1845 Spojené štáty Texas anektovali a ako reakcia z mexickej strany 
bolo prerušenie diplomatických stykov. 

 V roku 1846 vyhlásil Kongres Mexiku vojnu. 

 Výmenou za 15 miliónov dolárov bolo Mexiko nútené vzdať sa obrovského 
územia, na ktorom sa dnes rozkladajú Kalifornia, Arizona, Nevada, Utah, Nové Mexiko 
a Colorado. 

 Získaním ďalších území (dnešné štáty Oregon, Washington a Idaho) sa Amerika 
stala skutočnou kontinentálnou veľmocou rozkladajúcou sa od Atlantiku k Tichému 
oceánu. 

 Získanie týchto územných celkov oživilo nepríjemnú otázku otroctva. 

 V roku 1850 odhlasoval Kongres ďalšie kompromisné riešenie: Kalifornia bude 
prijatá do Únie ako slobodný štát a obyvatelia Utahu a Mexika rozhodnú o tomto 
probléme sami. 

 Kongres tiež prijal zákon o utečencoch – otrokoch, ktorý pomáhal južanom 
chytať otrokov, ktorí ušli do slobodných štátov. Otázka otroctva sa v americkej politike, 
ekonomike a v kultúrnom živote stala ústredným bodom. 

 V roku 1854 prijal Kongres tzv. zákon o Kansase a Nebraske, ktorý ponechával 
rozhodnutie o otázke otroctva na jednotlivých štátoch (týmto bol anulovaný 
missourijský kompromis z roku 1820). 

 V tom istom roku bola založená Republikánska strana, ktorá sa postavila proti 
otrokárstvu. 

 V roku 1857 Najvyšší súd rozhodol, že Kongres nemá právo zakazovať otroctvo 
na žiadnej časti územia USA a že otroci nedisponujú právami amerických občanov. 

 Po týchto udalostiach Abraham Lincoln už dôrazne požadoval, aby sa zamedzilo 
šíreniu otroctva. Bol ochotný tolerovať otroctvo v južných štátoch, ale zároveň vyhlásil, 
že „táto vláda nemôže trvale trpieť polovicu otrokársku a polovicu slobodnú“. 
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11.3.3 Občianska vojna: 1861–1865 

 Okolo roka 1859 dosiahlo napätie medzi Severom a Juhom vrchol. Vo Virgínii 
došlo k povstaniu otrokov, ktoré viedol protiotrokársky fanatik John Brown. Povstanie 
bolo neúspešné, vodca povstania bol čoskoro zajatý, súdený a obesený. 

 V roku 1860 sa konali prezidentské voľby. Za podpory Severu tieto vyhral 
republikán a odporca otrokárstva Abraham Lincoln. 

 O niekoľko týždňov odhlasovala odtrhnutie od Únie Južná Karolína, čoskoro ju 
nasledovali Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virgínia, 
Arkansas, Tennesee a Severná Karolína. Tieto južné štáty, ktoré by boli zrušením 
otroctva hospodársky ohrozené, sa vyhlásili za nezávislé, za Konfederáciu amerických 
štátov. Za prezidenta konfederácie bol zvolený plantážnik Jefferson David. Začal sa boj 
o nezávislosť. 

Priebeh občianskej vojny: 

 Južania vyhlasovali, že nebojujú iba za otroctvo. Juh viedol vojnu za nezávislosť 
– druhú americkú revolúciu. Spojenci Konfederácie mali výhodu v tom, že boje 
prebiehali na domácej pôde, morálka a schopnosti ich vojska boli výborné, avšak vojsko 
Únie (Severu) ich počtom prevyšovalo. 

 Námorníctvo Únie rýchle previedlo blokádu, ktorá spôsobila závažný nedostatok 
vojenského a spotrebného tovaru v Konfederácii. Aby mohli viesť vojnu, zrušili obidve 
strany niektoré občianske slobody a uchýlili sa k povinným odvodom do armády. 

 Lincolnovým prvoradým cieľom bolo udržať celistvosť Spojených štátov, 
pričom sloboda černochov bola druhoradým cieľom. Lincoln si však uvedomil, že ak 
urobí z vojny boj za zrušenie otroctva, môže získať podporu Únie doma i v pohraničí. 

 V tomto duchu vydal Lincoln historický dokument – Vyhlásenie o oslobodení 
z 22. 9. 1862, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 1. 1863, ktorým sa oslobodzovali všetci 
otroci v oblastiach, ktoré stále ešte spadali pod Konfederáciu. 

 Na začiatku vojny dosiahla armáda Juhu niekoľko víťazstiev. V lete 1863 sa pri 
Gettysburgu odohrala najväčšia bitka na americkej pôde. Po troch dňoch boja boli 
vojaci Konfederácie porazení a súčasne vojsko Únie obsadilo významné mesto 
Vicksburg na rieke Mississippi – čím sa rozdelila Konfederácia na dve polovice. 

 V roku 1864 uskutočnila armáda Únie veľkú inváziu smerom na juh, súčasne sa 
odohrávajú veľké boje vo Virgínii.15. apríla 1865 zomiera Lincoln na následky 
atentátu. Občianska vojna bola najtraumatickejšou epizódou v amerických dejinách. 
Všetky ďalšie vojny, ktoré Amerika viedla, sa odohrávali ďaleko za hranicami 
Spojených štátov, avšak tento konflikt spustošil Juh. 

 Amerika stratila v tejto vojne viac vojakov ako v ktorejkoľvek inej – spolu 635 
000 mužov. 

 Vojna vyriešila dve základné otázky, ktoré rozdeľovali Spojené štáty od roku 
1776, a to: 

1)  urobila koniec otroctvu, ktoré bolo v roku 1865 s konečnou platnosťou zrušené XIII. 
dodatkom k ústave, 

2)  rozhodla tiež o tom, že Amerika nie je spolkom polonezávislých štátov, ale jediným 
nedeliteľným národom. 
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 Po skončení občianskej vojny sa začalo obdobie Rekonštrukcie Juhu, v priebehu 
ktorého Republikánska strana bezohľadne zneužívala dôsledky víťazstva severných 
štátov. 

 Imperialistická fáza americkej politiky sa začala v roku 1898. V tomto roku sa 
konala španielsko-americká vojna o americké kolónie Španielska, ktorá sa skončila 
podpísaním parížskej zmluvy. Španielsko odstúpilo Spojeným štátom Filipíny, ostrov 
Wake, Portoriko, Guam a vzdalo sa všetkých nárokov na Kubu. 

 V roku 1899 minister zahraničných vecí USA John HAY vyzval svetové 
veľmoci, aby voči Číne uplatňovali politiku „otvorených dverí“ (Hayova doktrína). 

 Za vlády Theodora ROOSEVELTA sa stali USA vedúcou námornou veľmocou, 
zabezpečili si územie Panamského prieplavu a v roku 1904 proklamovali svoj národ 
vykonávať politickú moc v Latinskej Amerike. V posolstve k Únii sformuloval 
prezident Roosevelt právo USA v mimoriadne závažných prípadoch vojensky zasiahnuť 
voči hospodársky slabým a politicky nestabilným krajinám pologule, čiže plniť úlohu 
medzinárodnej politickej sily. 

 V krajinách, kde vládli politické nepokoje, zasahovali USA vojensky a svoj čin 
odôvodňovali tým, že ochraňujú práva svojich občanov. (Stalo sa tak napr. v roku 1904, 
keď USA využili mocenské boje súperiacich politikov v Dominikánskej republike 
a krajinu podriadili finančnej kontrole až do roku 1940 alebo napr. v roku 1910 zásah 
americkej námornej pechoty v Nikarague atď.). 

 Dňa 5. novembra 1912 bol za 18. prezidenta USA zvolený demokrat Woodrow 
Wilson. 

 V roku 1917 vstúpili USA do I. svetovej vojny, a tým v podstate rozhodli o jej 
výsledku. 

11.3.4 Systém politických strán 

V Spojených štátoch je zaužívaný tzv. systém dvoch politických strán, pri 
ktorom sa vo vláde vymieňajú dve politické strany – Demokratická a Republikánska 
strana. 

Demokratická strana – bola založená v roku 1828 ako jedna z dvoch veľkých 
strán monopolistického kapitálu. Do občianskej vojny (1861–65) bola hlavne stranou 
južných otrokárov. Postupne sa zloženie strany zmenilo, keď ju opustili farmári. 
Sociálna základňa a tradície sa stali pokrokovejšími ako v Republikánskej strane. 

Strana zvíťazila v prezidentských voľbách v rokoch 1844, 1852 a 1856. 

Republikánska strana bola založená v roku 1854 predstaviteľmi buržoázie 
Severu a tých farmárov, ktorí sa snažili odstrániť z vlády otrokárov. 

Existujú v nej dve hlavné krídla – menšie pravicové krídlo a väčšie liberálne 
krídlo. 

Strana nemá pevnú organizačnú štruktúru, ani stále členstvo. Veľkým úspechom 
strany bolo víťazstvo v prezidentských voľbách v roku 1860, keď do funkcie prezidenta 
bol zvolený jej kandidát Abraham Lincoln. 
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11.4 Anglicko 

11.4.1 Celkový historický prehľad a štátne zriadenie 

Predpoklady pre prechod k absolútnej monarchii sa vytvárali v predchádzajúcom 
období stavovskej monarchie. Boli to zmeny v poľnohospodárstve, v spoločenských 
vzťahoch, začínajúci priemysel, resp. manufaktúrna výroba, rozvoj vnútorného 
i zahraničného obchodu. Vysoká rodová šľachta sa výrazne oslabila tridsaťročnou 
vojnou ruží (The War of Two Roses) v rokoch 1455–1485, kedy rody Lancasterov 
a Yorkov medzi sebou urputne bojovali o anglický trón. Za týchto okolností vzrastal 
význam novej neurodzenej šľachty new nobility, úzko spätej s obchodom a priemyslom. 
Tudorovská dynastia (1485–1603) reprezentovaná Henrichom VII. ,ktorý nastúpil na 
trón (1485–1509), upevnila a posilnila svoju moc. Nová šľachta a rodiaca sa buržoázia 
mali prevažne rovnaké ekonomické a politické záujmy, čo sa prejavovalo v parlamente, 
ktorý fungoval ako zákonodarný a poradný orgán kráľa. Práve fakt, že panovník 
vykonával svoju moc do istej miery ovplyvňovaný parlamentom, je významnou 
zvláštnosťou anglického absolutizmu. Až na jeho sklonku, konkrétne v prvej polovici 
17. storočia, sa kráľ priklonil k vysokej šľachte, čím sa dostal do rozporu 
s parlamentom, čo, ako je známe, vyústilo do revolúcie. V 15. a 16. storočí pokračoval 
proces sceľovania poľnohospodárskych pozemkov (enclosures) a vysídľovania roľníkov 
z obcí. Vážna menová kríza spôsobená nedostatkom drahých kovov, ohrozovala obchod 
a vyvolala značný nárast cien. Početná kategória námedzných pracovných síl na dedine 
i v meste potrebovala existenčné prostriedky. Výsledkom bol lavínovitý nárast žobrákov 
a tulákov. Štátna moc sa bránila vydávaním veľmi krutých zákonov proti tulákom 
a žobrákom, ktorých súhrnný názov bol krvavé zákonodarstvo. Prvý takýto zákon bol 
síce vydaný už v 14. storočí, ale ich prevažná väčšina je práve zo 16. storočia (1349, 
1495, 1531, 1536, 1572). Pozoruhodný bol zákon z roku 1531, ktorý rozlišoval medzi 
osobami schopnými práce a tie trestal a osobami práceneschopnými, ktorí mali 
dovolené žobrať. Krutosť zákonov spočívala v použitých trestoch (bičovanie, 
označovanie, odrezávanie uší, pri recidíve trest smrti). 

Významný krok, ktorý posilnil kráľovskú absolútnu moc, urobil Henrich VIII. 
(1509–1547) tým, že uskutočnil náboženskú reformáciu. Prerušil doposiaľ veľmi dobré 
vzťahy voči Rímu (titul Defensor fidei – ochranca viery – mu udelil pápež v roku 1521; 
na britských minciach zostal až do 20. storočia) a sám sa stal hlavou anglikánskej 
cirkvi. Väčšinou je tento jeho čin spájaný s tým, že mu pápež nechcel dať súhlas na 
rozvod s Katarínou Aragónskou, ale môžeme konštatovať, že rozkol medzi anglickou 
absolútnou monarchiou a pápežskou kúriou by pravdepodobne nastal aj bez tejto 
zámienky. Ohromný pozemkový majetok rímsko-katolíckej cirkvi a jej veľká politická 
moc bránili nielen rozmachu kráľovskej moci, ale v konečnom dôsledku aj 
hospodárskemu rozvoju krajiny. Cirkevný majetok bol sekularizovaný v prospech 
kráľovskej pokladne a z nej sa dostalo aj novej šľachte a mešťanom. Priame riadenie 
anglikánskej cirkvi zveril kráľ Vysokej komisii (High Commission), ktorá súčasne 
fungovala ako mimoriadny súd stíhajúci trestné činy proti náboženstvu. 

Parlament nemal na začiatku príliš významnú úlohu. Bol zvolávaný 
nepravidelne a zriedka, hlavne ak bolo treba schváliť vypísanie daní. V priebehu 16. 
storočia sa však tento stav postupne menil a kráľovná Alžbeta I. (1558–1603) bola vo 
finančných otázkach značne závislá na parlamente. Sebavedomie buržoázie stúplo 
hlavne po víťazstve nad španielskym nepremožiteľným loďstvom v roku 1588. Za tieto 
peniaze bola postavená väčšina anglických lodí a koruna mala len malý podiel. 
Insulárna poloha Anglicka umožnila vydržiavať len malú armádu, ktorá bola v prípade 
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potreby doplnená stanovenými kontingentmi z grófstva. O to dôležitejšie bolo 
budovanie loďstva. Malá armáda a parlament, to sú momenty anglického absolutizmu 
neporovnateľné s absolutizmom kontinentálnych monarchií. 

Smrťou kráľovnej Alžbety skončilo obdobie udržiavania mieru s buržoáziou, 
resp. s Dolnou snemovňou parlamentu. V roku 1603 prešla vláda bez otrasov do rúk 
škótskeho kráľa Jakuba I. Stuarta (1603–1625). V minulom období sa zmenili formy 
hospodárskej činnosti, rozvinula sa napr.: ťažba uhlia, súkennícka výroba sa presunula 
na dedinu z dosahu cechov, rozšíril sa námorný obchod, v roku 1600 vznikla 
Východoindická spoločnosť. Buržoázia bola na vzostupe. Pochopiteľne nemala záujem 
poskytovať finančné prostriedky kráľovi, ktorý otvorene hlásal úplnú zvrchovanosť 
panovníka a v roku 1621, vo zvláštnom posolstve parlamentu vyložil, že je len 
„zhromaždením kráľových služobníkov“. Búrlivá reakcia v Dolnej snemovni bola 
zákonitá. Strety medzi kráľom a parlamentom boli časté. Zvolával ho a zakrátko zasa 
rozpúšťal bez pozitívnych výsledkov pre obidve strany. Postupne sa kryštalizovali sily 
budúceho konfliktu. V okolí kráľa bola šľachta, ktorá nechcela alebo nemohla zmeniť 
svoje poľnohospodárske hospodárenie a spolupracovať s mestami. Oproti tomu 
feudálny statkári južného a východného Anglicka jasne zisťovali, že ich hospodárske 
záujmy sa výrazne približujú k záujmom buržoázie veľkých miest. Kráľovský dvor sa 
dostal do konfliktu s časťou šľachty a mestami. 

Parlamentná opozícia trvala aj po nástupe Karola I. (1625–1646). Viedol 
neúspešné vojny proti Španielsku a proti Francúzsku, ktoré ho stáli veľa peňazí. Keď 
požiadal o vypísanie nových daní, parlament tieto odmietol a predložil mu v roku 1628 
Petition of Right – Prosbu o právo. Uvádzalo sa v nej, že bez súhlasu parlamentu sa 
nemôžu vypisovať dane a preto by nemali byť potrestaní tí, ktorí parlamentom 
neschválené dane odmietli platiť. Poukazovalo sa tu na protizákonné ubytovávanie 
vojakov a námorníkov u civilného obyvateľstva, na nezákonné uplatňovanie vojenského 
práva v dobe mieru, na početné prípady odsúdení poddaných na trest smrti v rozpore so 
zákonmi kráľovstva. Ďalej sa uvádzalo, že Hviezdna komora a Vysoká komisia, 
kráľovské mimoriadne súdy, svojou činnosťou odporujú ustanoveniam Magny charty 
a preto by mali byť zrušené. A konečne v čl. 3 a 4 sa pripomínalo, že žiadny anglický 
poddaný nesmie byť zatknutý, uväznený, zbavený pozemkového majetku bez rozsudku 
súdu a nikto nemôže byť potrestaný, pokiaľ neprebehlo zákonné súdne konanie. Kráľ 
Prosbu potvrdil, ale obidva zmienené súdy nezrušil. V nasledujúcom roku 1629 
rozpustil parlament a dal pozatýkať niektorých opozičných predákov. Prehlásil, že bude 
vládnuť bez parlamentu a na tom zotrval až do roku 1640. 

K prepuknutiu prvej občianskej vojny okrem iného pravdepodobne prispel 
nešťastný zámer Karola I. zaviesť v Škótsku štátnu anglikánsku cirkev. Presbyteriánska 
väčšina škótskej šľachty a mešťanstva uzavrela v roku 1638 Dohodu (Convenant) a 
v roku 1639 začala proti kráľovi otvorené povstanie. Škóti boli v bojoch úspešní 
a požadovali za zastavenie svojho postupu do Anglicka peňažné odškodné. To však kráľ 
nemohol bez parlamentom schválených daní zaplatiť. Zvolal teda v apríli 1640 tzv. 
krátky parlament, ktorý trval len 18 dní, a pretože mu akúkoľvek finančnú pomoc 
odmietol, rozpustil ho. Avšak potreba peňazí sa stala tak naliehavou, že kráľ parlament 
znovu zvolal v novembri 1640. Je známy ako dlhý parlament, pretože pôsobil až do 
roku 1653. V revolúcii mal dôležitú úlohu, pretože sa stal politickým i organizačným 
centrom protikráľovskej opozície. Kráľova nádej, že zloženie nového parlamentu mu 
bude priaznivejšie naklonené sa nesplnila, a tak mu v nasledujúcom období (1640–
1642) neostalo nič iné, než ustupovať a prijať sústavu opatrení, ktoré oslabovali 
kráľovskú moc. 
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Parlament si postupne od kráľa vynútil v roku 1641 odsúdenie jeho radcu lorda 
Strafforda a jeho popravu, zrušenie súdu Hviezdne komory a Vysokej komisie. Kráľ 
prijal v tom istom roku Trojročný zákon (Triennial Bill), ktorý ho zaväzoval zvolávať 
parlament najmenej jedenkrát za 3 roky, pričom rozpustený mohol byť až po 50 dňoch 
a to s jeho súhlasom. Posilnenie parlamentu voči absolutistickej moci kráľa je jasné. 
Ďalší zákon z roku 1641 o zrušení súdnej právomoci duchovenstva odobral anglikánskej 
cirkvi súdnu jurisdikciu. V októbri 1641 predložil parlament kráľovi Great 
Remonstration. Bol to v podstate program buržoázie a šľachty na začiatku revolúcie. 
Nadväzovala na Petition of Right (1628) a obsahovala výpis zločinov dvadsaťročnej 
Karolovej vlády bez parlamentu. Obsahovala aj opatrenia k náprave a požiadavky 
smerujúce k odstráneniu feudálnych prekážok brániacich rozvoju obchodu a priemyslu. 
V konečnom dôsledku požadovala likvidáciu feudalizmu v Anglicku a nahradenie 
absolútnej konštitučnej monarchie. 

Karol I. reagoval tým, že v januári 1642 opustil Londýn, sprevádzaný väčšinou 
lordov a s určitým počtom členov Dolnej snemovne sa uchýlil do Yorku. Jednania 
medzi ním a parlamentom ešte pokračovali. V júni 1642 mu parlament predložil 
ultimatívny dokument označovaný ako 19 návrhov, v ktorom požadoval, aby do jeho 
právomocí prešli najdôležitejšie štátne záležitosti. Menej dôležité mali byť ponechané 
tajnej rade. Ďalej sa dotýkal obsadzovania úradov, otázok výchovy a sobášov 
kráľovských detí, náboženstva, súdnictva a vojny. Cieľ návrhov bol jednoznačný: 
významne obmedziť kráľovskú moc v prospech parlamentu, čo Karol I. pochopiteľne 
neprijal a vyhlásil parlamentu otvorený boj. 

Občianska vojna (1642–1646) začala ako stavovské povstanie a zmenila sa na 
boj medzi dvoma koalíciami. Panovník sa opieral o šľachtu severného a západného 
Anglicka, o anglikánsku cirkev a katolíkov v Škótsku a Írsku. Parlamentnú stranu 
podporovala časť veľkých feudálov, gentry z východného Anglicka a mesta. Roľníctvo 
zostávalo v konflikte so stranou a v priebehu občianskej vojny vystupovalo proti 
royalistom, ktorým sa hovorilo kavalieri, aj proti parlamentným gulatohlavcom 
(Roundheads). Zo začiatku royalisti víťazili, pretože dedinská šľachta mala väčšie 
skúsenosti a ich jazdné oddiely svojou mobilitou predbehli ťažkopádnu parlamentnú 
pechotu. V roku 1645 bolo vydané parlamentné nariadenie o prepustení z úradov, ktoré 
smerovalo k reforme a upevneniu parlamentnej armády. Podľa nej sa mali členovia 
parlamentu s výnimkou Olivera Cromwella vzdať veliteľských hodností v armáde. 
Výsledkom bolo oslabenie vplyvu parlamentu na armádu a vytvorenie armády nového 
typu (New Model Army). Parlamentná armáda sa zlepšila zložením mužstva, 
veliteľského zboru, organizácií, disciplínou a bojovou morálkou. Vďaka tomu rýchlo 
získala prevahu nad royalistickou armádou a niekoľkokrát ju porazila. Kráľ utiekol do 
Škótska, ale bol vydaný parlamentu. Tým prvá občianska vojna skončila 
a presbyteriáni, ktorí boli v parlamente najpočetnejšou zložkou, urobili konfiškáciu 
royalistických pozemkov. Potom sa chceli zmieriť s kráľom a preto sa usilovali 
o oslabenie moci independentov v parlamente. 

Independenti – nezávislí – tvorili jadro armád parlamentu a preto ju chceli 
presbyteriáni sčasti rozpustiť a sčasti poslať do Írska. Independenskí velitelia, nazývaní 
tiež grandi, na čele s O. Cromwellom sa v júni roku 1647 dohodli o ďalšom postupe 
s predstaviteľmi mužstva, nazývanými rovnostári (levellers), aby zabránili 
presbateriánom uskutočniť ich zámery. Karol I. sa pokúsil rozpory medzi parlamentom 
a armádou využiť a v roku 1648 začal druhú občiansku vojnu. Cromwell s armádou 
rýchlo zasiahol, koncom roka sa zmocnil kráľa a tzv. Prideovou čistkou odstránil z  
parlamentu protiarmádne živly. Ďalšia časť parlamentu, nazývaná kusý parlament (The 
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Rump Parliament), tvorená asi šesťdesiatimi independentami, sa rozhodla skoncovať 
s kráľom aj s monarchiou. Karol I. ušiel na ostrov Wight a snažil sa vyjednávať 
s presbyteriánmi a Škótmi. Cromwell však v auguste v roku 1648 porazil škótsku 
armádu pri Prestone a to bol koniec druhej občianskej vojny. Kráľ Karol I. bol 
postavený pred súd, odsúdený k smrti a 30. januára 1649 bol popravený. 

Už 4. januára 1649 rozhodla Dolná snemovňa, že „zdrojom akejkoľvek 
spravodlivej moci je ľud“, „Dolná snemovňa je volená ľudom, reprezentuje ľud a má 
najvyššiu moc v štáte“. Tým prakticky vznikla Anglická republika a zanikla monarchia. 

Súčasne so zápasom medzi parlamentom a armádou prebiehal boj aj vo vnútri 
armády medzi independentským velením (grandy) a radovými vojakmi, ktorých 
najradikálnejšou zložkou boli levelleri. Tí v roku 1647 vypracovali Dohodu ľudu 
(Agreement of the People), akýsi návrh ústavy obsahujúci zásadu rovnosti pred 
zákonom, slobodu obchodu, povinnosť zvolávať parlament každý rok atď. Pretože ani 
po vyhlásení republiky sa nezdalo, že by ich požiadavky mali byť splnené, konflikt sa 
vyostril. Pokus o odpor bol zlomený a predáci gradov a levellerov boli uväznení. 
Independenti zvíťazili. 

Okrem Olivera Cromwella, veliteľa armády, bol predstaviteľom moci 
zákonodarnej a výkonnej The Rump Parliament, ktorý presunul výkonnú moc na 
štyridsaťdvačlennú štátnu radu. V snahe realizovať správu v krajine narážali obidva 
orgány na rovnaké snahy armády a postupne znova došlo ku konfliktu parlamentu 
s armádou. Silnejší bol pochopiteľne Cromwell, ktorý v apríli 1653 rozohnal kusý 
parlament a ešte toho istého roku nechal zostaviť tzv. malý či barebonský parlament. 
Tvorilo ho 190 osôb a bol hračkou v rukách O. Cromwella. Začal vydávať zákonodarné 
akty, ktorými bol napr.: povolený civilný sobáš, zavedenie matriky, upravená právna 
spôsobilosť duševne chorých osôb atď. Bol rozpustený koncom roku, ale ešte predtým 
menšia časť jeho členov odovzdala moc Cromwellovi. V decembri 1653 vydali grandi 
Instrument of Goverment – Nástroj vlády, ktorý vlastne zaviedol vojenskú diktatúru. 
Podľa nej stáli na čele štátu tri najvyššie orgány: lord protektor, štátna rada a parlament. 

Prvý parlament v roku 1654 Cromwell po 5 mesiacoch rozpustil, pretože mal 
snahu meniť Nástroj vlády. Druhý parlament, zvolaný v roku 1656, predložil 
Cromwellovi návrh, aby sa stal kráľom, lebo všeobecne prevládali názory, že by bolo 
dobré vrátiť sa k monarchii a k osvedčeným formám vlády. Cromwell urobil 
kompromis, odmietol titul kráľa, ale stal sa doživotným lordom protektorom s právom 
menovať svojho zástupcu. Jeho funkcia nadobudla monarchistické zafarbenie. Pozícia 
štátnej rady bola oslabená v prospech funkcie protektora, jej členovia však nemohli byť 
odvolaní bez súhlasu parlamentu. Pozícia parlamentu sa posilňovala a Cromwell tomu 
napomohol ešte tým, že v roku 1657 obnovil Hornú snemovňu a menoval jej členov. 
Napriek tomu však v parlamente narastala opozícia, čo lord protektor vyriešil 
zvyčajným spôsobom a parlament rozpustil. 

V septembri 1658 Cromwell zomrel a protektorom sa stal jeho syn Richard. 
Majetní členovia parlamentu, ctižiadostiví generáli na čele s veliteľom armády 
v Škótsku generálom G. Monkom, sa dohodli so stúpencami vyhnaných Stuartovcov 
a rozhodli sa obnoviť monarchiu. Richard Cromwell sa otcovi nemohol rovnať, najmä 
pokiaľ išlo o autoritu v armáde. Keď sa generál Monk za jeho chrbtom dohodol so 
Stuartovcami, pokúsil sa vzoprieť tomuto vývoju s pomocou parlamentu, ale stroskotal. 
Parlament bol na pokyn armádnych grandov rozpustený a Richardovi neostalo nič iné 
len ujsť z Anglicka. 
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V roku 1659 generáli zvolali to, čo zostalo z kusého parlamentu – celkom 49 
osôb. Na jar roku 1660 sa toto teleso rozišlo. Podľa volebného poriadku z roku 1641 
bola zvolená Dolná snemovňa slobodného parlamentu, ktorej Horná snemovňa sa zišla 
z vlastnej iniciatívy. Na spoločnom zasadnutí v apríli 1660 prijali obidve snemovne 
prehlásenie: „Podľa starodávnych zákonov tohto kráľovstva vládou sú a majú byť kráľ, 
lordi a obce či mestá“. Potom vyzvali tieto dve existujúce zložky vlády Karola II. 
Stuarta k návratu na anglický trón. 
Reštauráciou Karola II. (1660–1685) nedošlo k úplnému protirevolučnému zvratu. 
Nebolo to ani možné, pretože buržoázia si v uplynulom období posilnila svoje 
postavenie. Karol II. pred svojím návratom potvrdil budúcim členom kavalárskeho 
parlamentu (1661 až 1679) závažné ústupky v dokumente, ktorý dostal názov Bredská 
deklarácia. Kráľ v nej sľúbil, že všetky „bolestivé“ problémy prenechá na starosť 
budúcemu parlamentu. Sledoval tým návrat k právu, poriadku a obnove pôvodných 
inštitúcií štátu. Spolu s parlamentom, zasadajúcim dlhšie než dlhý parlament Karola I., 
vydal Karol II. zákon o beztrestnosti a zabudnutí čiže o amnestii (Act of Indemnity and 
Oblivion), ktorý sa vzťahoval na trestné činy spáchané v dobe od 1. januára 1637 do 24. 
júla 1660 a na všetky s výnimkou 49 kráľovrahov vrátane O. Cromwella. So súhlasom 
parlamentu bol vojakom uhradený dlžný žold a armáda bola rozpustená. Ďalší zákon 
Tenure Abolition Act – o rytierskych držbách – potvrdil ordonanciu a zákonom z rokov 
1646 a 1656 bola potvrdená väčšina presunov pozemkového majetku a reštitúcia sa 
vzťahovala len na pozemky konfiškované v dobe revolúcie. Ešte v roku 1661 bol 
vydaný zákon na ochranu kráľa a jeho vlády, podľa ktorého boli stíhané trestné činy 
smerujúce proti jeho životu, cti, dobrému menu a k jeho zvrhnutiu. Z roku 1662 
pochádza zákon o domobrane, ktorý stanovil zvrchovanosť koruny nad ozbrojenými 
silami, avšak jediné vojenské jednotky boli organizované na miestnej úrovni a velili im 
zástupcovia koruny v grófstve. Záležitosti cirkvi anglikánskej a ďalších protestantských 
vyznaní sa týkal súbor štyroch zákonov prijatých parlamentom tiež v roku 1662, 
známym pod názvom Clarendonov kódex. Umožňoval trošku obmedzenú slobodu 
vyznania, ale nie náboženskú toleranciu. Dvakrát Karol II. predložil parlamentu 
Deklaráciu náboženskej znášanlivosti – Declaration on Indulgence (v roku 1663 a 
v roku 1672), ale nikdy neuspel. Miesto toho ho parlament v roku 1673 prinútil prijať 
zákon o služobnej prísahe (Test Act), ktorý podmieňoval zastúpenie akéhokoľvek 
verejného úradu alebo dôstojníckej hodnosti odmietnutím učenia o transsubstancii – 
premene chleba a vína na telo a krv Krista – čo vylučovalo rímskych katolíkov. 
Presbyteriáni vylúčili z pôsobenia v miestnej správe už spomínaný Clarendonov kódex. 

Skutočné vedenie štátnych záležitostí bolo v rukách piatich chránencov Karola 
II., tzv. Cabaly – Clifforda, Ashleyho, Buskinghama, Arlingtona, Lauderdalea. Táto 
vládna chunta podporovala kráľa v profrancúzskej politike, s ktorou nesúhlasilo 
zoskupenie nazývané Country – Party, tvorené buržoáziou a statkármi, resp. gentry 
a presbyteriáni. Priatelia kráľa ich hanlivo označovali whigovia – pokrytci, hrabivci. 
Druhé zoskupenie Court – Party, tvorené vysokou šľachtou, landlordmi a anglikánskym 
duchovenstvom, dostalo od protivníkov pomenovanie toryovia, čo bolo odvodené 
z írskeho termínu toraidh – následník alebo tiež lupič. Z nich sa na pôde parlamentu 
vyvinuli dve základné politické strany. V novom parlamente (1680) mala whigovská 
opozícia väčšinu a Karol II. s ňou viedol boj o následníctvo svojho brata Jakuba II. 
(1685–1688). Kráľ nemal syna, ktorý by po ňom nastúpil na trón a parlament chcel 
prijať zákon, ktorý by legitimoval k nástupníctvu Karolovho nemanželského syna 
vojvodu z Monmouthu. Jakub ako rímsky katolík bol ťažko akceptovateľný. Karol 
s myšlienkou, že pochybnosti o legitimite nástupcu vyvolali vojnu ruží, zabránil prijatiu 
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zákona o vylúčení (Exclusion Bill) len tým, že parlament rozpustil (1681). Práve tento 
parlament v roku 1680 prijal Habeas Corpus Act. 

Jakub II. bol katolík a neskrýval svoje sympatie k absolutizmu, o ktorého 
obnovenie sa chcel pokúsiť. Za tejto situácie ho nepodporoval ani novozvolený 
parlament, v ktorom mali väčšinu toryovia. V opozičnej koalícii sa vďaka kráľovmu 
katolicizmu ocitla i hierarchia anglikánskej cirkvi. Došlo k prevratu a Jakub II. ušiel do 
Francúzska. Parlament sa 28. januára 1689 uzniesol, že panovník sa opustením 
kráľovstva vlastne vzdal trónu, a prehlásil za nového anglického kráľa Viliama III. 
Oražského (1689–1702), manžela Jakubovej dcéry Márie. 

 

11.4.2 Britská konštitučná monarchia v 18. – 19. storočí 

Historický vývoj, sociálna štruktúra a štátne zriadenie 

 Postup parlamentu 28. januára 1689 a vyhlásenie Viliama III. Oranžského, 
manžela dcéry Jakuba II. Stuarta, za nového anglického kráľa bývajú označované ako 
Glorious Revolution – Slávna revolúcia alebo tiež Respectable Revolution – Ctihodná 
revolúcia. Výsledkom tohto prevratu bolo vystriedanie jedného kráľa, pre opozíciu 
neprijateľného, kráľom druhým a tiež dosiahnutím významného politického 
kompromisu medzi anglickou šľachtou a buržoáziou. Išlo vlastne o vytvorenie takej 
organizácie politickej moci, ktorá by uspokojovala nároky obidvoch strán vo vzťahu 
k ich skutočnej politickej sile. Slávna revolúcia premenila Anglicko na parlamentnú 
monarchiu. Napomohli k tomu významne dva zákonodarné akty prijaté v dobe 
Viliamovej vlády. Prvým v poradí bol Bill of Rights – Listina práv z roku 1689. 
Obsahuje rozhraničené oprávnenie koruny a parlamentu zjavne v neprospech kráľa. 
Jednotlivé ustanovenia zakazujú kráľovi suspendovať účinnosť zákonov, vynímať ich 
z účinnosti, zriaďovať mimoriadne súdy, ukladať dane bez súhlasu, vydržiavať stálu 
armádu. Poslancom parlamentu bola zaručená imunita a voľby do neho mali byť 
slobodné. 

 V roku 1690 sa Viliam II. stretol na írskom bojisku s Jakubom II., ktorého 1. 
júna v bitke u rieky Boyne porazil. V rámci anglicko-holandskej personálnej únie, ktorá 
vznikla Viliamovým nástupom na anglický trón, ho príliš zamestnávali problémy 
Spojeného Holandska, a tak vládu v Anglicku predal skupine nazývanej junta, zloženej 
z whigov a niekoľkých dôverníkov holandského a nemeckého pôvodu. Vojenské 
náklady si vynútili založenie stáleho štátneho dlhu (1693) a Bank of England (1694). 
Znova bolo potvrdené, že parlament sa musí schádzať najmenej raz za 3 roky a musí 
byť obnovovaný voľbami. 

 Pretože Viliam III. s Máriou II. boli bezdetní, nastal problém nástupcu. Právne 
tento problém vyriešil Act of Settlement, t. j. doslova zákon o vysporiadaní, resp. zákon 
o nástupníctve na trón, podľa ktorého nastúpila na anglický trón Anna Stuartovna 
(1702–1714), druhá dcéra Jakuba II. Význam tohto zákona spočíval v jeho ďalších 
ustanoveniach. Obmedzil ešte viac kráľovskú moc v prospech parlamentu, stanovil 
ministerskú zodpovednosť, nezlúčiteľnosť úradov s poslaneckým mandátom, 
neodvolateľnosť sudcov s výnimkou zvláštneho rozhodnutia parlamentu. Svoj prejav tu 
našiel nový názor na postavenie kráľa. Koruna nepochádza od Boha, kráľ teda nemá 
svoj titul z Božej milosti, pretože ju vytvára zákon a na základe neho je kráľ jeho 
nositeľom. Act of Settlement patrí k najdôležitejším zákonom anglickej ústavy; pretože 
anglická ústava je nepísaná a nemá charakter systematických ústav kontinentálnych, 
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nebol to jej posledný zákon. Spolu s Bill of Rights sa Act of Settlement stal základom 
pre vznik anglickej konštitučnej monarchie v 18. a 19. storočí. 

 V dobe panovania kráľovnej Anny Stuartovny sa v roku 1704 Anglicko zapojilo 
do bojov o španielske dedičstvo a londýnska vláda striedavo podporovala nároky 
rakúskych Habsburgov a francúzskych Bourbonov. Skoro mimochodom anglické 
loďstvo dobylo Gibraltar, a až sevillský mier z roku 1729 so Španielskom definitívne 
potvrdil britskú zvrchovanosť na tomto strategicky výhodnom útese. V roku 1707 bola 
vyhlásená únia Anglicka a Walesu so Škótskom pod názvom Veľká Británia. Škótsky 
parlament zanikol a spojením obidvoch zástav vznikol britský Union Jack. Rok na to sa 
syn Jakuba II., Jakub III. Edvard, neúspešne pokúsil o návrat do Škótska. Problémy 
s návratom Stuartovcov nevyriešilo ani dosadenie hannoverského rodu na anglický trón 
Bolo to v roku 1714 Jiří (Juraj) I. (1714–1727), vnuk českého zimného kráľa Fridricha 
Falckého. V rokoch 1715–1719 sa o návrat dvakrát márne pokúsil Jakub III.. Posledný 
pokus uskutočnil v rokoch 1745–1746 princ Karol Edvard, ktorý získal podporu 
škótskych hihglanderov. Princ a škótski horali boli v roku 1746 pri Cullodene porazení. 
Princ sa vrátil do Francúzska a neblahé následky dopadli na povstalcov. Bol zničený ich 
klanový systém a škótska Vysočina sa vyľudnila veľkou vlnou vysťahovalectva do 
miest a do zámoria. 

 Do polovice 18. storočia už bola Británia vyspelou manufaktúrnou zemou. 
V období šesťdesiatych rokov 18. storočia až tridsiatich rokov 19. storočia prešla 
vývojom, ktorý sa obyčajne nazýva priemyselná revolúcia. Naviac sa uskutočnila 
revolúcia v poľnohospodárstve a súčasne rýchlo rástol počet obyvateľstva. Tieto tri 
faktory sa uplatnili len v Anglicku a umožnili jeho prerod na modernú priemyselnú 
mocnosť s rozvinutým obchodom a rozsiahlym panstvom mimo vlastné ostrovy. To bol 
rámec, v ktorom sa rozvíjala a upevňovala britská konštitučná monarchia. 

11.4.3 Britská konštitučná monarchia v 50. – 70. rokoch 20. storočia 

 Británia, akokoľvek patrila k víťazným štátom, definitívne stratila postavenie 
vodcovskej svetovej mocnosti. Ukázalo sa to v mnohých smeroch. Po vojne nedokázala 
v žiadnej európskej alebo ázijskej oblasti realizovať vlastnými silami svoje zámery 
a musela spolupracovať s USA. Výrazná bola tiež hospodárska závislosť na USA, ktorá 
vyplynula z amerických vojenských dodávok. Vojna úplne vyčerpala britské finančné 
rezervy, bola stratená časť zahraničných investícií, poklesla zlatá rezerva, libra bola 
oslabená, vzrástla zadĺženosť nielen voči USA, ale aj niektorým domíniám. Británia 
stratila mnohé z predchádzajúcich výhod na svetovom trhu, stratila značnú časť svojho 
obchodného loďstva. Citeľné boli aj škody spôsobené nemeckým bombardovaním. 
Poklesla životná úroveň väčšiny obyvateľstva. Nastal postupný rozpad koloniálneho 
impéria. V európskej politike už nebola nádej prevádzať tradičnú koncepciu „rovnováhy 
síl“. Ostrovná poloha stratila svoj význam v súvislosti s výrobou jadrových zbraní 
a medzikontinentálnych striel. 

 Pre vojenskú situáciu v Británii bola charakteristická radikalizácia verejného 
myslenia so značnými sympatiami pre sociálne reformy. Preto prvé povojnové 
parlamentné voľby v júli 1945 vyhrala výrazne labouristická strana. Získala väčšinu 
mandátov a konzervatívcom nepomohla ani popularita ich leadera koaličného 
vojenského kabinetu Winstona Churchilla. Do volieb išli labouristi aj konzervatívci 
s veľmi podobnými programami. Obe strany chceli posilniť konkurencieschopnosť 
Británie na svetovom trhu, zlepšiť životné podmienky, rozšíriť sociálne poistenie, 
odstraňovať nezamestnanosť, odzbrojiť Nemecko a udržať svetový mier. Závažný 
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rozdiel bol však v tom, že labouristi voličom sľubovali socializáciu, zachovanie 
štátneho dozoru nad hospodárstvom, znárodnenie najdôležitejších priemyselných 
odvetví, dopravy a Bank of England. Konzervatívci naopak znárodnenie odmietali. 

 Na čele labouristickej vlády stál jej líder Clement Attlee. Od začiatku sa táto 
vláda potýkala s vážnymi hospodárskymi problémami. Hneď v auguste 1945 prerušilo 
USA dodávky tovaru podľa vojenského zákona o pôžičke a prenájme. Po zložitom 
jednaní bol získaný úver cez 4 miliardy dolárov za podmienok, ktoré ešte znížili britskú 
konkurencieschopnosť voči USA. Prvý rozpočet Attleeho vlády obsahoval sľúbené 
sociálne položky ako zvýšenie starobného dôchodku, prídavky na deti, subvencie 
bytovej výstavby. Oslabenie libry spôsobilo obmedzenie dovozu (hlavne potravín) 
a zvýšenie nepriamych daní. So súhlasom odborov vláda zmrazila mzdy, aby bola 
zabezpečená rovnováha rozpočtu. V roku 1948 vláda prijala Marshallov plán, 
umožňujúci riešiť najťažšie hospodárske problémy. Podľa svojho predvolebného 
programu predložila vláda parlamentu v rokoch 1945–1948 znárodňovacie zákony. Ich 
schválením prešli do vlastníctva štátu Bank of England, bane, elektrárne, plynárne, 
vnútorná doprava, civilné letectvo a spoje, v druhej fáze oceliarne a železiarne. Týmto 
krokom mala byť zvýšená konkurenčná schopnosť britského tovaru na svetových 
trhoch. Na štát a jeho daňových poplatníkov bola prenesená povinnosť rekonštruovať 
výrobu, obnoviť strojný park atď., ktoré za vojny upadli pre nedostatok prostriedkov. 

 V rámci sociálnych reforiem Attleeho vlády zaviedla v roku 1946 štátnu 
zdravotnú službu a bezplatnú lekársku starostlivosť. Od roku 1948 bol dotvorený 
systém sociálneho poistenia vrátane podpory v nezamestnanosti, chorobe, materstve 
a penzia pre ženy od 60 rokov a pre mužov od 65 rokov. V roku 1949 sa dosiahol 
predvojenský objem výroby, zväčšil sa vývoz a čiastočne bol zrušený prídelový systém. 
Súčasne bola o 30 % devalvovaná libra, čo uľahčilo vývoz, ale zároveň spôsobilo vzrast 
cien dovážaných potravín. 

 Parlamentné voľby v roku 1950 vyhrala Labour Party len tesnou väčšinou. 
Vedenie labouristov chcelo upevniť pozície strany vypísaním mimoriadnych 
parlamentných volieb na október 1951. V ich programe už nebolo ďalšie 
znárodňovanie. Tesne pred voľbami pozíciu labouristov oslabili dve udalosti. Egypt 
vypovedal zmluvu o Suezu a Irán znárodnil naftové spoločnosti. Voľby vyhrala tesnou 
väčšinou konzervatívna strana. Vládnou stranou zostala až do roku 1964. V tomto 
období sa vystriedali vodcovia strany a premiéri: W. Churchill 1951–1955, Antony 
Eden 1955–1957, H. Macmillan 1957–1963 a A. Duglas-Home 1963–1964. 

 Obdobie 1951–1955 bolo labuťou piesňou W. Churchilla, ktorý si napriek svojej 
starobe (77 rokov) a choroby ponechal ako za vojny ešte aj ministerstvo obrany. Vo 
februári 1952 zomrel kráľ Jiří VI. a na trón nastúpila kráľovná Alžbeta II. Bol to za 
Churchillovho života šiesty britský panovník, ktorému slúžil. V roku 1953 zomrel Stalin 
a z veľkej trojky zostal už len Churchill. V tom istom roku ho postihol ďalší infarkt 
a vyradil ho na čas z aktívnej činnosti. Aj napriek tomu 5. apríla rezignoval na svoj 
úrad. Anglickým premiérom bol dohromady 8 rokov a 238 dní, dlhšie tento úrad 
zastávali len traja z jeho predchodcov. 

 Konzervatívna vláda začala riešiť hospodárske ťažkosti reprivatizácie 
znárodnených podnikov, najprv v oceliarskom priemysle a nákladnej cestnej doprave. 
Obmedzovala výdaje na bytovú výstavbu, zdravotníctvo, školstvo. Podporovala rozvoj 
nových priemyselných odvetví, ako bola elektronika, letecký, automobilový a chemický 
priemysel. Stáleho a výrazného rastu v ekonomike sa konzervatívcom nepodarilo 
dosiahnuť. Začiatkom šesťdesiatych rokov bola Británia z druhého miesta na svete 
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v priemyselnej výrobe vytlačená Spolkovou republikou Nemecko. Rozpočty sa potýkali 
s nevyrovnanosťou a znižovali valutové rezervy. 

 Hospodárske ťažkosti prinútili vládnúcich konzervatívcov začiatkom 
šesťdesiatych rokov k posilneniu štátne monopolného riadenia ekonomiky dokonca aj 
prvky plánovania. Bol vypracovaný päťročný plán (1961–1965), jeho realizácia sa však 
nepodarila. Vláda súčasne obmedzila rast miezd a zvýšila dane s cieľom zabrániť tak 
inflácii. Značné štátne podpory boli poskytnuté poľnohospodárstvu, aby sa dosiahlo čo 
najväčšej sebestačnosti. V tejto hospodárskej oblasti pracovalo len 60 000 osôb 
a vyznačovala sa najväčšou mechanizáciou na svete. 

 Hospodárske ťažkosti Británie, ktoré boli od šesťdesiatych rokov hlbšie než 
niekde inde, sa odrazili aj v labilite vlád a striedaní obidvoch vedúcich politických strán 
v riadení štátu. Labouristi sa dostali k moci v roku 1964, pričom väčšinu v Dolnej 
snemovni im zaisťovali len tri mandáty. Premiérom sa stal Harold Wilson (1964–1970). 
V labouristickej strane, pokiaľ bola v opozícii, došlo k polemike ľavého a pravého 
krídla. Pravica sa chcela programovými zmenami stať prijateľnou pre stredné vrstvy 
a vzdávala sa požiadavky ďalšej nacionalizácie. Ľavica vedená H. Wilsonom sa 
s väčšinou odborov vyslovila pre zachovanie programového bodu o spoločenskom 
vlastníctve výrobných prostriedkov. Harold Wilson sa stal leaderom strany v roku 1963. 
Labouristi pod jeho vedením s programom základných zmien v hospodárskej a daňovej 
politike, modernizáciou priemyslu, ďalšou nacionalizáciou (oceliareň a vodného 
hospodárstva) a v zahraničnej politike obmedzením zbrojenia a nerozširovania 
jadrových zbraní, získali len tesné víťazstvo. V úsilí o upevnenie ekonomiky vláda 
v roku 1967 devalvovala libru a vyhlásila program zníženia sociálnych výdavkov. Mzdy 
boli naďalej zmrazované pri súčasnom raste cien, čo spôsobilo zreteľný pokles životnej 
úrovne. Dôsledky sa následne prejavili. V parlamentných voľbách v júni 1970, ktoré sú 
známe veľmi nízkou účasťou voličov, aj keď sa znížila veková hranica voličov z 21 na 
18 rokov, bola Labour Party porazená. 

 Konzervatívci na čele s leaderom Edvardom Heathem získali absolútnu väčšinu 
v poslaneckej snemovni. Toryovia zostali pri moči o niečo dlhšie než tri a pol roka. 
Heathova vláda zaviedla režim „tvrdej ruky“. V roku 1971 bol prijatý zákon o vzťahoch 
v priemysle, ktorý vyžadoval povinnú úradnú registráciu odborov a poskytoval 
Národnému súdu pre vzťahy vo výrobe právo zakazovať stávky. Odozvou bolo zvýšené 
stávkové hnutie. V polovici roka 1971 obsadili robotníci na 8 mesiacov doky 
lodiarskeho koncernu Upper Clyde, ktoré mali byť uzavreté. Začiatkom roka 1972 
začala celoštátna stávka baníkov, ktorá skončila dosiahnutím zvýšenia miezd o 25 %. 
Keď na jar toho istého roka začali štrajkovať železničiari a prístavní robotníci, vláda 
použila represívne opatrenie podľa zmieneného zákona, ale pod hrozbou generálneho 
štrajku pripravovaného Generálnou radou odborov od nich upustila. Premiér Heath 
musel vo februári 1974 vypísať mimoriadne parlamentné voľby. V nich žiadna 
z obidvoch hlavných politických strán nezískala väčšinu a vznikla pomerne neobvyklá 
situácia. Edvard Heath sa pokúsil získať pre koalíciu liberálnu stranu a írskych 
unionistov. Nemal však úspech, rezignoval a prenechal vytvorenie vlády labouristom. 
Na čele menšinovej labouristickej vlády stál opäť H. Wilson. Okamžite boli splnené 
požiadavky baníkov a zákon o vzťahoch v priemysle bol zrušený. Obnovil sa päťdňový 
pracovný týždeň a vláda uzavrela s Trade Union Congresess a Konfederáciou britského 
priemyslu „sociálnu zmluvu“. Brala tým na seba záväzok vytvoriť nové pracovné 
príležitosti, prispôsobiť mzdovú politiku rastu životných nákladov, poskytnúť dotácie 
pre znárodnený priemysel, zvýšiť dôchodky, dotovať ceny potravín a zmraziť nájomné. 
Tým si v parlamentných voľbách v októbri 1974 zaistila väčšinu. 
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 Za vlády konzervatívcov v roku 1973 vstúpila Británia do EHS. Zaniklo asi pol 
milióna pracovných miest, kapitál bol namiesto doma oveľa viac investovaný 
v zahraničí a domáce poľnohospodárstvo bolo poškodené núteným zvýšením cien 
potravín o 40 %. Z týchto dôvodov bola väčšina labouristických poslancov i TU proti 
členstvu v EHS. Celoštátne referendum v júni 1975 však vyznelo pre zotrvanie v EHS, 
čím bola autorita Wilsonovej vlády značne otrasená. Na jar 1976 H. Wilson rezignoval 
na funkciu premiéra i leadera labouristickej strany. Jeho miesto prevzal predstaviteľ 
stredu v Labour Party James Callghan. Nový premiér v domácej politike vychádzal 
naďalej zo sociálnej zmluvy, čo v praxi znamenalo obmedzovanie rastu miezd, ale 
predpokladaná kontrola cien nebola dosiahnutá. Opäť narastalo stávkové hnutie. Vládou 
navrhovaný inflačný program bol zamietnutý stranou aj odbormi. Keď bol v decembri 
1978 predložený Dolnej snemovni, hlasovali proti nemu nielen konzervatívci, ale aj celá 
rada labouristických poslancov. Rozsiahla vlna stávok zamestnancov verejných služieb 
a vodičov diaľkovej nákladnej dopravy začiatkom roka 1979 ochromila hospodársky 
život zeme a oslabila vládnúcu stranu. Po viac než päťdesiatich rokoch (naposledy 
v roku 1924) vyslovila Dolná snemovňa v apríli 1979 Callaghanovej vláde nedôveru. 

 Konzervatívci ako parlamentná opozícia s novým leaderom M. Thatcherovou už  
v roku 1976 vyhlásili nový program „Správny prístup“ založený na konštruktívnej 
kritike labouristickej politiky a zameraný hlavne na stredné spoločenské vrstvy. 
Markantný neúspech labouristickej vlády spolu s jasnou programovou koncepciou 
priniesol konzervatívnej strane víťazstvo v parlamentných voľbách na jar 1979. 
Premiérka Thatcherová začala so svojou vládou dôsledne uplatňovať zmienený 
program, ktorý predpokladal rozšírenie podpory súkromného vlastníctva, zníženie 
dotácií pre podniky štátneho sektoru a ich postupnú reprivatizáciu, obmedzenie 
sociálnych výdajov. Okrem zmrazenia miezd sa počítalo so zvýšením nájomného, 
obmedzením výdajov na školstvo a zdravotníctvo a predpokladalo sa tiež dočasné 
obmedzenie výroby. Nová konzervatívna stratégia, ktorá bola nazývaná 
„thatcherismus“, odmietla labouristický socializmus aj predchádzajúce pokusy 
konzervatívcov o štátne-monopolistickú reguláciu ekonomiky. Vychádzala z princípu 
voľného trhu, ktorému zodpovedá postupná reprivatizácia znárodnených podnikov. 
Inflácia bola znížená obmedzením množstva obeživa za cenu zníženia kúpyschopnosti 
značnej časti obyvateľstva. 

11.4.4 Systém štátnych orgánov – centrálny a miestny 

 Za vojen ruží oslabená panovnícka moc sa po nástupe Jindřicha VII. pozvoľna 
upevnila a sformulovala sa do absolutistickej podoby v relatívnom súlade 
s parlamentom. Silný panovník bol všeobecne vnímaný kladne, a aj keď bol 
absolutistický systém vlády v rozpore s princípmi prisudzovanými Magne charte, môže 
s miernym nadsadením povedať, že „vychádzal z vôle ľudu“. Najvyššie exekučné 
orgány sa postupne zmodernizovali. Neblaho preslávený Thomas Cromwell v rokoch 
1530–1540 vytvoril štátnu službu a docielil taký stav, že vnútornú politiku štátu 
uskutočňovali výkonné orgány činné mimo kráľovského dvora a sčasti i mimo priameho 
dosahu panovníka. V zahraničnej politike však bol ešte dlho dominantný vplyv 
osobnosti kráľa či kráľovnej a najbližších kráľovských radcov. S parlamentom 
zachádzali všetci Tudorovci viac-menej diplomaticky. Až za prvých Stuartovcov začal 
relatívne vyvážený vzťah panovník – parlament kolísať. Ústredným problémom sa stala 
otázka pomeru medzi kráľovskými prerogatívami a mocou parlamentu. Bola položená 
otázka, či má kráľovská ordonancia – právny normatívny akt kráľa – vyššiu právnu silu 
než štatút – právny normatívny akt parlamentu alebo kráľa a parlamentu. Inak 
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povedané: môže byť taký akt kráľa platný a účinný, aj keď je v rozpore so štatútom 
parlamentu alebo naopak? Z prerogatív kráľa vyplývalo jeho oprávnenie vydávať 
právny normatívny akt. Jeho prerogatívom bolo tiež zvolávať i rozpúšťať parlament. 
Nič, okrem finančnej tiesne, ho nemohlo prinútiť ho zvolať, a ak zvolaný nebol, 
nemohol sa zísť a prijímať štatúty. Boli nariadenia či ordonancie vydané panovníkom 
v dobe, kedy parlament nezasadal – a to mohlo byť aj niekoľko rokov – protiprávne? 
Odpoveď mohla byť kladná aj záporná. Právomoc rozhodnúť, ktorý názor je správny, 
patrila ku kráľovským prerogatívam. Zásada King can do no wrong – kráľ nemôže 
jednať protiprávne, resp. kráľ sa nemôže mýliť, dáva jasné riešenie. 

 Pozvoľné „sebauvedomenie“ parlamentu, resp. jeho Dolnej snemovne, 
smerovalo k potvrdeniu vlastného významu a v konečnom dôsledku k významnejšej 
účasti na štátnej moci, než bolo schvaľovanie zákonov navrhovaných kráľom, 
povoľovanie výberu daní a výkon súdnej moci v najvyššej inštancii. Právnici v Dolnej 
snemovni na čele so sirom Edvardom Cokem, jedným z najvzdelanejších anglických 
sudcov, ktorý bol postupne vrchným sudcom Court of Common Pleas a Court of King´s 
Bench, sformulovali požiadavku, aby o zmienenej kolízii nerozhodovala koruna, ale 
sudcovia. Jedným z argumentov bola stará tradícia priority judge – made law pred 
štatútom law. Sudcovia rozhodujúci, či platí normatívny právny akt panovníka alebo 
parlamentu, by sa ocitli nad zákonodarcom, a to bolo pre absolutistického kráľa 
neprijateľné. Nepozeral sa na to, že na začiatku 17. storočia neboli sudcovia nezávislí, 
skôr naopak. Kráľ ich menoval, bolo to jeho prerogatívum, a kedykoľvek ich mohol 
rozpustiť, čo postihlo aj sudcu Coka v roku 1616. Sudcovia zastávali svoj úrad z milosti 
kráľa a museli ho samozrejme poslúchať ako jeho ostatní služobníci. Názor na 
postavenie sudcov lapidárne sformuloval Francis Bacon: mali by byť: „levy pod 
kráľovským trónom“. Právnici v Dolnej snemovni – Coke, Pym, Selden a ďalší – sa 
v nasledujúcom boji medzi kráľom a parlamentom postavili proti korune. Pomocou 
argumentácie, ktorú vybudovali, umožnili parlamentu prehlasovať, že vlastne postupuje 
v duchu starých anglických právnych tradícií, aj keď sa snaží vo svoj prospech 
obmedzovať rovnako tradičné kráľovské prerogatívy. Nasledujúci vývoj dal vzniknúť 
Petition of Rights v roku 1628 a Bill of Rights v roku 1689 (pozri Dokumenty). Len 
porovnanie ich formy zreteľne ukazuje posun vo vzťahu parlament – kráľ. Zmena 
postavenia speakera Dolnej snemovne z úradného zástupcu panovníka na hovorcu 
snemovne bola logickým dôsledkom. Sociálna štruktúra Dolnej snemovne bola od roka 
1429 determinovaná zákonom Henricha VI. (1422–1461). Bolo stanovené, že 
zástupcovia grófstiev a miest môžu byť len slobodní muži, ktorých ročný príjem bol 
najmenej 40 šilingov. Táto úprava platila celých štyridsať rokov až do reformy v roku 
1832. 

 Boj medzi kráľom a parlamentom bol zavŕšený v okamihu, keď sa uskutočnila 
reštaurácia kráľa a monarchie. Parlament bol v roku 1660 najvyšším štátnym orgánom 
kráľovstva, kráľovské prerogatívy boli obmedzené via facti, žiadna kráľovská 
ordonancia či nariadenie nemohli zvrátiť zákon parlamentu. Zrodila sa nové koncepcia 
zvrchovanej vlády. V priebehu rokov, kedy kráľ nevládol a jeho prerogatíva sa 
neuplatňovali, vznikla myšlienka, že konečnou autoritou je rozhodnutie parlamentu. 

 V dobe republiky sa parlament stal jednokomorovým orgánom, keď vo februári 
1649 bola Snemovňa lordov prehlásená za „zbytočnú a nebezpečnú“. Podľa Nástroja 
vlády (Instrument of Government) mal jednokomorový parlament 460 poslancov a mal 
sa schádzať najmenej raz za tri roky. Náležala mu zákonodarná moc. Pokiaľ proti jeho 
zákonu použila veto štátna rada, stačila pri ďalšom hlasovaní prostá väčšina. Jedine 
parlament mohol schvaľovať dane. Ďalším vrcholným orgánom bol lord protektor, 
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ktorým sa stal Oliver Cromwell. Z titulu funkcie bol vrchným veliteľom ozbrojených síl 
a o moc výkonnú sa mal podieľať so štátnou radou. Silou svojej osobnej autority však 
fakticky bol diktátorom. Štátna rada (State Council) pozostávala zo 7 generálov a 8 
civilistov, menovaných doživotne lordom protektorom podľa zoznamu zostaveného 
parlamentom. Bola exekutívnym orgánom a spolu s lordom protektorom bola oprávnená 
k vydávaniu nariadení, ktoré nesmeli podporovať vládny nástroj s platným zákonom. 

 V dobe absolutizmu začal proces zmeny v obsadzovaniu funkcie lorda 
kancelára. Doterajší zvyk menovať vysokého cirkevného hospodára po prvýkrát 
prelomil v roku 1529 Henrichom II., keď ustanovil kancelárom sira Thomasa Mora. 
Ďalšími laikami a vzdelanými právnikmi v tejto funkcii boli lord Thomas Ellesmere 
(1596) a sir Francis Bacon (1619). Obidvaja predtým vystriedali radu vysokých 
právnických úradov, napr.: generálneho prokurátora alebo generálneho solicitora. 
Nepretržitá rada laikov právnikov vo funkcii lorda kancelára začala v roku 1672, kedy 
Karol II. menoval lorda Nottinghama, niekedy označovaného za „otca systematickej 
equity“. 

 Ústavný vývoj v 18. storočí smeroval k upevneniu zvrchovanosti parlamentu. 
Kráľ však bol pokladaný nielen za hlavu štátu, ale aj za nositeľa úplnej vládnej moci. 
Zastupoval zem v medzinárodných vzťahoch, vypovedal vojnu, uzatváral mier, menoval 
veľvyslancov, velil ozbrojeným silám. Vládna sústava pozostávala z kráľa, jeho rady 
a parlamentu. Ako tajná rada (Privy Council), tak aj parlament jednali kráľovým 
menom. Rada mu pomáhala vládnuť, parlament vydával zákony. 

 Kráľ menoval a uvoľňoval podľa svojej vôle jednotlivých ministrov. 
Rozhodnutia parlamentu pre svoju platnosť potrebovali kráľov podpis; mohol rozpustiť 
Dolnú snemovňu pred skončením lehoty, aj novozvolenú, a to mohol opakovať, 
koľkokrát sa mu páčilo. Mohol bez obmedzenia menovať lordov do Hornej snemovne. 
Prakticky však bolo postavenie kráľa určované nepísanou ústavou, zvyklosťami 
a konvenciami, a všetko bolo inak. Skoro žiadne zo svojich prerogatív nemohol kráľ 
realizovať podľa vlastnej úvahy a z vlastnej iniciatívy. Ku všetkému bol potrebný súhlas 
zodpovedného ministra: jedine jeho kontrasignácia činila akt kráľa platným. Podľa 
nepísaného pravidla kráľ sa nemôže mýliť (King can do no wrong), nie je možné kráľa 
volať k zodpovednosti za neúspechy vlády; zodpovední boli jeho radcovia. Akt 
kontrasignácie ako by vyjadroval súhlas parlamentu s tým, čo kráľ činí, a preto za 
kráľov podpis odpovedal radca či minister. 

 V roku 1711 bolo stanovené, že každý minister zodpovedá parlamentu 
samostatne. Tým bola individualizovaná jeho politická zodpovednosť. Ak Dolná 
snemovňa vo svojej väčšine nesúhlasila s činnosťou určitého člena kabinetu, vyslovila 
mu nedôveru a dotyčný buď podal demisiu alebo bol na návrh premiéra kráľom 
prepustený. Každý z ministrov mal aj právnu zodpovednosť za protiprávne jednanie 
spojené s jeho funkciou. Na to sa vzťahoval impeachment. Act of Settlement odobral 
kráľovi právo omilostiť svojho ministra, keď bol obžalovaný Dolnou snemovňou. 
V roku 1702 sa kráľovná Anna vzdala rozpúšťacieho práva voči Dolnej snemovni a ako 
posledná použila právo veta (1707) voči parlamentným návrhom zákona. 

 Trend k oslabeniu zvrchovanosti panovníka bol nezadržateľný. Kráľ pôvodne 
vykonával vládnu moc spoločne s tajnou radou. Postupne sa však v rade vytvoril užší 
krúžok z najvplyvnejších kráľových radcov (pozri Cabala Karola II.), s ktorým kráľ 
každú záležitosť prejednal ešte pred jednaním v pléne. Tomuto zoskupeniu sa začalo 
hovoriť Cabinet, resp. Council – Cabinet, a jeho postavenie a vzťah k parlamentu nebol 
dlho právne upravený. Bol to vlastne akýsi „výbor“ Privy Council a panovník predsedal 
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obidvom. Viliam III. Oranžský pozýval do kabinetu takých členov tajnej rady, ktorí 
mali vplyvné postavenie a reprezentovali jeho vôľu v obidvoch parlamentných 
komorách. Pretože v danom okamihu mali v parlamente prevahu whigovia, ovládli aj 
kabinet a radu významných štátnych úradníkov. Viliam predsedal kabinetu, ktorý bol 
zoskupením predákov jednej politickej strany. 

 Panovníci z hannoverského rodu prestali kabinetu predsedať a prenechali túto 
funkciu jednému z ministrov. Ten bol nazývaný prvým ministrom alebo premiérom. 
Tým vzniklo postavenie ministerského predsedu – Prime Minister. Kabinet sa začal od 
panovníka odpútavať a whigovský premiér Robert Walpole presadil pravidlo, že kráľ 
nemá prístup na jednania kabinetu. Tento trojnásobný premiér (1715–1717, 1721–1727, 
1727–1742) tiež presadil, že kabinet musí byť zostavený výhradne z členov parlamentu, 
čím sa stal závislým na väčšine v Dolnej snemovni. Keď po voľbách do parlamentu 
v roku 1742 whigovia stratili v Dolnej snemovni väčšinu, R. Walpole podal s kabinetom 
demisiu a nevyužil možnosti požiadať kráľa, aby rozpustil opozičný parlament. Tento 
postup sa stal základom zvyklosti, že kabinet sa opiera o väčšinu v Dolnej snemovni 
a automaticky odchádza. Kráľ po voľbách do Dolnej snemovne menoval najvyšších 
úradníkov z predstaviteľov väčšinovej strany, teda aj premiéra a členov kabinetu. 
Kabinet už nebol „výborom“ tajnej rady, ale výborom parlamentu, a pre svoju činnosť 
potreboval dôveru Dolnej snemovne. Zanikla individuálna zodpovednosť ministrov 
a nahradila ju solidárna zodpovednosť kabinetu voči parlamentu. 

 Významný anglický právnik Blackstone formuloval vo svojom diele Komentár 
k zákonom Anglicka (1764–1765) Sovereignity of Parliament – zvrchovanosť či 
suverenitu parlamentu. Ukázal tu, že parlament má veľmi širokú právomoc, mení staré 
zákony, vydáva nové, mení vlastnícke pomery súkromných osôb, legitimuje 
nemanželské deti, ustanovuje štátne náboženstvo, určuje nástupnícky poriadok, definuje 
sporné právo, o ktorom neexistuje žiadne právne rozhodnutie, určuje dane, dávky 
a poplatky. Skratka môže robiť všetko, čo nie je fyzicky nemožné, a preto jeho moc je 
vlastne všemohúca. Povedané „anglický parlament môže všetko, okrem premeny muža 
v ženu a ženy v muža“ to dobre vystihuje. Podľa Blackstona je suverenita stelesnená aj 
v parlamente, ktorým sa podľa starej formule rozumie kráľ, lordi duchovní i svetskí 
a mestá. Formulácia o zvrchovanosti parlamentu výrazne obmedzila suverenitu kráľa 
a parlament sa stal najvýznamnejším článkom tohto systému. Kráľ sa postupne dostal 
do role arbitra stojaceho medzi vládou a parlamentom. 

 Volebné právo do Dolnej snemovne bolo podľa zákona z roku 1429 v grófstve 
viazané na pomerne nízky majetkový cenzus, 40 šilingov ročného dôchodku zo 
slobodnej držby (freehold), tým však boli vylúčení všetci obyvatelia žijúci na cudzej 
pôde s právom závislej držby (copyhold). V mestách bolo volebné právo upravené 
rozlične; niekde volili tí, ktorí platili mestskú daň, inde vlastníci mestských 
nehnuteľností. Boli mestá, kde volebné právo bolo výsadou niektorých slobodných 
pánov alebo patrilo korporáciám. Zvláštnosťou noli zhnité mestá (rotten boroughs), 
ktoré spôsobovali možnosť vírzvných hlasov, t. j. obyvatelia formálne volili 
v zaniknutých feudálnych pozemkoch a na svojich nových pozemkoch. Tieto mestá 
dostali právo posielať svojich zástupcov do parlamentu veľmi dávno. Časom počet ich 
obyvateľov klesal a mesto sa stalo bezvýznamnou dedinou alebo úplne zaniklo, napr.: 
mesto Gatton sa vyľudnilo a zmenilo na park patriaci miestnemu šľachticovi, ale právo 
vysielať svojich zástupcov do parlamentu mu zostalo. Miestna šľachta rozhodovala, kto 
bude zastupovať tieto obce. Oproti tomu novovzniknuté ľudnaté mestá nemali vôbec 
zastúpenie v Dolnej snemovni. V 18. storočí z viac než 7 miliónov obyvateľov malo 
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volebné právo len 150 000. Podľa zákona Septennial Act z roku 1716 sa funkčné 
obdobie Dolnej snemovne predĺžilo na sedem rokov. 

 Na začiatku 19. storočia sa stále naliehavo domáhali reformy volebného práva 
nové priemyselné mestá. Ani toryovia, ani whigovia nejavili o takúto zmenu záujem, 
ničmenej hospodársko-sociálny vývoj na prelome 18. a 19. storočia viedol i k zmenám 
v politických pomeroch a volebná reforma sa stala nevyhnutnou. Jej podstatou bolo 
znovurozdelenie poslaneckých mandátov. Päťdesiatšesť „zhnitých miest“ bolo 
zbavených svojich dvoch zástupcov, v ďalších 32 mestách zostal len jeden zástupca 
a 144 získaných mandátov bolo rozdelených novým, ľudnatým mestám a grófstvam tak, 
aby to aspoň do určitej miery odpovedalo množstvu obyvateľstva. Reforma z roku 1832 
rozšírila volebné právo v grófstvach okrem vlastníkov pozemkov tiež na árendátorov. 
V mestách mali volebné právo vlastníci a nájomníci mestských domov, ktoré vynášali 
ročný dôchodok najmenej 10 libier. Volebné právo pre mestá bolo zjednotené. 

 K dôsledkom volebnej reformy z roku 1832 patrilo narušenie sústavy, na ktorej 
spočívalo doterajšie panstvo pozemkovej šľachty v parlamente. Oslabil sa jej vplyv na 
zostavovanie kabinetu a znížila sa možnosť, ktorú jej dával starý volebný systém, pre 
takýto kabinet zaistiť aj väčšinu v Dolnej snemovni. Už v 18. storočí vláda v štáte 
prestala byť závislá na ľubovôli kráľa až po volebnej reforme, ktorá zmenila sociálnu 
štruktúru parlamentu sa zbavenie parlamentu od závislosti na kráľovi stalo 
definitívnym. Vzrástol význam funkcie premiéra a stabilizoval sa mechanizmus 
predchádzajúcej vlády a funkcie premiéra do rúk tej strany, ktorá po voľbách mala 
väčšinu v Dolnej snemovni. Pritom strana disponujúca menšinovým zastúpením stála 
v postavení parlamentnej opozície. S konečnou platnosťou sa vytvorila zodpovedná 
vláda – kabinet z vodcov väčšiny v Dolnej snemovni s bezpodmienečnou podporou 
tejto snemovne. Strata dôvery viedla buď k demisii alebo k predčasným voľbám. 
Postavenie konštitučného kráľa, politicky nezodpovedného podľa zásady King can do 
no wrong, ktorého všetky akty podliehajú kontrasignácii zodpovedného ministra, môže 
v súvislosti so zodpovednou vládou charakterizovať formulkou „kráľ kraľuje, ale 
nevládne“ – The sovereign rules does not govern. 

 Jedným z dôsledkov volebnej reformy (1832) bol prerod doterajších politických 
strán. Šľachtická strana whigov sa spojila s obchodnou a priemyselnou buržoáziou 
a vzala za svoj názor stúpencov slobodného obchodu – free traders. Zbavila sa 
sprofanovaného názvu a oficiálne sa zmenila na stranu liberálnu. Tiež toryovia cítili 
potrebu nového image a v zhode s tradičným odporom voči zmenám prijali názov strana 
konzervatívna. Obidve strany sa tiež vnútorne reorganizovali. Bolo vybudované 
stranícke organizačné ústredie a v miestach sa vytvorili stále stranícke organizácie. 
Členstvo v strane bolo podľa nového chápané tak, že trvalo a formálne zaväzuje 
k podpore vlastných kandidátov vo voľbách. Bola zavedená systematická registrácia 
voličov a objavili sa volebné zoznamy. 

 V roku 1906 vznikla Robotnícka strana (Labour Party), ktorá v priebehu 20. 
storočia nahradila v anglickom politickom systéme dvoch strán liberálnu stranu. 
S rozvojom priemyslu sa vytvárala robotnícka strana, v ktorej sa od polovice 19. 
storočia vzmáhala kvalifikovaná zložka, tzv. robotníckej aristokracie. Je zvláštnosťou 
britského vývoja, že robotníctvo sa začalo sústreďovať v nepolitických odboroch – 
Trade unions, ktoré sa starali o hmotné záujmy svojho členstva. Prvé trade-uniony 
vytvárané na záujmovom princípe – textilné, prístavné a banícke, atď. – vyžadovali 
pomerne vysoké príspevky, a tak zahŕňali len malý počet kvalifikovaných robotníkov 
a väčšina zostávala mimo. Po vzraste počtu trade-unionu sa vytvoril v roku 1868 
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celoštátny zväz Trade Union Congress. Celoanglická robotnícka strana bola zalo�ená 
27. februára 1900 pod názvom Výbor pre zastúpenie robotníkov, a až od roku 1906 sa 
nazýva Labour Party. Táto strana vyrástla z trade-unionov ako nástroj politického boja 
odborových organizácií. Výrazom toho bol aj organizačný princíp strany spočívajúci 
v kolektívnom členstve trade-unionov. Ideovou základňou „anglického socializmu“ sa 
stala v roku 1884 Fabian Society podľa rímskeho vojvodcu Fabia Cunctatora, početne 
neveľká organizácia inteligencie; členom bol aj významný spisovateľ G. B. Shaw. 
Vychádzali z názoru o špecifickej ceste Anglicka k socializmu (konštitučná evolúcia) 
presvedčovaním pokrokových Angličanov o správnosti socialistických ideí. 

 V roku 1893 založil J. K. Hardie, ktorý sa ako prvý socialista stal členom Dolnej 
snemovne, celoanglickú Independent Labour Party, t. j. Nezávislú stranu práce. 
Program strany sa obmedzoval na čiastkové hospodárske záujmy robotníkov. 
Socializmus nebol cieľom hnutia. V roku 1903 vznikla rozdelením od Socialistickej 
robotníckej federácie nepočetná Škótska robotnícka strana a podobná Írska robotnícka 
strana. 

 Komunistická strana vznikla v dňoch 31. júla – 1. septembra 1920. Zjednocovala 
britských socialistov, ktorých vzorom bol ZSSR s diktatúrou proletariátu a systémom 
moci sovietov. Bola pomerne neveľká, v dobe vzniku mala 12 000 členov. V roku 1935 
bol do Dolnej snemovne parlamentu zvolený prvý komunistický predák W. Gallacher. 
Po druhej svetovej vojne vzrástol počet členov KS na 45 000. Komunisti mali svojich 
funkcionárov aj na predných miestach u niektorých trade-unionov, t. j. odborových 
zväzov, avšak konferencia Labour Party zamietla požiadavku 18. zjazdu KS, aby bola 
prijatá za kolektívneho člena. Zmeny v ústrednom aparáte môžeme považovať do istej 
miery za dôsledok volebnej reformy (1832). Potreba, na jednej strane modernizovať 
a zjednotiť, na druhej strane posilniť štátny aparát viedla k tomu, že bolo zrušených 
niekoľko desiatok úradov patriacich ministerstvu financií (štátny poklad), ktoré prežili 
zo stredoveku a boli nepotrebnými, dobre platenými sinekurami. Zjednodušená bola tiež 
admiralita (ministerstvo vojenského loďstva), kde vzniklo kolégium lordov admirality. 
Rozšírenie a oživenie činnosti môžeme sledovať u iných ministerstiev. Štátny 
sekretariát pre vnútorné záležitosti (ministerstvo vnútra) získal väčšie kontrolné 
právomoci nad miestnou samosprávou, pokiaľ išlo o využívanie policajných síl. Pod 
jeho priame vedenie prešla reorganizovaná londýnska polícia. Rozširujú sa jeho 
právomoci, pokiaľ ide o väznice, a spolu so stále rastúcim vplyvom v oblasti 
zmierovacieho súdnictva došlo k jeho metamorfóze na ministerstvo trestného súdnictva. 
Hlavná správa obchodu (ministerstvo obchodu) bola až do roku 1840 len orgánom 
poradným. Až potom získala správny dozor nad železnicami, začala sa rozvíjať ako 
administratívny úrad. Správa ľudovej osvety (ministerstvo kultúry) z roku 1834 
a Správa ochrany zdravia (ministerstvo zdravotníctva) z roku 1848 boli síce vytvorené, 
ale rozvíjali sa len veľmi voľne. 

 V posledných štyridsiatich rokoch 19. storočia je pozorovateľný nárast úloh 
štátnej správy. S rastúcou mocou kabinetu súčasne narastal a špecializoval sa ústredný 
správny aparát. Zdokonaľovali a zväčšovali sa už existujúce rezorty a tvorili sa aj nové. 
V roku 1870 bolo zjednotené riadenie ministerstva vojny, doterajší partner ministerstva, 
vrchný veliteľ mu bol podriadený. Mal určitú samostatnosť pri rozhodovaní o otázkach 
čisto vojenskej povahy. Až v roku 1904 bola táto funkcia zrušená a minister vojny 
niesol všetku ústavnú zodpovednosť za svoj rezort. V Británii vojenská problematika 
patrila aj admiralite – ministerstvu vojenského loďstva, na ktorého čele stál v roku 1872 
prvý lord admirality s plnou zodpovednosťou. Tretí orgán v tejto oblasti bol v roku 
1912 vytvorený orgán pre správu vojenského letectva, Letecký výbor, ako poradný 
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orgán obidvoch ministerstiev. V roku 1916 sa tento výbor zmenil na hlavnú správu a 
v roku 1917 na samostatné ministerstvo letectva. Ešte pred prvou svetovou vojnou sa 
prejavila potreba koordinácie týchto troch vojenských rezortov, ktorých aktivity sa 
dotýkala činnosť ministerstva zahraničných vecí, ministerstva pre Indiu a ministerstva 
kolónií. V roku 1885 vznikol Výbor pre obranu kolónií a po burskej vojne (1899–1902) 
Výbor ríšskej obrany. Po začatí prvej svetovej vojny sa tento výbor zmenil na vojenskú 
radu, ktorá neustále zasahovala do kompetencie kabinetu. Lloyd George po svojom 
nástupe do funkcie premiéra vytvoril päťčlenný vojenský kabinet, ktorý diktátorsky 
riadil vojenskú aj civilnú správu. 

 Ministerstvo vnútra svoju právomoc najskôr rozširovalo (cudzinecká 
problematika, továrenská inšpekcia, dozor nad výrobou a obchodovaním s výbušninami 
a jedmi, zo začiatku aj letectvo), ale tento trend postupne ustával a vznikali nové 
samostatné rezorty. Ministerstvo poľnohospodárstva a rybolovu vzniklo v roku 1919 
z pôvodnej Hlavnej správy poľnohospodárstva vytvorenej v roku 1889. V roku 1870 
dostal správne právomoci Výbor pre vyučovanie, ktorý sa až v roku 1899 zmenil na 
Hlavnú správu pre vyučovanie, najvyšší orgán pre výkon funkcie dozoru nad 
vyučovaním; zákony z roku 1902 a 1918 zväčšili jeho právomoc. V roku 1906 vzniklo 
ministerstvo práce a v roku 1919 ministerstvo dopravy, pričom civilné letectvo bolo 
ponechané ministerstvu letectva a pobrežná námorná doprava ministerstvu obchodu. 
Správa ochrany zdravia bola zrušená a v roku 1871 táto problematika prešla na Hlavnú 
správu pre záležitosti miestnej správy. Pretože sa stalo zdravotníctvo problémom 
činnosti tejto Hlavnej správy, bolo zriadené samostatné ministerstvo zdravotníctva, do 
ktorého kompetencie prešla tiež problematika bytovej výstavby. 

 Tento výpočet nie je vyčerpávajúci, nemožno nespomenúť ministerstvo financií, 
ktoré má stredoveký pôvod a jeho význam v súvislosti s nárastom byrokratického 
aparátu vzrástol – samozrejme preto, že rozpočty všetkých rezortných úradov podliehali 
jeho kontrole. Naviac bolo zvykom do činnosti tohto ministerstva zahrnúť nové oblastné 
správne činnosti, ktoré bezprostredne nespadali k žiadnemu už existujúcemu 
ministerstvu alebo malo o takéto činnosti záujem viac ministerstiev súčasne. Takýmto 
príkladom je Komisia pre občiansku službu, ktorá mala na starosti preskúmanie 
zvláštnych kvalifikácií uchádzačov o štátnu službu a ich zodpovedajúce zaradenie na 
miesta. K tomu malo ministerstvo financií v kompetencii právnu úpravu postavenia 
ministerských úradníkov, takže minister financií bol vlastne šéfom všetkých úradníkov 
centrálnych administratívnych orgánov. 

 Koncom 19. storočia došlo k ďalším zmenám v parlamentom systéme. Dôvody 
boli rozličné. Volebná reforma premiéra Disraeliho z roku 1867 rozšírila volebné právo 
a v mestách umožnila voliť robotníkom. Tým vznikla síce nepatrná, ale predsa len 
možnosť, aby kandidovali a stali sa poslancami Dolnej snemovne. Najviac tomu bránil 
fakt, že poslanci nemali plat. Eventuálna zmena sociálnej štruktúry poslaneckej 
snemovne vyvoláva úvahy o prípadnom obmedzení právomocí parlamentu. 

 Ďalším činiteľom v procese zmien bol nárast úloh štátnej správy. Vzrastal počet 
otázok vnútornej politiky, ktoré nebolo možné riešiť bez štátnych zásahov. Rástol aj 
počet otázok, ktoré bolo v parlamente potrebné prerokovávať, a tomu bránila pomalosť 
jeho rokovania. Keď sa k tomu pridala ešte obštrukcia írskej menšiny (írski poslanci 
v Dolnej snemovni žiadali odhlasovanie írskej autonómie – „home – rule“ – a pretože 
nemali úspech, marili jednanie snemovne využívaním slobody parlamentných debát), 
stala sa neschopnosť parlamentu riešiť načas množstvo otázok neúnosnou. Preto boli 
zavedené stále výbory a výbory na funkčné obdobie snemovne, čo uľahčilo plenárnym 
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zasadnutiam. Ďalším opatrením ku skráteniu a urýchleniu prerokovávania zákonných 
osnov bolo v roku 1887 zavedenie rokovacieho poriadku. Bolo stanovené pravidlo 
o skončení reči. Spočívalo v tom, že ktorýkoľvek poslanec mohol kedykoľvek podať 
návrh, aby sa hlasovalo o otázke, o ktorej sa práve viedla debata. Pokiaľ nemal hovorca 
námietky, hlasovalo sa o tomto návrhu a k prijatiu stačila prostá väčšina, najmenej však 
100 poslancov. Rokovací poriadok umožňoval zabrániť debate o podávaní 
pozmeňovacieho návrhu tým, že sa najprv určil deň a hodina, kedy sa o spornej otázke 
musí hlasovať. Nazývalo sa to „gilotina“; používala sa aj tak, že určitá doba hlasovania 
sa nemusela vzťahovať na celú osnovu zákona, ale len na určitú jej časť, napr.: oddiel, 
niekoľko článkov. Od roku 1909 mal hovorca právo rozhodnúť, o ktorých 
pozmeňovacích návrhoch sa bude viesť debata, a ktoré z nej vylúči. Reforma 
rokovacieho poriadku viedla k tomu, že opozícia mohla byť kedykoľvek umlčaná. 
Dolná snemovňa venovala 90 % svojho času prerokovávaniu vládnych osnov 
a zákonodarná iniciatíva opozície bola výrazne obmedzená. 

 Postavenie kabinetu voči Dolnej snemovni sa posilnilo, pretože sa znížila jej 
schopnosť vykonávať moc zákonodarnú a kontrolovať vládu. Nepísaná zásada, že 
kabinet, ktorý stratí väčšinu v Dolnej snemovni, musí podať demisiu, v deväťdesiatych 
rokoch 19. storočia prestala takmer platiť. Len takýto kabinet, ktorý mal väčšinu 
v Dolnej snemovni zaistenú s podporou určitej frakcie, sa takej situácie musel obávať. 
V poslednej tretine 19. storočia sa táto situácia týkala len liberálov; stalo sa pravidlom, 
že kabinet s väčšinou zo svojej strany sa s Dolnou snemovňou nedostal do rozporu, ani 
opačne, a tak kabinet nekončil predčasne svoje pôsobenie v dôsledku vyslovenia 
nedôvery Dolnou snemovňou. Opačný postup, rozpustenie Dolnej snemovne na žiadosť 
premiéra (prvýkrát o to kráľa požiadal premiér Pitt starší v roku 1784), nebolo 
dôsledkom rozporu medzi kabinetom a poslaneckou snemovňou. Ide o taktický 
manéver, ktorý sa užíva dodnes na stanovenie najvhodnejšej doby pre nové voľby, 
samozrejme z hľadiska vládnucej strany. 

 Vo vzťahu medzi obidvoma parlamentnými snemovňami došlo k posunu 
a Snemovňa lordov prevzala úlohu brzdiaceho činiteľa proti možným príliš 
demokratickým výsledkom jednaní snemovne poslaneckej. Sociálnym zložením Hornej 
snemovne vlastne patrila ku konzervatívnej strane, a tak sa jej brzdiaca funkcia 
aktivizovala vždy, keď bola pri moci strana liberálna, čo ich voči konzervatívcom silne 
znevýhodňovalo. V roku 1893 znemožnila prijatie osnovy zákona liberálneho kabinetu 
o autonómiu Írska. V Dolnej snemovni, zvolenej v roku 1906, mala väčšinu liberálna 
strana, a vtedy aj kabinet bol liberálny. Žiadna osnova zákona, proti ktorej sa postavila 
konzervatívna opozícia, sa nestala zákonom. Vznikla paradoxná situácia: formálne 
vládli liberáli, ale v skutočnosti bola moc v rukách konzervatívnej menšiny opierajúcej 
sa o Snemovňu lordov. Rozpor sa vyhrotil, keď Horná snemovňa vetovala v roku 1909 
rozpočet, čím bola porušená tradícia zakazujúca lordom ovplyvňovať rozhodovanie 
o finančných prostriedkoch zeme. Snaha po reforme upravujúca postavenie a právomoc 
Snemovne lordov sa stala veľmi intenzívna. Zmenu uskutočnil v roku 1911 zákon 
o parlamente (Parliament Akt). Podľa neho finančné zákony nepotrebujú súhlas 
Snemovne lordov, a právo určiť, či ide o osnovu finančného zákona, patrí speakrovi 
Dolnej snemovne. Osnova zákona ktorý sa netýkal finančných záležitostí a ktorý bol 
v poslaneckej snemovni na troch schôdzach prijatý a každý raz bol Snemovňou lordov 
zamietnutý, sa postupovala na schválenie kráľovi aj napriek odporu Snemovne lordov. 
Bola tu časová podmienka: medzi druhým čítaním na tretej schôdzi museli uplynúť 
najmenej 2 roky, prakticky to bolo pre Snemovňu lordov suspenzívne veto. 
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 Zákon tiež skrátil funkčné obdobie parlamentu zo 7 na 5 rokov. Reforma 
Snemovne lordov bola výsledkom nielen momentálne silnej pozície liberálov, ale aj 
predchádzajúceho vývoja, v ktorom sa vytvorilo silné postavenie kabinetu. Pozícia 
Hornej snemovne bola oslabená, a to sa prejavilo aj v postavení kráľa. Oslabenie Hornej 
snemovne voči Dolnej snemovni, slabšie postavenie Dolnej snemovne voči kabinetu 
vytvorilo silnú pozíciu kabinetu voči celému parlamentu. Predchádzajúca vláda 
parlamentu bola nahradená vládou kabinetu (Cabinet Government). Slabosť postavenia 
parlamentu zaznieva z jeho označenia „dôstojný a pružný razítkovač aktov kabinetu 
a premiéra“. 

 Volebná reforma z roku 1832, založená na majetkovom cenze 10 libier, dávala 
volebné právo len nepatrnému počtu voličov. Rovnomernosť zastúpenia nebola žiadna, 
napr: Liverpool so 400 000 obyvateľmi mal zástupcu v Dolnej snemovni rovnako ako 
Tedford so 4 000 obyvateľmi. Nová úprava volieb sa javila ako potrebná. Pod tlakom 
ľudového hnutia vedeného odbormi (trade – uniony) bol premiér konzervatívneho 
kabinetu Disraeli nútený rozšíriť volebné právo. Stalo sa tak zákonom z roku 1867. Dal 
volebné právo v grófstvach vlastníkom nehnuteľností, ktorých ročný výnos bol 5 libier, 
a nájomcom domov, ktoré vynášali ročne viac ako 12 libier. V mestách dostali volebné 
právo všetci obyvatelia domov, z nich sa platila daň na chudobných, a všetci, ktorí 
platili zo svojich domov viac než 10 libier nájomného ročne. Voličmi sa stali aj tí, ktorí 
daň na chudobných neplatili priamo, ale prostredníctvom vlastníka domu, v ktorom mali 
najatý byt. Počet voličov v mestách tak značne prevýšil počet voličov v grófstvach. 
Tento nepomer bol vyrovnaný tým, že mandáty boli rozdelené v prospech grófstiev. 
Štyri milióny voličov v mestách volili do Dolnej snemovne len 34 poslancov 
z celkového počtu 334. Reforma zbavila 53 obcí samostatného zastúpenia v parlamente 
a ich mandáty rozdelila grófstvam a mestám. 

 Obe volebné reformy nezamedzili volebnú korupciu – podplácanie voličov. 
Preto liberálny kabinet premiéra Gladstona presadil v roku 1873, po dlhom boji so 
Snemovňou lordov, Zákon o tajnom hlasovaní, aby chránil voličov proti nezákonnému 
nátlaku a podplácaniu. Úspech bol len čiastočný, a tak bolo v roku 1883 zákonodarné 
obmedzenie volebných nákladov a boli formulované volebné trestné činy s príslušnými 
sankciami. 

 Pretože volebné reformy (1832, 1867) neurobili základnú zmenu, ale prerozdelili 
volebné mandáty a rozšírili počet voličov, parlament odhlasoval reformu volebného 
zákona v roku 1884 a v nadväznosti k nej v roku 1885 nové rozdelenie poslaneckých 
mandátov. Počet voličov v grófstvach sa zhruba strojnásobil (2,5 milióna). Obce 
s menším počtom obyvateľov ako 16 000 boli zbavené samostatného zastúpenia (105 
obcí). Mestá, ktoré mali viac ako 57 000 obyvateľov, dostali 1 mandát a ľudnatejšie 
mestá mali počet mandátov pomerne zvýšený. Mestá a grófstva boli rozdelené na 
volebné obvody, v ktorých bol volený jeden poslanec. Ani táto reforma celkom 
neodstránila nepomer medzi počtom voličov na jeden poslanecký mandát v rôznych 
obvodoch. Aktívnu volebnú legitimáciu mal každý majiteľ domu alebo nájomník bytu, 
ak tento právny vzťah trval viac než jeden rok pred voľbami. Osoby, ktoré vlastnili 
domy vo viacerých volebných obvodoch, získali niekoľko hlasov. Voľby sa 
neuskutočňovali v celej zemi v jeden deň. Poslanci v obvodoch boli volení väčšinovým 
spôsobom a funkciu vykonávali bezplatne. Až od roku 1911 majú poslanci Dolnej 
snemovne plat. 

 Zákonmi prijatými v rokoch 1918–1919, došlo k značnému rozšíreniu počtu 
voličov, aj keď nebolo zavedené všeobecné volebné právo. Právo voliť dostali všetci 
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muži nad 21 rokov a ženy nad 30 rokov, u žien však musela byť splnená ešte 
podmienka vlastníctva nehnuteľnosti s ročným príjmom najmenej 5 libier alebo musela 
byť vydatá za vlastníka takejto nehnuteľnosti. Rovnosť mužov a žien bola zavedená až 
v roku 1928. Pasívne volebné právo bolo ženám priznané od 21. roku. Súčasne bolo 
ustanovené, že každý kandidát vo voľbách do parlamentu musí zložiť kauciu vo výške 
150 libier, ktorá sa mu vrátila len vtedy, ak získal aspoň 1/8 hlasov vo svojom 
volebnom obvode. 

 S problematikou reforiem volebného práva súvisí chartistické hnutie. Aj keď 
reforma z roku 1832 rozšírila počet voličov, neposkytla aktívnu legitimáciu početne 
silnej skupine priemyselných robotníkov. V roku 1836 formulovala najaktívnejšia časť 
robotníkov svoje požiadavky ohľadom volebného práva v petičnej listine adresované 
parlamentu (Peoples Charter) do šiestich bodov: 1. všeobecné právo pre mužov nad 21 
rokov – uskutočnené v roku 1918; 2. tajné právo – uskutočnené v roku 1873; 3. platy 
pre všetkých poslancov – uskutočnené v roku 1911; 4. zriadenie rovnomerných 
volebných obvodov; 5. zrušenie ustanovení, že poslanci musia mať vlastný majetok – 
uskutočnené v roku 1918; 6. každoročné voľby do parlamentu – dodnes sa konajú raz za 
5 rokov. 

 Entuziazmus, ktorý Charta vyvolala (podpísalo sa jej viac než 1 280 000 ľudí), 
spočíval v trošku zjednodušenom názore, že ak bude prijatá, zabezpečí všeobecné 
volebné právo prechod politickej moci v Anglicku do rúk robotníkov. Parlament Chartu 
zamietol a londýnska polícia rozohnala veľké protestné zhromaždenie. Pokus 
o generálnu stávku stroskotal, vodcovia boli pozatváraní. Po prepustení vodcov v roku 
1840 chartizmus opäť ožil. Bolo vytvorené Národné chartistické združenie so 400 
pobočkami a platiacim členstvom. V roku 1842 bol pripravený text druhej Charty 
doplnený o hospodárske požiadavky (vyššie mzdy, kratšia pracovná doba). Túto Chartu 
podpísalo 3 315 000 ľudí, a tiež ju parlament zamietol. Po tretíkrát sa chartisti pokúsili 
presadiť svoje požiadavky v roku 1848. Tretia petícia bola podpísaná dvoma miliónmi 
ľudí, a v parlamente pre nich hlasoval len poslanec O´Connor a zvolení chartisti v roku 
1847. Pod vplyvom revolučného diania vo Francúzsku a po celej Európe anglická vláda 
vynaložila značné úsilie k definitívnemu potlačeniu chartizmu. 

 Postupným obmedzovaním moci panovníka, resp. koruny a jej exekutívy, 
v prospech parlamentu sa vyvinul britský parlamentarizmus. Tromi základnými 
článkami britského parlamentarizmu boli a sú parlament, vláda a kráľ. Pôvodne to bola 
dvojica parlament a kráľ, ktorá sa vytvorila postupným oddeľovaním exekutívy od 
kráľa a jej podradením parlamentu. 

 Kráľ má oficiálny titul „z božej milosti kráľ Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska a jeho ďalších ríš, hlava Spoločenstva, obhajca viery.“ Kráľ 
stelesňuje štát. Formálne má široké oprávnenie. Je najvyšším súdnym orgánom, 
vrchným veliteľom ozbrojených síl a hlavou anglikánskej cirkvi. Má absolútne veto 
voči zákonom prijatým parlamentom, zvoláva, odročuje a rozpúšťa Dolnú snemovňu. 
Menuje premiéra, členov vlády, sudcov, dôstojníkov, vysokých cirkevných 
hodnostárov, doživotných členov Snemovne lordov. V oblasti zahraničnej politiky má 
právo dojednávať a podpisovať medzinárodné zmluvy. Každoročne prednáša trónnu reč 
v Snemovni lordov, prijíma veľvyslancov a štátne návštevy. Skutočnosť je však iná, 
historickým vývojom vzniknuté ústavné zvyklosti panovníka obmedzujú. Veto voči 
zákonom kráľovná nevyužíva. Parlament rozpúšťa vždy len po dohode s premiérom. 
Premiéra menuje vždy predstaviteľ víťaznej strany vo voľbách. Členov vlády kráľovi 
navrhuje designovaný premiér, ktorý predkladá návrhy aj na menovanie iných 
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hodnostárov. Zjednávanie zahraničných zmlúv má takmer výhradne na starosti vláda 
a panovník má právo byť informovaný. Trónnu reč, ktorú zahajuje jesenné zasadanie 
parlamentu, pripravuje premiér spolu s vládou. Napriek tomu, nie je tak úplne 
dekoratívnou figúrkou, okrem niektorých ceremoniálnych funkcií a reprezentácia 
koruny navonok má právo doporučovať vláde určité opatrenia, varovať vládu, 
poskytnúť vláde radu a v prípade, že parlament vysloví vláde nedôveru, stáva sa 
arbitrom konfliktu medzi parlamentom a vládou. Môže podporiť vládu tým, že neprijme 
demisiu, rozpustí parlament a vyhlásia sa nové voľby. Alebo opačne podporí parlament, 
demisiu prijme a designuje nového premiéra, ktorý má za úlohu vytvoriť vládu. 

 Parlament je najvyšším zákonodarným zborom spoločne s kráľom a oboma 
snemovňami. V zákonodarnej činnosti tvoria tieto zložky jeden celok, aj keď spoločne 
sa stretávajú len výnimočne, napr: pri korunovácii alebo pri prednesení trónnej reči 
k otvoreniu zasadania parlamentu. Funkčné obdobie parlamentu, resp. poslaneckej 
snemovne, je päťročné, ale často sa skracuje. Parlament zasadá celoročne s kratšími 
prestávkami. Parlament je dvojkomorový. Snemovňa lordov – Houses of Lords sa 
skladá z lordov duchovných (Lords Spiritual), čo sú arcibiskupi z Canterbury a Yorku 
a 24 biskupov, a z lordov svetských (Lords Temporal). V druhej skupine sú dediční 
peerovia a lordi doživotne menovaní za zásluhy, ako aj personálni sudcovia doživotne 
lordmi menovaní (Lords of Appeal in Ordinary) a označovaní tiež law lords. Tí 
pomáhajú snemovni plniť jej funkciu najvyššieho súdu. Všetkých týchto lordov je cez 
tisíc, ale pravidelne sa zasadania zúčastní asi 270 osôb. Predsedom snemovne je Lord 
Chancellor, sediaci na symbolickom vreci vlny, ktorý je členom vlády a ministrom 
spravodlivosti. V stredoveku bola vlna základom anglického exportu, kráľovská 
pokladňa bohatla z daní a poplatkov za obchodovanie s touto surovinou. Kráľ Eduard 
III. (1327–1377) nechal ako symbol blahobytu do Snemovne lordov umiestniť červené 
vrece naplnené vlnou ako sedadlá pre jej členov. V legislatívnej procedúre má 
Snemovňa lordov suspenzívne veto. 

 Poslanecká snemovňa – Houses of Commons je volená. V určitom pomere sú tu 
zastúpené Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Na čele Dolnej snemovne stojí 
hovorca volený z poslancov vládnej strany. Predsedá zasadnutiam a dbá na 
dodržiavanie procedurálnych pravidiel. Na funkčné obdobie vystupuje zo svojej strany 
a spolu so svojimi tromi zástupcami nevstupuje do parlamentných debát a nehlasuje. 
Existuje jediná výnimka a tou je rovnosť hlasov, potom hlasuje aj hovorca za vládnu 
stranu, ktorá ho dosadila do funkcie. Hlavným poslaním britského parlamentu je 
prejednávať a schvaľovať zákony a opatrenia vlády, konzultovať niektoré otázky pred 
ratifikáciou medzinárodných zmlúv, rozhodovať o výške daní atď. 

 Parlament sa vo svojej činnosti riadi rokovacím poriadkom a parlamentnými 
zvyklosťami (Conventions). Ku schvaľovaniu finančných zákonov je výlučne 
oprávnená Dolná snemovňa. Pokiaľ ide o rozpočet, predkladá ho kancelár pokladu 
(Chancellor of the Exchequer). Návrh zákona, ktorý prešiel všetkými štádiami 
legislatívneho procesu, sa po vyjadrení kráľovského súhlasu (Royal Assent) stane 
platným zákonom. Poslanci majú voči vláde právo klásť otázky (nezamieňať 
s interpeláciou). V pondelok, v utorok, v stredu a vo štvrtok je na dopoludňajšom 
zasadnutí Dolnej snemovne vyhradených prvých 45 minút ako čas k otázkam (question 
Time), kedy sú ministri povinní odpovedať na otázky poslancov. Ide o rýchlu výmenu 
názorov medzi poslancom a príslušným ministrom a prejavy sa nesmú čítať. Toto právo 
poslancov je obmedzené tým, že existuje asi 28 skupín „neprípustných“ otázok, napr: 
otázky obsahujúce obvinenia, otázky týkajúce sa tajných vecí, rozhodnutia súdu alebo 
otázky príliš dlhé. Až na výnimky sú všetky jednania Dolnej snemovne verejné. 
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 Britská vláda je veľmi početná, má 80–100 členov, tvoria ju ministri, štátni 
ministri, štátni tajomníci, parlamentní tajomníci a podtajomníci. Na návrh premiéra ich 
menuje panovník a môžu byť poslancami Dolnej snemovne. Členovia vlády sú 
poverovaní buď riadením jednotlivých ministerstiev alebo sú poverovaní špeciálnymi 
úlohami. Na čele jednotlivých ministerstiev stoja ministri alebo štátni tajomníci. 
Nazývajú sa Offices, na čele so štátnym tajomníkom alebo tiež Boards, ktorých vedúci 
je členom vlády a je označovaný titulom prezident; obidve označenia sa prekladajú 
termínom ministerstvo. Každý rezort má okrem svojho hlavného predstaviteľa dvoch 
štátnych ministrov a dvoch až štyroch mladších ministrov s funkciami parlamentných 
tajomníkov alebo podtajomníkov. Ich hlavnou úlohou je vystupovať namiesto ministra 
v parlamentných debatách a odpovedať na otázky poslancov. 

 Vláda sa v plnom zložení nikdy nestretáva a väčšinu vládnych právomocí 
vykonáva premiér spolu s vládnym kabinetom, ktorý podľa jeho úvahy tvorí 20 – 25 
najvýznamnejších a najskúsenejších ministrov. Kabinet sa schádza s premiérom jeden 
až dvakrát týždenne a rozhoduje o zásadných politických otázkach a návrhoch, ktoré 
budú predložené parlamentu. Rokovania sú príliš dôverné a písomný záznam je len 
o hlavných bodoch rokovania a rozhodnutiach. Formálne nie je premiér viazaný ani 
väčšinovým názorom kabinetu. 

 V posledných 70. – 80. rokoch je možné v Británii pozorovať posun od 
klasického parlamentarizmu k parlamentnej vláde kabinetu. Kabinet s mimoriadne 
silným postavením premiéra je vlastne základným článkom vládneho mechanizmu. 
V týchto podmienkach tak celkom neplatí princíp Sovereignity of Parliament, a sústava 
vzájomných bŕzd a protiváh sa uplatňuje medzi vládou a opozíciou. Opozičná strana sa 
orientuje na vytváranie alternatív voči vládnej politike s cieľom získať verejné mienenie 
a príležitosť vyhrať ďalšie voľby. Opozícia vytvára tieňový kabinet (Shadow Cabinet), 
v ktorom sú jednotlivým členom strany pridelené rezorty zodpovedajúce skutočnej 
vláde, čo v prípade prevzatia moci umožňuje plynulý prechod a fungovanie 
jednotlivých rezortov. 

 Významná reforma bola prevedená rokovacím poriadkom Snemovne lordov, 
pretože veľké množstvo dedičskej šľachty sťažovalo jej prácu. V roku 1958 bolo do 
jednacieho poriadku vložené ustanovenie, podľa ktorého sú všetci držitelia titulu po 
voľbách do Dolnej snemovne dožiadaní lordom kancelárom, či sa mienia zúčastňovať 
zasadnutí. Kto odpovie záporne alebo neodpovie, je viazaný svojou cťou neúčastniť sa 
zasadnutí snemovne a nehlasovať. 

 Zmena straníckeho zloženia Dolnej snemovne po druhej svetovej vojne 
v dôsledku volieb spôsobila zmenu vlády celkom šesťkrát (v roku 1945, 1951, 1964, 
1970, 1974 a 1979). Len jedenkrát nemala vláda v Dolnej snemovni väčšinu (február – 
október 1974) a niekoľkokrát mala väčšinu len o pár hlasov (rok 1964, od októbera 
1974 do mája 1979). Paralelne je pozorovateľný rast počtu mandátov tretích strán; 
v roku 1974 ich mali 39. 

 V povojnovom období bolo potrebné naplniť tradičné formy činnosti Dolnej 
snemovne novým obsahom a zmeniť ju na orgán plniaci len poradnú funkciu. 
K vyústeniu do reformy, ktorá by túto tendenciu premenila na skutočný stav, dodnes 
nedošlo, rovnako ako sa nerealizovali snahy na transformáciu Snemovne lordov 
a opustenie tradičného vzťahu, v ktorom Snemovňa lordov tvorí protiváhu Dolnej 
snemovne. 

 V legislatívnom procese je Dolná snemovňa článkom kontrolovaným vládou 
nielen tým, že obyčajne v nej má vláda väčšinu, ale celou radou procedurálnych 
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prostriedkov. V roku 1979 bola procedúra modifikovaná tým, že hovorca dostal právo 
obmedzovať podľa svojho slobodného zváženia dobu vystúpení poslancov pri druhom 
čítaní návrhu zákona len na 10 minút. 

 Od druhej polovice šesťdesiatych rokov a v sedemdesiatych rokoch sa 
uskutočnila reorganizácia volených výborov Dolnej snemovne, ktoré sú poradnými 
orgánmi. Do roku 1966 existovali len štyri, a v sedemdesiatych rokoch ich už bolo 
dvanásť. Vo výboroch bolo 9–11 poslancov v zložení odpovedajúcom zloženiu 
snemovne. Slabinou sa ukázal vzťah výborov k jednotlivým ministrom a problém 
informácií. Vláda poskytuje výborom informácie len v miere, ktorá je podľa nej 
primeraná, a ministri nie sú povinní zúčastňovať sa zasadaní. 

 Podobný osud mala v roku 1966 vytvorená funkcia ombudsmana – 
parlamentného zmocnenca pre občianske práva. Predloha bola prevzatá zo 
škandinávskych krajín, kde ombudsmanom je úradná osoba povinná zaoberať sa 
žalobami občanov na činnosť ministerstiev a ostatných centrálnych orgánov. Postavenie 
anglického ombudsmana bolo pozmenené proti krajinám pôvodu. Aj keď bol 
v Škandinávii volený parlamentom, v Británii ho menuje kráľovná. Konanie nezačína 
zo svojej iniciatívy, ale musí počkať, až mu žalobu predloží poslanec parlamentu, 
ktorému ju odovzdal zainteresovaný občan. Správu o prešetrení žaloby predkladá 
ombudsman špeciálnemu výboru snemovne, nie snemovni samotnej. Kompetencia 
ombudsmana je v porovnaní s Škandináviou obmedzená tiež tradičnou britskou 
zvyklosťou kladenia otázok ministrom. Ombudsman môže prejednávať len žaloby na tie 
orgány a úradné osoby, za ktoré je príslušný minister pred Dolnou snemovňou 
zodpovedný. Nepatria mu žaloby smerujúce proti polícii. Z jeho jurisdikcie sú rovnako 
vyňaté činnosti ministerstva vnútra zamerané na bezpečnosť štátu a záležitosti osôb 
patriacich do ozbrojených síl atď. Ďalej nie je oprávnený začať konanie, ak existuje 
možnosť obrátiť sa na súd. Činnosť parlamentného zmocnenca pre občianske práva nie 
je veľmi bohatá a počet žalôb, ktoré pokladal za oprávnené, t. j. dosvedčujúce, že 
činnosť štátnych orgánov bola nesprávna, predstavuje asi 10–20 %. 

 Pokiaľ ide o Snemovňu lordov, v menšej miere sa jej v povojnovom období 
dotkli nové tendencie. Novela zákona o parlamente z roku 1949 skrátila lehoty 
suspenzívneho veta, ako má Snemovňa lordov v legislatívnom procese. Tradičný vzťah 
Snemovne lordov ako protiváhy Dolnej snemovne sa pri vládach, ktoré majú v Dolnej 
snemovni výraznú prevahu, posúva a Snemovňa lordov tvorí protiváhu takejto vláde. 
Pritom je rozdiel, ak ide o vládu labouristickú alebo konzervatívnu. Pomer medzi 
lordmi počítajúcimi sa k stranám je približne 3:1 v prospech konzervatívcov – a pritom 
je treba mať na zreteli, že rada dedičných peerov sa nepočíta k žiadnej strane, ale 
v podstate sú konzervatívneho ladenia. Z toho vyplýva, že Snemovňa lordov pôsobí ako 
opora a nástroj konzervatívnych vlád, ale aj protiváha vlád labouristických. Je to možné 
ilustrovať na jej energickom odpore proti zákonom o znárodnení, aj keď nezabránila ich 
prijatiu. 

 Prvýkrát v roku 1948 sa vynorila myšlienka premeniť Snemovňu lordov ako 
doplnok Dolnej snemovne. Predpokladala zladenie straníckeho zloženia oboch 
parlamentných komôr tak, že nový premiér na začiatku funkčného obdobia v spolupráci 
s kráľom nechá menovať do Snemovne lordov toľko nových lordov, aby v nej bola 
zabezpečená relatívna väčšina pre vládnucu stranu. Kompetencia oboch komôr mala 
byť rovnaká. Tento postup samozrejme počítal s postupným zánikom dedičného 
peerstva. Reforma sa neuskutočnila, a je možné uzavrieť, že aj napriek určitým novým 
javom v činnosti oboch komôr britského parlamentu sa ich postavenie príliš nezmenilo. 
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Nárast moci kabinetu v posledných desaťročiach neohrozil pozíciu a funkciu 
parlamentu, aj keď sa to v niektorých fázach povojnového vývoja zdalo. Len na okraj je 
možné uviesť, že v roku 1975 bol experimentálne zavedený rozhlasový prenos z jednaní 
Dolnej snemovne, ktorý sa od roku 1978 stal trvalým. Krátko potom bola skúmaná 
otázka pravidelných televíznych prenosov z jednaní oboch komôr. Je zaujímavé, že 
v Snemovni lordov boli televízne kamery inštalované už pred niekoľkými rokmi, ale 
v Dolnej snemovni až od novembra 1989. Dôvodom, prečo sa poslanci tak úporne 
bránili priamym televíznym prenosom nie je tajnosť rokovaní, ale „málo ctihodné“ 
správanie poslancov, ktoré v obrazovom spravodajstve vynikne omnoho viac než 
v tlačovom či rozhlasovom, ktoré sú už veľa rokov bežné. 

 Po druhej svetovej vojne boli voľby zásadným spôsobom upravené v roku 1949 
a niektoré menšie zmeny pochádzajú z päťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Dolná 
snemovňa je zásadne volená na 5 rokov. Dátum volieb však závisí na voľnej úvahe 
vlády. Premiér a líder vládnucej strany môže do istej miery prekročiť túto lehotu 
obidvoma smermi. Môže stanoviť neskoršie voľby alebo naopak môže požiadať 
kráľovnú o predčasné rozpustenie parlamentu a vypísanie volieb. Motívom je v oboch 
prípadoch zlepšenie predpokladov pre volebné víťazstvo. 

 Volebné právo majú všetci občania od 18 rokov podmienené cenzom pobytu. 
Výkon volebného práva závisí predovšetkým od registrácie voliča vo voličskom 
zozname. Trvalé bydlisko vo volebnom obvode je podmienkou výkonu volebného 
práva. Zvláštnosťou britského volebného práva je hlasovanie neprítomných poštou, teda 
dopisom alebo prostredníctvom zástupcu. Voličské zoznamy sú zostavované podľa 
volebných obvodov z úradnej moci tajomníkom samosprávy (clerkom) grófstva alebo 
mesta. Voľby sú organizované centrálne ministerstvom vnútra a podliehajú súdnemu 
dohľadu. Volebné obvody sú relatívne malé a jednomandátové. Voľby sa v Británii 
nesmú konať v sobotu, v nedeľu a v pondelok, sú teda výlučne stanovené na pracovný 
deň, obyčajne na štvrtok. Pre uľahčenie účasti je lehota k odovzdaniu hlasu stanovená 
na dobu 24 hodín tak, že začína o 8,00 hod. ráno a končí na druhý deň v tú istú hodinu. 
Väčšinový volebný systém nemusí byť nevyhnutne spojený so sústavou dvoch strán. 
Britský stranícko-politický systém nevylučuje existenciu ďalších politických strán, 
ktoré však svojou členskou základňou dvom hlavným nemôžu konkurovať. Od konca 
dvadsiatych rokov tohto storočia sa ustálil stav, že dvoma stranami striedajúcimi sa pri 
moci sú konzervatívna a labouristická strana. Obidve sú tradične späté s rôznymi 
vrstvami britskej spoločnosti. Labour Party je svojou skladbou členstva prevažne 
robotníckou stranou. Konzervatívna strana sústreďuje väčšinu aristokracie, 
priemyselníkov a finančných podnikateľov. Volebné právo bolo v priebehu 19. storočia 
postupne reformované mnohými zákonmi, avšak väčšinový princíp zostal zachovaný. 
Medzi dvomi svetovými vojnami bol najprv vydaný zákon o reprezentácii ľudu v roku 
1918, ktorý rozdielne upravil aktívne volebné právo pre mužov a ženy. Muži mohli 
voliť od 21 rokov, ženy až od 30 rokov s kumulatívnou podmienkou vlastníctva 
nehnuteľnosti. Potom desať rokov na to (1928) zákon o voľbách stanovil rovnakú 
vekovú hranicu pre obidve pohlavia a zrušil majetkový cenzus pre ženy. Víťazstvo vo 
voľbách s väčšinovým princípom umožňuje víťaznej strane ovládnuť parlament, jej 
líder je menovaný premiérom a zostaví vládu výhradne z členov vlastnej strany. 
Spojenie úradu premiéra a lídra strany mu umožňuje riadenie vlády aj parlamentu. 
Voliči volia nielen zákonodarný zbor, ale tiež vládu. 

 Sústava dvoch politických strán s väčšinovým volebným systémom deformuje 
štruktúru a obsah parlamentného systému. Vláda strany, má už v rukách parlamentnú 
väčšinu a vládny kabinet, zbavuje v praxi parlament rozhodujúceho postavenia 
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v prospech premiéra a vlády. Preto parlamentné voľby v Británii rozhodujú o tom, ktorá 
zo strán bude „stranou pri moci“, a ktorá sa stane „opozíciou Jeho Veličenstva“. 

11.4.5 Súdy 

 Zákonom z roku 1461 bol dovŕšený už dlhšiu dobu prebiehajúci proces prechodu 
trestnej jurisdikcie z rúk šerifa a jeho bagateľného súdu (sheriffs tourn) do rúk 
zmierovacích sudcov. Henrich VII. pre tento cieľ využil už existujúcu inštitúciu justices 
of the peace. Zmierovací sudcovia používali v praxi pomerne spletité pravidlá 
a predpisy. Od polovice 16. storočia začali vypracovávať tzv. výročné správy (annual 
report), ktoré zachytávali každú eventualitu ich činnosti. Boli preto široko využívané 
a znova a znova vydávané. Menšie záležitosti riešili zmierovací sudcovia jednotlivo 
alebo po dvoch či troch, ihneď na mieste. Závažnejšie prípady, ako boli napr.: spory 
o cesty či mosty alebo krádeže oviec, prejednávali v zbore raz za štvrť roka (Court of 
quarter Sessions). Takto vykonávaná spravodlivosť bola drsná, nedokonalá, pretože 
rôzne priateľstvá a zvláštne záujmy nebolo možné vylúčiť, avšak, a to bolo zrejme 
najcennejšie, pôsobila rýchlo bez zbytočných odkladov. Ich vykonávatelia neboli 
vzdelaním právnici, boli neplatení, relatívne nestranní a pracovali s vedomím, že kráľ, 
ktorý im funkcie prepožičal, ich zastane, ak to bude potrebné. 

 Justices of the peace popri sudcovskej činnosti pôsobili vo svojom obvode tiež 
ako správni úradníci. Stanovovali výšku miezd, starali sa o obchod a jeho podmienky, 
o rozvoj manufaktúr, o miestne komunikácie a dohliadali na uskutočňovanie 
kráľovských nariadení a príkazov. Nižším správnym článkom boli farnosti, resp. farné 
obce. Farári väčšinou pochádzali z miestnej gentry, boli to mladší synovia zo 
šľachtických rodín a okrem svojich cirkevných povinností vykonávali aj miestnu správu 
vo svojej farnosti. Vestry – miestna rada farníkov na čele s kňazom (clergymanom) 
a miestnym statkárom (squirom) obstarávala zdravotníctvo, dane, starostlivosť 
o komunikácie a starostlivosť o obecných chudobných. 

 Mestská správa, resp. self – government, sa opierala o Corporation charts. Podľa 
týchto mestských privilégií bola správa mesta v rukách najbohatšieho mestského 
patriciátu, spojeného do „mestskej korporácie“, t. j. právnickej osoby, ktorej trvanie 
nebolo ovplyvnené výmenou konkrétnych fyzických osôb. Podľa Corporation Act 
z roku 1661 (bola to súčasť Clarendonovho kódexu) bolo stanovené, že všetky osoby 
v mestskej správe sa musia zriecť presbyteriánskej Covenant a musia prijímať sviatosti 
podľa anglikánskeho obradu. Tým boli vylúčení nielen presbyteriáni a rímski katolíci, 
ale tiež republikáni a príslušníci iných protestantských siekt. Zvolený úradník bol 
viazaný prísahou vernosti a poslušnosti. Obdobný postup sa uplatnil i v grófstvach. 
V dobe Anglickej republiky došlo k reorganizácii správy. Anglicko a Wales boli v roku 
1655 rozdelené na jedenásť správnych obvodov na čele s generálmajormi, ktorí velili 
jednotke jazdy a miestnej milícii. Ich hlavným poslaním bolo zaistiť v obvode verejný 
poriadok, vyberať zvláštne dane uložené roajalistom a prísne dbať na dodržovanie 
puritánskej morálky. 

 Pre stredoveké súdnictvo je príznačný systematicky málo usporiadaný súbor 
súdov, rôzne územnej, vecnej a osobnej pôsobnosti. 

 Keď Alžbeta I. v roku 1558 nastúpila na trón, chcela z Anglicka natrvalo 
protestantskú zem. Musela sa preto vysporiadať s následkami rekatolizačných snáh 
svojej sestry Márie I.. Zákonom o zvrchovanosti (Act of Supremacy) bola Alžbeta I., 
rovnako ako už skôr v roku 1532 jej otec, vyhlásená za zvrchovanú hlavu anglikánskej 
cirkvi. Z toho pre anglického kráľa vyplývalo oprávnenie napravovať omyly, kacírstvo, 
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schizmata, trestať opovrhnutia hodné jednanie a odporné zločiny anglikánskeho 
duchovenstva aj laických veriacich. Tieto svoje oprávnenia kráľovná preniesla na zbor 
cirkevných hodnostárov na čele s arcibiskupom canterburským, a tak v roku 1559 
vytvorila súd Vysokej komisie, ktorý mal predmetné kauzy vyšetrovať, prejednávať 
a trestať. Paleta trestov bola rozmanitá: odvolanie duchovného z jeho miesta, väzenia, 
pokuty, trest smrti, vyhnanstvo. V súvislosti so snahou oslobodiť sa čo najlepšie od 
vplyvu rímsko-katolíckej cirkvi sa sformovala časť duchovenstva aj veriacich, označená 
potom ako puritáni, pod heslom „autorita Písma, prostota duchovnej služby a čistota 
apoštolskej cirkvi“. Zmeny, ktoré zaviedla anglikánska cirkev, sa puritánom zdali 
nedostačujúce a svoj menšinový názor intolerantne presadzovali. Spochybňovali aj 
autoritu kráľovnej v cirkvi, a tým aj v štáte. Takýto stav bol pochopiteľne neprijateľný 
a Alžbeta I. aj jej nástupca si uvedomovali, že sa nedá dosiahnuť kompromis 
zmierovacou cestou, ale je potrebné siahnuť k represívnym prostriedkom. Súd Vysokej 
komisie jedným z nich. Problémy puritánov sa dajú zhrnúť ako otázka presadenia 
slobody svedomia, ktorá v ďalšom vývoji splynula so snahou dosiahnuť občiansku 
slobodu a vymaniť sa z tyranie, čo pochopiteľne priviedlo puritánov v revolúcii na 
stranu opozície proti kráľovi Karlovi K. Súd Hviezdnej komory aj súd Vysokej komisie 
boli zrušené v roku 1640 Karolom I. 

 V dobe panovania Henricha VIII. vznikli tiež ďalšie súdy. Súd kráľovských 
poručencov (Court of the King´s Wards) prejednával záležitosti maloletých detí 
kráľovských tenantov. Kráľ bol poručníkom týchto detí. Súd dohliadal na správu 
lénneho majetku a príjmy z neho plynúce. Neskôr bol k nemu pripojený súd 
odovzdávací (Court of Liveries), do jeho pôsobnosti spadla problematika odovzdania 
len poručencov po dosiahnutí plnoletosti. Spojením obidvoch súdov vznikol Court of 
Wards and Liveries – poručenský súd (typu „of record“). Jeho jurisdikcia, okrem už 
zmienených, zahŕňala tiež záležitosti osôb mentálne zaostalých a bláznov, vrátane 
správy ich majetku. Kráľ bol poručníkom aj týchto osôb. V súvislosti s touto 
problematikou pôsobil u poručenského súdu špecializovaný sudca (Master of Lunacy) 
vyšetrujúci obyčajne s porotou duševný stav osôb označených za duševne chorých, 
pretože to bolo dôležité z hľadiska ich právnej spôsobilosti či nespôsobilosti. Predseda 
poručenského súdu menoval úradníka (Feodary), ktorého povinnosťou bolo zaistiť 
majetok zverencov kráľa, vymerať a oceniť ich a vyberať všetky záujmy. Feodary tiež 
prideľoval ovdovenej kráľovnej jej vdovské veno. Bol zrušený v roku 1646. 

 Court of Augmentations of the Revenues of the King´s Crow bol súdom 
prírastkovým, čím boli mienené prírastky k dôchodkom koruny. Jurisdikcia súdu bola 
vecne obmedzená a týkala sa výlučne majetkov cirkvi, ktoré boli zákonom parlamentu 
prevedené na kráľa. Sekularizácia cirkevného majetku nastala po roztržke s Rímom 
a konštituovaním na pápeža nezávislej anglikánskej cirkvi v roku 1532. Prírastky 
kráľovských príjmov z tohto zdroja boli značné. Kráľovná Mária I. súd síce zrušila, 
avšak Úrad pre prírastok spravujúci tieto majetky existoval ešte dlho. 

 Na základe princípu King´s peace bol zriadený súd hofmistra kráľovského dvora 
– Court of the Steward of the King´s Household, do ktorého jurisdikcie náležali všetky 
prípady zrady, vrážd, zabití a súbojov končiacich krvepreliatím, ak došlo k nim 
v niektorom kráľovskom paláci alebo inom dome, v ktorom prebýval kráľ a v ich 
blízkosti. S obdobným cieľom zabezpečiť kráľovský mier na kráľovskom dvore a 
v okruhu 20 míľ okolo Whitehallu vytvoril Karol II. Court of the Steward and Marshal. 
Okrem trestnej mal aj civilnú jurisdikciu, pokiaľ išlo o zmluvy a dlhy, pričom obidve 
sporné strany patrili ku kráľovskému dvoru. Sídlom súdu bola londýnska štvrť 
Southwark; niekedy je tento súd označovaný ako „palácový“. 
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 Vznik anglikánskej cirkvi vyvolal rad zmien, ku ktorým nepochybne patrí aj 
fakt, že doposiaľ súbežná jurisdikcia Court of Chancery a cirkevných súdov 
v pozostalostných veciach sa začala presúvať na kancelársky súd. Koncom 17. storočia 
bolo potvrdzovanie závetí a darov zomrelých úplne v ich rukách. 

 Prijatím Habeas Corpus Act v roku 1679 sa preslávil whigský parlament, ktorý 
tak chcel ochrániť svojich poslancov pred Karolom II., s ktorým mal rozpory, hlavne 
ohľadne svojho nástupcu. Prečo je tento zákon tak významný, keď je známe, že skupina 
writov of habeas corpus existovala už po storočia? Jednoduchšie povedané, tento zákon 
vyžadoval pod hrozbou sankcií realizáciu writu od habeas corpus v prospech každého, 
kto stratil osobnú slobodu bez právneho dôvodu, t. j. bol zadržaný, zatknutý, uväznený. 
Veliteľ väzenia mal povinnosť v lehote 36 hodín zo vzdialenosti 20 míľ (do 10 dní do 
100 míľ, do 20 dní nad 100 míľ) predviesť osobu umiestnenú v jeho väznici k súdu 
a uviesť dôvod, prečo sa tam nachádza. Keby tak neurobil, dopustil by sa trestného činu, 
na ktorý sa vzťahovala pokuta 100 libier v prospech poškodeného. Súd musel do 48 
hodín od predvedenia osoby na preskúmanie predloženého zdôvodnenia, doplneného 
dôkazmi, vydať rozhodnutie buď o oslobodenie (obmedzenie slobody bolo 
neoprávnené), o prepustení na kauciu (ak dôjde k súdnemu riadeniu, ale osoba môže 
byť na slobode a zaplatenie kaucie ju „motivuje“, aby sa riadenia zúčastnila) alebo 
o ponechaní vo väzbe (ak zistil, že obmedzenie slobody bolo legálne). Osoba súdom raz 
oslobodená nemohla byť z toho istého dôvodu znovu vzatá do väzby; pokiaľ by sa to 
stalo, hrozila príslušnému úradníkovi pokuta 500 libier v prospech poškodeného. Ďalšia 
ochrana pred neoprávneným obmedzením osobnej slobody spočívala v tom, že sudca 
nemohol odmietnuť vydať writ of habeas corpus, inak mu hrozila pokuta vo výške 500 
libier, opäť v prospech poškodeného. Za zvláštnych podmienok, napr.: vojna, ľudové 
nepokoje, mohla byť účinnosť zákona dočasne a miestne suspendovaná. Strata slobody 
bez právneho dôvodu pokračujúca v protiprávnom uväznení, sa stala žalovateľným 
trestným činom. Žalobou bolo možné tiež vymáhať náhradu škody, ktorá postihnutému 
vznikla. 

 V roku 1835 bola reformovaná mestská samospráva. Mestské rady boli zložené 
jednak z radných (2/3), volených daňovými poplatníkmi priamym a rovným 
hlasovaním, jednak zo starších (1/3), ktorých volili radní sami. Rada spravovala 
mestský majetok, riadila mestskú políciu a vydávala nariadenia k ochrane verejného 
poriadku. 

 V samospráve grófstva a farností došlo k reforme približne o päťdesiat rokov 
neskôr. Najprv v roku 1888 boli v grófstvach zavedené volené rady ako v mestách. Do 
ich pôsobnosti prešli všetky správne právomoci, vykonávané zmierovacími súdmi. 
Londýn sa stal samostatným s vlastnou grófskou radou (London County Council). Až 
v roku 1894 boli zavedené volené rady a do farností, resp. farných obcí s viac ako 300 
obyvateľmi. Priamou voľbou rád (county councils, rural district councils) bol v miestnej 
samospráve významne obmedzený vplyv aristokracie. 

 V Británii v dôsledku historických zvláštností došlo ku vzniku miestnej správy 
zdola, ako protiváhy voči kráľovskej centrálnej administratíve, ktorá nemala vlastné 
miestne orgány. Charakteristickou črtou tohto systému miestnej správy je, že sa 
nevytvorila dvojkoľajnosť – rozdelenie na štátnu správu a samosprávu. Pojem miestna 
správa (local government) a samospráva (self-government) sa takmer kryjú. Základný 
systém orgánov správy je tvorený samosprávnymi orgánmi, ktoré sú viac-menej 
nezávislé na centrálnych orgánoch správy. 
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 Administratívno – teritoriálnymi jednotkami sú: grófstvo (shire), okres (district), 
mesto, farnosť. V nich sú volené rady (council) na trojročné obdobie. Výnimkou sú 
farnosti do 300 obyvateľov, kde radu nahrádza priamo zhromaždenie obyvateľov 
farnosti. Rady ustanovujú na 1 rok predsedu (chairman) alebo starostu (mayor). Ďalej 
rady ustanovujú konšelov (aldermans) v počte odpovedajúcom asi 1/3 počtu členov 
rady, a to spravidla z osôb mimo rady. Grófska rada určuje tiež výkonný aparát. Menuje 
clerka, ktorý riadi administratívny aparát rady, účtovníka, hlavného konštabla, zriaďuje 
stále výbory (standing committees), čo sú pracovné orgány pre rôzne oblasti správy. Ich 
rozhodnutia podliehajú schváleniu rady. Popri samosprávnych orgánov existujú aj 
zvláštni funkcionári menovaní panovníkom, ako lord poručík a šerif. 

 Do právomoci rád patria otázky školstva 1. a 2. stupňa, verejné zdravotníctvo, 
nemocnice, chudobince, otázky bytové a urbanistické, udržiavanie ciest a mostov, 
polícia, miestne dane z majetku. 

 Systém rád, grófstiev, miest, distriktov a farností tvorí sústavu orgánov 
navzájom na sebe závislých. Samospráva sa však dostáva stále do väčšej závislosti na 
centrálnej exekutíve. Rozširovanie kontroly a podriaďovania sa prejavuje hlavne na poli 
finančnom. Podľa zákona o miestnej správe z roku 1948 dostalo ministerstvo financií 
právo vyrovnávať príjmy a výdaje samosprávnych zväzkov, čo pri raste výdajov na 
samosprávu predstavuje prostriedok reálneho nátlaku. Činnosť miestnych rád sa stala 
nemysliteľnou bez štátnych subvencií, pričom prideľovanie a kontrola ich použitia je 
zásahom exekutívy do samosprávy. Finančnú kontrolu vykonáva orgán štátnej finančnej 
inšpekcie – District auditor. Ďalej vznikla zdravotnícka inšpekcia, inšpekcia policajná, 
dopravná, školská atď. 

 Úrad šerifa poklesol na úroveň čestnej funkcie. Šerif plnil pokyny vlády 
a poručíka (lorda lieutnanta), veliteľa miestnej grófskej milície. 
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12  Kodifikácie práva 

12.1 Unifikácia práva 

 Ku kodifikačným prácam nedošlo v buržoáznych štátoch naraz a ani 
predpoklady pre kodifikáciu neboli všade rovnaké. Našli sa aj odporcovia myšlienky 
vypracovania jednotného písaného právneho predpisu ako napríklad v Nemecku, kde 
voči stúpencom kodifikačných snáh (Thibaut) ostro vystúpili niektorí predstavitelia 
historicko-právnej školy (Savigny) tvrdiac, že kodifikácia zabráni ďalšiemu vývoju 
práva. 

 Pre buržoáznu kodifikáciu práva sa stala vzorom predovšetkým napoleonská 
kodifikácia, podľa ktorej väčšina buržoáznych štátov na začiatku 19. storočia 
orientovala svoje tvorivé úsilie. Francúzsky vzor zodpovedal vtedy uznávaným štyrom 
odvetviam práva: právo civilné, právo trestné (ako práva hmotné) a procesné právo 
civilné, procesné právo trestné (ako práva formálne). Všetky Napoleonove zákonníky sa 
stali predobrazom novovekého nazerania na obsah právnych noriem, ktoré by 
zodpovedali potrebám buržoázie. Zvlášť dôležitú úlohu zohral Občiansky zákonník 
z roku 1804, ktorý do konca 19. storočia bol hlavným prameňom inšpirácií pre 
vznikajúce kodifikácie občianskeho práva v ostatných buržoáznych štátoch. Až 
v období imperializmu význam Napoleonovho kódexu prekonal nemecký a švajčiarsky 
Občiansky zákonník. 

 Sériu kodifikácií občianskeho práva zahájil ale Všeobecný pruský zákonník 
zemského práva z roku 1794 (Allgemeines Landrecht), v ktorom sa ešte prejavil 
feudálny absolutistický ráz nemeckých štátov. Po ňom nasledoval Napoleonov 
Občiansky zákonník z roku 1804 (Code civil), ďalej Badenský Landrecht z roku 1809 
(bol prekladom Code civil), rakúsky Všeobecný občiansky zákonník z roku 1811 
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für das Kaisertum Österreich, ABGB, ktorý 
platil aj v ČSR do roku 1950), nemecký Občiansky zákonník z roku 1900 (Bürgerliches 
Gesetzbuch, BGB). Vypracovaním týchto buržoáznych zákonníkov, pre ktoré priam 
klasickým vzorom sa stal, ako sme už uviedli, Code civil – definitívne sa ukončila 
platnosť práva rímskeho aj domáceho práva partikulárneho. Tieto kodifikácie prevzali 
vo svojich pravidlách doterajšie právo, a to v štruktúre skladajúcej sa z rímskych 
a domácich častí. Z hľadiska vedeckej metódy sa pri týchto najstarších kodifikáciách – 
z ktorých mnohé platia dodnes – uplatnil silný vplyv teórie prirodzeného práva (Code 
civil, ABGB). Na podobnom podklade vznikali najmä po druhej svetovej vojne ďalšie 
občianske zákonníky v Taliansku (Codice civile z roku 1942), Grécku (1946, 
ovplyvnený vo svojom systéme a v práve obligačnom podľa BGB, v práve vecnom 
podľa Code civil), vo Švajčiarsku (1912, ZGB) a inde. 

 V oblasti buržoázneho trestného práva boli jeho prvé princípy vyjadrené už v 17. 
storočí v anglickej buržoáznej revolúcii. V prácach známych anglických filozofov 
(Bacon, Hobbes, Locke), aj v ústavných dokumentoch anglickej revolúcie, je možné 
nájsť pôvodný vzor tých trestno-právnych myšlienok, ktoré sa stali potom základom 
trestného práva a trestného procesu 18.–19. storočia. Avšak tieto trestno-právne zásady 
boli plne rozvinuté až v predvečer francúzskej buržoáznej revolúcie v dielach 
Montesquieua, Rousseaua a Beccaria, v ktorých sa objavili požiadavky buržoázie 
v oblasti trestného práva ako zásada „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“ 
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(žiaden zločin bez zákona, žiaden trest bez zákona), princíp formálnej rovnosti, 
proporcionalita zločinu a trestu a pod. 

 Prvou kodifikáciou buržoázneho trestného práva bol francúzsky Trestný 
zákonník z roku 1791, ktorý odstránil staré feudálne trestné právo a snažil sa realizovať 
nové trestno-právne zásady (vyhlásil okrem iného napríklad vlastníctvo čl. 17 za 
nedotknuteľné a posvätné právo). Základný význam v dejinách trestného práva zohral 
Napoleonov Trestný zákonník z roku 1810 (Code pénal), ktorý v porovnaní 
s feudálnymi zákonníkmi mal pokrokový charakter a bol skutočne klasickým 
buržoáznym zákonníkom. Iba málo buržoáznych trestno-právnych zákonníkov sa mu 
vyrovnalo svojím významom. K najdôležitejším z nich patrili bavorský Trestný 
zákonník z roku 1813 (pod vplyvom Code pénal), pruský trestný zákonník z roku 1851 
a nemecký trestný zákonník z roku 1871. 

 Podobne aj v oblasti trestného práva procesného razil cestu novým procesným 
zásadám francúzsky Trestný procesný kódex z roku 1808 (Code d´instruction 
criminelle). Uzákonil likvidáciu inkvizičného procesu a legálnej dôkaznej teórie, 
zaviedol prísažné súdy, prijal nové procesné zásady: verejnosť a ústnosť pojednávania, 
zásadu kontradiktúrnosti a podobne. 

 Vznik nových právnych odvetví, najmä práva správneho. S otázkou kodifikácie 
práva úzko súvisela aj problematika vzniku nových, meniacich sa životných potrieb 
spoločnosti, zodpovedajúcich právnych odvetví, ktoré by potencionálne obsiahli celý 
politický a hospodársky pohyb buržoázneho štátu. 

 V tomto smere charakteristické bolo rozčleňovanie práva buržoáznou náuku na 
právo verejné (sem patrilo právo medzinárodné, štátne, správne, trestné, procesné 
a podobne) a právo súkromné. Rozdiel medzi právom verejným (ius publicum) 
a súkromným (ius privatum) formulovali už rímski právnici (Ulp. D. 1, 1, 1, 2; Inst. 1, 
1, 4), hoci potom v prameňoch sa toto rozdelenie nijak nepoužíva. Buržoázna právna 
veda použila Ulpianovu utilitaristickú definíciu práva verejného a súkromného a viedla 
presnú hranicu medzi oboma oblasťami práva. V skutočnosti ale nie je možné 
rozlišovať medzi právom verejným a súkromným, nakoľko všetky súkromné práva sú 
spojené s verejnoprávnym nárokom na ich uznanie a ochranu. 

 Aj v podmienkach buržoázneho štátu vzhľadom na zachovaný dualizmus práva 
verejného a súkromného vyplynulo, že tak ako ani rímske právo, ani buržoázne právo 
nerozvinulo teóriu štátneho a správneho práva (aspoň spočiatku). Tieto oblasti ostali 
zverené neprávnikom a právna veda sa zaoberala len súkromným právom. Celé 
pokolenie právnikov sa vychovávalo do 20. storočia v presvedčení, že skutočným 
právom je výlučne právo civilné, čo zodpovedalo, pravda, koncepcii liberálneho štátu. 
Civilistika položila základy právnického vzdelania a ostatné právne oblasti, hlavne 
rodiace sa právo správne, boli považované iba za súbor technických poriadkových 
predpisov. 

 Dualizmus buržoázneho práva skresľoval poňatie o skutočnom stále rastúcom 
význame najmä správneho práva. Postupne ale vzrastaním úloh buržoázneho štátu 
prvenstvo civilného práva začalo ustupovať do pozadia; najprv vo Francúzsku, a potom 
aj v iných buržoáznych štátoch. Rozsah verejnej správy sa totiž neustále rozširoval 
a buržoázny štát intenzívnejšie než predtým zasahoval do najrozmanitejších sociálnych, 
hospodárskych a kultúrnych pomerov. A tak sa začal vytvárať postupne celý systém 
správneho práva („droit administratif“), upravujúci nové odvetvia a zahrňujúci aj 
staršie, doteraz roztrieštené, právne oblasti feudálneho práva. Tento vývoj začínajúci vo 
Francúzsku koncom 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia, bol ale poznačený 
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nesystematičnosťou a nesprevádzala ho ani vyčerpávajúca kodifikácia, ako tomu bolo 
pri práve civilnom a trestnom. 

 Stupňujúca sa ingerencia buržoázneho štátu spôsobovala preto ohraničenie 
prílišného individualizmu civilného práva, ktorého rámec v dôsledku odbúrania 
klasického buržoázneho liberalizmu, bol už príliš úzky. To sa prejavilo napríklad 
v spojitosti s potrebou právnej úpravy finančnej činnosti štátu, s potrebami vodného 
hospodárstva, v súvislosti s roľníckymi reformami a predovšetkým z nevyhnutnosti 
vybudovať – v dôsledku silného tlaku robotníckej triedy – aj sociálne zákonodarstvo. 

 Na tomto pozadí začali okrem správneho práva, ktoré bežne upravovalo 
základné vzťahy občana k štátu (napríklad meno, manželstvo, rodina, štátne občianstvo, 
sčítanie ľudu, matriky, polícia, verejné zdravotníctvo, právo živnostenské, lesné, 
poľovné, rybárske a podobne) vznikať ďalšie úplne nové právne odvetvia, nemajúce 
miesto v liberálnych civilných kodifikáciách. K nim patrilo napr. právo finančné, právo 
vodné, právo pracovné, právo roľnícke, a iné odvetvia stojace akosi na rozhraní medzi 
právom správnym a civilným. 

 Intervencia buržoázneho štátu v spoločenskej a hospodárskej sfére, ako sme už 
povedali, sa koncom 19. storočia ukázala nevyhnutnou. Jej vývoj urýchlila najmä prvá 
svetová vojna, ako aj všeobecná hospodárska kríza v rokoch 1929–1933. 

 V oblasti občianskeho práva, aj keď nedochádza všade k vypracovaniu nových 
občianskych zákonov, poznačuje najnovšie obdobie ich obsah. Doterajšie dispozitívne 
predpisy sa začínajú vo zvýšenej miere nahradzovať predpismi kogentnej (donucujúcej) 
povahy. V dôsledku otvorenej diktatúry monopolov zavádza sa nútené vyvlastnenie 
drobných držiteľov pôdy, obmedzuje sa zmluvná sloboda malej buržoázie a podobne. 

 V oblasti trestného práva sa táto situácia prejavila tak, že trestno-právna represia 
nie je už prevažne obrátená proti obyčajným zločinom, ale v stále väčšej miere proti 
pokrokovo zmýšľajúcim. Takéto politické zafarbenie trestno-právneho smerovania 
spôsobili sociálne nepokoje. Pre trestné právo tejto doby bolo charakteristické 
výnimočné zákonodarstvo, ktoré vzhľadom na spôsob svojho vzniku a obsah javilo sa aj 
z hľadiska buržoázneho práva ako protiústavné. Odtiaľ bol iba malý krok k vydávaniu 
zákonov na ochranu buržoázneho štátu. Tým sa v niektorých buržoáznych štátoch 
otvorila cesta reakčnému prúdu, ktorý našiel výraz vo fašizme (Taliansko, Nemecko) 
alebo aspoň v antidemokratických tendenciách (Španielsko, Portugalsko, Anglicko, 
Belgicko, čiastočne Francúzsko). 

 Vcelku je možné povedať, že ak sa buržoázne právo formálne nemenilo, predsa 
zaznamenávame neustále obsahové premeny. 

12.2 Dualizmus anglického práva 

12.2.1 Všeobecná charakteristika 

 Anglický právny poriadok sa vyznačuje charakteristickými črtami, ktorými sa 
podstatne líši od právnych poriadkov ostatných európskych štátov. 

 Tieto základné rozdielnosti je možné zhrnúť v skratke do niekoľkých bodov. 

 Po anglickej buržoáznej revolúcii sa nevytvoril nový právny poriadok. Nové 
sily, ktoré v revolúcii zvíťazili, prevzali staré právo a toto len prispôsobili novým 
podmienkam. Bol to výsledok tej skutočnosti, že sa revolúcia skončila kompromisom 
medzi šľachtou a buržoáziou. 
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 Pri rozvíjaní anglického práva hrá veľmi významnú úlohu sudca. Postavenie 
sudcu v Anglicku je celkom iné ako na kontinente. Kým na kontinente sa činnosť sudcu 
viac – menej obmedzuje na výklad práva, v Anglicku je aj právotvorným činiteľom. 
Prostredníctvom súdnych rozhodnutí sa prispôsobuje anglické právo vyvíjajúcim sa 
hospodárskym a politickým smerom. 

 Ďalšou zvláštnosťou je, že anglické právo sa vyvíjalo samostatne, bez pôsobenia 
iných krajín. To vyplýva nielen z odlišného štátoprávneho a hospodárskeho vývinu, ale 
aj zo zemepisnej polohy Anglicka. Z cudzích právnych poriadkov väčší vplyv malo len 
rímske právo, ale tento vplyv nenadobudol nikdy takú intenzitu ako v ostatných 
krajinách. 

 Anglické právo sa vyznačuje prílišným formalizmom a archaičnosťou. To sa 
zračí nielen v priebehu súdneho konania, ale aj vo formuláciách anglického práva. 

 V Anglicku sa doteraz neuskutočnila kodifikácia práva, hoci najmä v priebehu 
19. storočia sa urobili viaceré pokusy. 

 Najdôležitejším prameňom anglického práva je nepísané, tzv. všeobecné právo 
(common law). Ďalšími sú spravodlivosť (eguity) a štatutárne právo (statute law). 
 

12.2.2 Pramene anglického práva 

 Common law (všeobecné právo) je nepísané právo, pochádzajúce už z obdobia 
feudalizmu. Toto právo sa vyvíjalo prostredníctvom súdnych rozhodnutí. Sudcovia 
tvorili vo vynesených rozhodnutiach nové právo, keď sporná otázka nebola dovtedy 
právne upravená. Časom za zaužívala zásada, že súdne rozhodnutia vyšších súdov sa 
stali záväznými pre súdy nižších stupňov v rovnakých alebo analogických prípadoch. 
Tak sa vytváral systém súdnych precedentov. Práve pomocou týchto súdnych 
rozhodnutí sa staré právo prispôsobovalo novým pomerom. O súdnych rozhodnutiach, 
ktoré sa vynášali ústne, sa robili písomné záznamy. Písomné záznamy sa nazývali 
„reports“. Tak sa zachovali tieto rozhodnutia i pre budúcnosť. 

 Common law sa vyznačovalo prísnym formalizmom. Ten sa prejavoval v dvoch 
smeroch. Po prvé, nebolo možné uplatňovať hmotný nárok, ak pre skutkovú podstatu 
nebolo možné použiť jednu z existujúcich formúl (writ). Po druhé, vec bola stratená aj 
vtedy, ak sa konanie začalo na základe niektorej existujúcej formuly a dodatočne sa 
zistilo, že skutkový stav zvolenej formule nezodpovedal. 

 Anglický writ mal podobnú funkciu ako rímske actio. Súdne konanie sa začalo 
na základe kráľovského writu adresovaného šerifovi, v ktorom sa žalovaný vyzýval, aby 
uspokojil nárok žalobcov, s tým, že v opačnom prípade sa má ustanoviť na súd. Takýto 
„writ“ sa poskytoval len v prípade, keď existoval určitý skutkový stav. 

 Prísny formalizmus common law sťažoval nastupujúcej buržoázii obhajovať jej 
záujmy. 

 Equity (spravodlivosť). Vznik tohto druhého prameňa anglického práva mal 
svoje príčiny v tom, že oddávna sa vyvíjajúce common law postupom času 
nezodpovedalo novým podmienkam. Preto sa postihnuté strany obracali so žiadosťou na 
kráľa o pomoc. Keďže sa množili takéto prípady, zveril kráľ ich riešenie kancelárovi. 
Vytvoril sa osobitný kancelársky súd (Court of Chancery, Court of Equity). Na tento 
súd sa stránky obracali spravidla vtedy, keď nebolo možné dovolávať sa pomoci podľa 
common law alebo keď konanie podľa common law vyznievalo pre žalobcu príliš tvrdo. 
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 Kancelárom býval obyčajne vysoký cirkevný hodnostár a nie právnik. 
V dôsledku toho sa tieto žiadosti nerozhodovali v súlade s pravidlami common law, ale 
vybavovali podľa kancelárových osobných názorov na daný prípad. Hovorievalo sa, že 
každý kancelár sa riadi svojím svedomím. Neexistovalo pevné pravidlo, ktorým by sa 
boli riadili jeho rozhodnutia. Časom sa však kancelári začínajú riadiť podľa rozhodnutí 
svojich predchodcov. 

Čiže podobne ako common law spočívala aj „spravodlivosť“ na zásade 
precedentov. 

 V Anglicku sa takto vytvoril dualizmus, ktorý sa prejavuje v dvoch vedľa seba 
existujúcich súdnych systémoch, common law a equity. 

 Existencia takéhoto stavu musela nevyhnutne viesť k veľkým nezrovnalostiam. 
Preto bol v roku 1873 vydaný zákon (Judicature Act), ktorým boli zrušené súdy, na 
ktorých sa rozhodovalo podľa commom law, ako aj kancelársky súd a vytvoril sa 
najvyšší súd (Supreme Court), ktorého právomoc sa vzťahovala na celé Anglicko 
a Wales. I keď súdy boli zlúčené, nedošlo k splynutiu oboch systémov. Najvyšší súd bol 
oprávnený rozhodovať prípady nielen podľa všeobecného práva, ale aj podľa 
„spravodlivosti“, pričom v prípade rozporu medzi týmito zásadami rozhodovalo sa 
podľa „spravodlivosti“. 

 Štatutárne právo. V Anglicku sa až od 17. storočia vyvinul ten obsah pojmu 
zákona, ktorý s ním spájala konštitucionálna doktrína, že zákon je norma všeobecne 
upravujúca život jednotlivca. Až do 17. storočia predstavoval anglický zákon súdne 
rozhodnutie – judicium. Ale ani potom, keď získal významnejšie postavenie, nebol 
v Anglicku zákon najdôležitejším prameňom práva, ako v ostatnej kontinentálnej 
Európe. Naopak, v Anglicku platila zásada, že prvoradú úlohu mal common law (resp. 
equity) a zákon bol len ich doplnkom (amendment), ktorý mal slúžiť k ich zlepšeniu. 

 Vydané zákony neboli skĺbené v žiadnom systéme. Preto existovala veľká 
neprehľadnosť v tom, ktorý zákon ešte platil. V snahe odstrániť túto neprehľadnosť, 
bola v polovici 19. storočia vytvorená komisia, ktorá mala zistiť, ktoré zákony ešte 
platia. Výsledkom práce tejto komisie bolo, že v rokoch 1870–1878 sa vydala prvá 
zbierka platných zákonov. V tejto práci sa pokračovalo do roku 1901. 

 V oblasti anglického vecného práva sa vyskytujú pojmy, ktoré sa nevyskytujú 
v kontinentálnom práve. 

Čo sa týka práv k majetku, rozlišuje sa: 

 Vecné vlastníctvo (hereditament, real property). Sem patrí právo k pôde, listiny 
obsahujúce práva k pôde a predmety spojené s pôdou. 

 Pojem vecného vlastníctva je výsledkom osobitných anglických podmienok. Tu 
dlho platila zásada, že celá pôda patrí kráľovi. Kráľ je vlastník – lord paramont. Ostatný 
držia pôdu len ako léno (tenure). 

 Inštitúcia vecného vlastníctva sa udržala i potom, čo lénny systém bol v roku 
1290 silno obmedzený a zachovala sa i po roku 1660, keď všetky feudálne bremená boli 
v podstate odstránené. 

Osobné vlastníctvo (personal property) zahŕňa v sebe: 

a)  hnuteľné veci (choses in possession), 

b) pôvodné práva na vydanie vecí, neskôr sa sem počítajú také práva, ako autorské 
právo, právo zo zmluvy, patentné právo atď. 
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Podľa anglického práva vznikajú záväzky: 

a)   Formálna písomná zmluva (countract under seal). Musela byť opatrená pečiatkami. 
Táto forma sa vyžadovala najmä pri zmluvách, v ktorých sa stanovili nejaké práva 
k nehnuteľnostiam a pri pôžičkách, najmä vtedy, keď sa určila pokuta pre prípad, že 
by sa dlžný obnos nezaplatil. 

b)  Obyčajná zmluva (simple contract). Pre platnosť tohto druhu zmlúv sa vyžadovali   
dve náležitosti obojstranný súhlas (consent) a uvedenie dôvodu (consideration)   
v samotnej zmluve, prečo dlžník prevzal záväzok. 

 Uvedenie dôvodu v samotnej zmluve je jednou z najcharakteristickejších 
zvláštností anglického záväzkového práva. Je to pozostatok toho, že obyčajná zmluva 
mala pôvodne charakter reálnej zmluvy. Napr. pri kúpnej zmluve bol dôvodom kupca 
zaplatiť hodnotu predaného predmetu. Zmluva, ktorá neobsahuje určitý dôvod, nie je 
platná, ako napr. sľub darovania. Nevyžaduje sa však, aby dôvod prijatia záväzku bol 
rovnocenný tomu záväzku, ktorý preberá dlžník. Preto požiadavka uvedenia dôvodu 
nezabraňuje uzavieraniu zjavne nevýhodných zmlúv s hospodársky slabšou stranou, ako 
napr. pri pracovných zmluvách s robotníkmi. 

 Napadnuteľné sú však zmeny v prípade omylu „mistake“, avšak ten, kto sa 
zmýlil, znáša následky toho, že nezískaval dostatočné informácie. Ak druhá strana sa 
nedopustila vedomého zavádzania, okrem prípadu, keď ten, kto sa zmýlil, nemal 
možnosť informovať sa. Podvod a donútenie sú taktiež príčinou napadnuteľnosti zmlúv. 
Nulitné sú dôvody priečiace sa verejnému poriadku (public policity). 

 Povinnosť plnenia sa posudzovala prísne. Najmä neoslobodzuje od povinnosti 
plniť bežné ťažkosti a zásadne ani dodatočne vzniknutá nemožnosť plnenia, ak to 
nebolo osobitne vynútené. Predpokladá sa však, že podľa vôle strán mohlo dôjsť 
k oslobodeniu od povinnosti plnenia v prípade nejestvovania, náhodného zániku alebo 
tým, že nevznikol konkrétny predmet, ako aj pre smrť a chorobu toho, kto bol povinný 
konať službu. 

 Rodinné právo sa vyvíjalo pod silným vplyvom kanonického práva. Pôvodne bol 
platný len cirkevný sobáš. Od roku 1836 sa pripúšťa i civilný sobáš. Táto forma 
uzavierania manželstva je však len fakultatívna. 

 Manželstvo bolo pôvodne zakázané nielen medzi blízkymi príbuznými v priamej 
a vedľajšej línii, ale i medzi zošvagrenými. Podľa novších zákonných úprav mohlo sa 
uzavierať manželstvo so sestrou zomrelej manželky alebo s vdovou zomrelého brata. 

 Zrušenie manželstva rozvodom nebolo prístupné až do roku 1857. Anglické 
právo poznalo len tzv. rozvod od stola a od lôžka. Existencia tejto inštitúcie bola 
typickým prejavom vplyvu kanonického práva. (Pri „rozvode od stola a od lôžka“ 
manželia síce žili oddelene, aj ich majetok bol do určitej miery rozdelený, ale počítalo 
sa s tým, že manželstvo ešte existuje, v dôsledku čoho žiaden z partnerov nemohol 
uzavrieť nové manželstvo). 

 Zrušenie manželstva rozvodom bolo ľahšie pre muža ako pre ženu. Muž mohol 
žiadať rozvod v akomkoľvek prípade porušenia manželskej vernosti ženou, zatiaľ čo 
žena len pri bigamii manžela, krvismilstve a pod. 

 Majetkové pomery manželov boli upravené pôvodne tak, že manželka bola 
v majetkovoprávnych otázkach veľmi obmedzená. Manžel spravoval majetok 
manželky. Až na základe zákona z roku 1870 (Women Property Act) bola priznaná 
manželke samostatnosť nakladania s vlastným majetkom. 
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 Otcovská moc trvala do 21. roku dieťaťa. Otec, v prípade smrti matky, bol 
povinný starať sa o výchovu a výživu detí. Spravoval majetok detí. Inštitúciu osvojenia 
(adopciu) anglické právo donedávna nepoznalo. Nemanželské dieťa bolo považované za 
„fillius nullius“ (dieťa nikoho). Vyživovaciu povinnosť mala len matka. Táto zásada 
bola čiastočne zmenená zákonnou úpravou z roku 1845. Podľa tejto úpravy mala matka 
možnosť cestou zmierovacieho súdu donútiť nemanželského otca ku plateniu alimentov. 

 Podľa anglického práva sa dedí: 1. zo zákona a 2. zo závetu (testament). 

 Pri dedení zo zákona bol spôsob nástupu dedičstva upravený dvojakým 
spôsobom, a to podľa toho, či je predmetom dedičstva pozemkové vlastníctvo alebo iný 
majetok. 

 Ak bolo predmetom dedičstva pozemkové vlastníctvo, bližší stupeň príbuzenstva 
vylučuje vzdialenejší stupeň. V rámci toho istého stupňa príbuzenstva vylučuje muž 
ženu a z mužov starší mladšieho. 

 Úprava dedenia pozemkového vlastníctva bola uspôsobená tak, aby sa zachovali 
veľké pozemkové celky. 

 Pri dedení ostatného majetku bol nástup dedičov upravený odlišne. Pri 
hnuteľných veciach dedí vdova 1/3 majetku a 2/3 sa delí rovnakým dielom medzi deti, 
prípadne medzi ostatných descendentov. Ak neboli deti, dedila manželka polovicu. 
Manžel v takomto prípade dedil celý majetok. 

 V Anglicku existovala úplná testovacia sloboda bez akéhokoľvek obmedzenia. 
Každá osoba, ktorá dovŕšila 21 rokov, mohla zanechať svoj majetok komukoľvek 
a najbližší príbuzní nemali právo na tento majetok. Pokiaľ ide o formu, musel byť závet 
vyhotovený písomnou formou a podpísaný dvoma svedkami. V závete sa neurčuje 
dedič, zanechávajú sa len legáty. Pravidelne sa určuje vykonávateľ závetu (exekútor). 
Ak sa tak nestalo, menuje sa pri dedičstve administrátor. Povinnosťou exekútora alebo 
administrátora bolo rozdeliť dedičstvo. 

 Anglické trestné právo sa dodnes vyznačuje zachovávaním feudálnych prežitkov 
a veľkou zložitosťou celého systému trestného práva, v ktorom sa s námahou orientujú 
i sami právnici. Chýba trestný zákonník. 

 Pokusy o kodifikáciu trestného práva, ktoré sa podnikli v druhej polovici 
minulého storočia, nemali úspech, lebo vládnuce triedy Anglicka dávali prednosť 
common law založenému na nespočítateľných súdnych precedentoch. Tieto prcedenty 
sa ľahko menili a poskytovali súdu možnosť zdôvodniť akýkoľvek rozsudok. 

 Namiesto kodifikácie boli vydané v roku 1861 tzv. konsolidačné zákony. Bolo to 
akési zhrnutie jednotlivých trestných činov. Dôsledkom konsolidačných aktov bolo aj 
určité zmiernenie krutosti trestného práva. Veď napr. do roku 1808 mohol byť ten, kto 
ukradol predmet, ktorého hodnota presahovala 1 šiling, odsúdený ku trestu smrti. 
Okrem toho existovalo do 2 000 trestných činov, za ktoré mohol byť uložený trest smrti. 

 Anglické trestné právo sa vytváralo čiastočne na základe všeobecného práva 
a čiastočne na základe štatutárneho práva. Donedávna sa v Anglicku zachovávalo staré 
feudálne rozdelenie trestných činov: 1. velezradu (treason), 2. ostatné zločiny (felony), 
3. priestupky (misdemeanour). Stále ešte platí celý rad starodávnych štatútov, ktoré 
vznikli za feudalizmu. Tak napr. základnou úpravou zrady zostáva zákon vydaný za 
Eduarda III. v roku 1351. 

Anglické trestné právo pozná päť druhov trestov: 
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a) trest smrti, 
b) nútené práce, 
c) odňatie slobody, 
d) bičovanie, 
e) pokuty. 

 V roku 1660 boli zrušené rôzne druhy vojenských lenných držieb (military 
tenures), čím došlo k odstráneniu feudálnych vzťahov z public law – „verejného práva“, 
aj keď v private law, t. j. právo súkromné a law of real property, t. j. právo pozemkové, 
resp. k nehnuteľnostiam, zostali až do roku 1925. V equitnom práve to bol impulz pre 
rozvoj trustu. Rozdelenie majetkového práva podľa common law a podľa equity sa stalo 
základnou kostrou historickej časti anglického práva. 

 V dobe republiky bolo vydaných niekoľko zákonov dôležitých pre ekonomický 
rozvoj Anglicka. K podpore obchodu a obmedzeniu dovozov smerovali ochranárske 
daňové aj colné opatrenia. Plavebný zákon (Navigation Act) z roku 1651 upravil import 
mimoeurópskeho tovaru do Anglicka tak, že mohol byť privážaný len na anglických 
lodiach. Tovar z Európy sa mohol dovážať len na lodiach zemí, v ktorých bol vyrobený 
alebo na anglických. Zákon o Knight´s Tenures v podstate zrušil lenné vzťahy medzi 
kráľom a jeho tenantami. Proces premeny lennej držby v socage dovŕšil až zákon z roku 
1660 Tenure Abolition Act. 

 Prijatím Habeas Corpus Act v roku 1679 sa preslávil whigský parlament, ktorý 
tak chcel ochrániť svojich poslancov pred Karolom II., s ktorým mal rozpory, hlavne 
ohľadne svojho nástupcu. Prečo je tento zákon tak významný, keď je známe, že skupina 
writov of habeas corpus existovala už po storočia? Jednoduchšie povedané, tento zákon 
vyžadoval pod hrozbou sankciami realizáciu writu od habeas corpus v prospech 
každého, kto stratil osobnú slobodu bez právneho dôvodu, t. j. bol zadržaný, zatknutý, 
uväznený. Veliteľ väzenia mal povinnosť v lehote 36 hodín zo vzdialenosti 20 míľ (do 
10 dní do 100 míľ, do 20 dní nad 100 míľ) predviesť osobu umiestnenú v jeho väznici 
k súdu a uviesť dôvod, prečo sa tam nachádza. Keby tak neurobil, dopustil by sa 
trestného činu, na ktorý sa vzťahovala pokuta 100 libier v prospech poškodeného. Súd 
musel do 48 hodín od predvedenia osoby na preskúmanie predloženého zdôvodnenia, 
doplneného dôkazmi, vydať rozhodnutie buď na oslobodenie (obmedzenie slobody bolo 
neoprávnené), o prepustení na kauciu (ak dôjde k súdnemu konaniu, ale osoba môže byť 
na slobode a zaplatenie kaucie ju „motivuje“, aby sa konania zúčastnila) alebo 
o ponechaní vo väzbe (ak konštatoval, že obmedzenie slobody bolo legálne). Osoba 
súdom raz oslobodená nemohla byť z toho istého dôvodu znovu vzatá do väzby; pokiaľ 
by sa to stalo, hrozila príslušnému úradníkovi pokuta 500 libier v prospech 
poškodeného. Ďalšia ochrana pred neoprávneným obmedzením osobnej slobody 
spočívala v tom, že sudca nemohol odmietnuť vydať writ of habeas corpus, inak mu 
hrozila pokuta vo výške 500 libier, opäť v prospech poškodeného. Za zvláštnych 
podmienok, napr.: vojna, ľudové nepokoje, mohla byť účinnosť zákona dočasne 
a miestne suspendovaná. Strata slobody bez právneho dôvodu, pokračujúca 
v protiprávnom uväznení, sa stala žalovateľným trestným činom. Žalobou bolo možné 
tiež vymáhať náhradu škody, ktorá postihnutému vznikla. 

 Anglický právny systém prešiel počas 18. a 19. storočia „modernizačnými“ 
zmenami a na konci 19. storočia už mal podobu, v ktorej pretrval s menšími korekciami 
do polovici 20. storočia, eventuálne do súčasnosti. 

 Ešte v 18. storočí došlo ku zmenám v trestnom práve, v ktorom sa zlepšilo 
postavenie obžalovaného. V roku 1772 bol zrušený výsluch mučením – pein fort et dure 
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a bola prijatá zásada, že obžalovaný v trestnom konaní má právo mlčať. V roku 1872 
bola v trestnom konaní akceptovaná presumpcia neviny. Až v roku 1898 bola umožnená 
výpoveď obžalovaného ako svedka obhajoby. Kruté tresty, ktoré boli pre anglické 
trestné právo príznačné, boli zrušené až v 19. storočí, avšak lámanie kolesom, štvrtenie, 
upaľovanie alebo vyňatie vnútorností zaživa sa koncom 18. storočia používalo len 
sporadicky. 

 V roku 1700 bol prijatý Settlement Act (pozri dokumenty), ktorý okrem iného 
zakotvil nezávislosť sudcov. Do tej doby boli sudcovia kráľovských súdov chápaní ako 
služobníci kráľa, ním menovaní a platení, ktorých mohol podľa svojho uváženia tiež 
suspendovať. Menovanie bolo doživotné. V polovici 19. storočia sa uskutočnila závažná 
reforma procesu common law, spočívajúca v zrušení žalobných formúl. Zmenil sa názor 
na writ: čo bolo kedysi chápané ako privilégium či výsada, udelená spornej strane, aby 
mohla svoju reč preložiť kráľovskému súdu, bolo to chápané ako právo spornej strany 
získať writ, otvoriť konanie a domáhať sa pred súdom spravodlivosti. Writ ako procesná 
forma nezanikol, ale boli zrušené stredoveké obmedzenia, proces sa zjednodušil 
a zmodernizoval. Bol vlastne len právne potvrdený dlhotrvajúci faktický stav. 
Kráľovské súdy sa stali všeobecnými súdmi, pretože prístup k nim už nebol 
podmienený získaním privilégia. Uvoľnenie formálnych pút procesu common law 
umožnilo postupné zblíženie s equitou, ktoré potom v podmienkach zjednotenej súdnej 
sústavy v roku 1875 bolo potrebné. 

 Začal pozvoľný rast významu statute law, doposiaľ stojaceho v pozadí oboch 
sudcovských práv common law a equity. Z hľadiska formálnych prameňov práva sú 
statutes najpodobnejšie kontinentálnym zákonom či normatívnym právnym aktom, 
avšak prevaha sudcovského práva dáva anglickým štatútom inú formu. Zákonodarca ich 
koncipuje tak, aby sudca mal dostatočný priestor k ich dotváraniu svojím 
rozhodovaním, ktoré má v praxi väčší význam. Práve prostredníctvom štatútov bolo 
možné v 19. storočí zásadne reformovať súdnictvo a uskutočniť potrebné zásahy do 
judge – made law. Vznikli aj úzko špecializované kodifikácie, ktoré ale nie sú 
kodifikáciami kontinentálneho typu. Aj keď vzrástol ich počet a častejšie užívanie tejto 
formy malo vzostupný trend, dominantná pozícia sudcovského práva v anglickom 
právnom systéme zostala zachovaná. Štatúty boli pôvodne vydávané kráľom so 
súhlasom šľachty. Po vzniku parlamentu to bolo jeho uznesenie, ktorým dal svoju 
sankciu, teda Acts of Parliament. V priebehu storočí a vďaka neplatnosti zásady Lex 
posteriori derogata priori sa v 19. storočí nahromadilo približne dvetisíc štatútov, ktoré 
boli stále platné a účinné, aj keď svojím obsahom neodpovedali potrebám doby 
a vzájomne si odporovali. Právna prax síce zastaralé štatúty nepoužívala, avšak to 
nemohlo zabrániť situáciám, ako napr.: v prípade Ashford v. Thorton v roku 1818, kedy 
prekvapení právnici zistili, že nie je protiprávne predviesť dôkaz ordálom. Zrušujúci 
zákon bol vydaný v roku 1852. 

 Po zmenách v priebehu 18. a 19. storočia sa trestné konanie ustálilo tak, že aj 
naďalej bolo odlišné podľa druhu deliktu. Žalovateľné trestné činy (Indictable offences) 
sa prejednávali v dvoch etapách, najprv u zmierovacieho súdu (Magistrates Court), 
a potom u Court of Assize alebo Court of Guarter Sessions. Malé alebo nežalovateľné 
priestupky (petty offences, non-indictable offences) riešil zmierovací súd. 
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12.3 Právo vo Francúzsku 

12.3.1 Všeobecné zásady 

 Nová situácia, ktorá vznikla tým, že v buržoáznej revolúcii boli odstránené 
posledné prekážky, ktoré stáli v ceste slobodnému rozvoju kapitalistických výrobných 
vzťahov, musela byť upravená i po stránke právnej. Išlo najmä o poskytnutie právnej 
ochrany tým skupinám francúzskej spoločnosti, ktoré revolúciou najviac získali. Bola to 
najmä veľká buržoázia a roľníctvo, ktoré sa stali piliermi cisárskeho režimu. Úsilie 
majetných skupín po zabezpečení získaného majetku našlo svoj výraz v prvom rade 
v občianskom zákonodarstve. 

 Budovanie základov pre nové občianske právo sa začalo už počas revolúcie, 
pretože ak malo byť vytvorené nové, buržoázne občianske právo, bolo treba najprv 
zrušiť staré feudálne právne inštitúcie a odstrániť feudálny partikularizmus. 

Prvá úloha – zničiť staré feudálne právne inštitúcie – bola splnená viac-menej už 
počas revolúcie. Stačí uviesť také dôležité opatrenia, ako boli augustové dekréty z roku 
1789, ktorými sa roľník stal osobne slobodným, ale majetok, na ktorom pracoval, musel 
kúpiť. Dekrét z marca 1790 išiel ďalej. Rozlišoval už bremená, ktoré zanikali bez 
odškodnenia aj tie, ktoré bolo treba vykúpiť. Napokon 17. júla 1793 všetky feudálne 
bremená zanikli bez odškodnenia. Týmto sa stal sedliacky majetok slobodným, vzniklo 
občianske vlastníctvo k pôde. 

 Druhá úloha spočívala v odstránení feudálneho partikularizmu a vytvorení 
jednotného občianskeho práva pre celé Francúzsko. Pokus o splnenie tejto úlohy sa 
uskutočnil už počas revolúcie. Dekrét zo 16. 8. 1790 a ústava z 3. 9. 1791 dali pokyn na 
vyhotovenie „spoločného kódexu občianskeho práva pre celé kráľovstvo“. 

 Občiansky zákonník z roku 1804 (Code Napoleon) 

 Vypracovanie Občianskeho zákonníka sa uskutočnilo až za cisárstva. Už v roku 
1800 vydal prvý konzul nariadenie vytvoriť komisiu pre vypracovanie návrhu 
Občianskeho zákonníka. V marci 1803 sa prerokoval návrh Občianskeho zákonníka 
v Štátnej rade, a potom bol prijatý zákonodarným zborom, ktorý bez rozpravy 
odhlasoval paragraf za paragrafom. V marci 1804 bol odhlasovaný návrh podpísaný 
Napoleonom a dostal názov Code Napoleon (Napoleonov kódex). Napoleonov kódex 
mal podľa úmyslu zákonodarcu právne upraviť a upevniť víťazstvo, ktoré dosiahla 
buržoázia nad feudálnym zriadením, urobiť princíp neobmedzeného buržoázneho 
vlastníctva večným a odolným proti všetkým útokom, či by vychádzali od feudálov 
alebo zo strany proletariátu. 

 Hlavné zásady, na ktorých spočíval Napoleonov kódex, je možné zahrnúť do 
troch bodov: 

1) formálna rovnoprávnosť, 
2) posvätnosť súkromného vlastníctva, 
3) zmluvná sloboda. 

 Formálna rovnoprávnosť znamenala, že robotník, pozbavený výrobných 
nástrojov, bol takým istým právnym subjektom ako kapitalista. Na trhu vystupovali 
obaja ako predávajúci a kupujúci. Zamestnanec predával svoju pracovnú silu a kupoval 
životné potreby, kapitalista predával zas svoje výrobky a kupoval výrobné nástroje, 
pracovné sily a suroviny. Táto rovnoprávnosť je len formálna, budí zdanie, akoby stáli 
proti sebe rovnocenné strany. 
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 Posvätnosť vlastníctva znamenala pre kapitalistu to, že vlastník mohol so 
súkromným vlastníctvom slobodne nakladať, a že z jeho užívania mohol každého 
vylúčiť. 

 Zmluvná sloboda zodpovedala slobodnému obchodu a podnikaniu, ktoré 
buržoázia tak nutne potrebovala, aby mohla rozvíjať kapitalistické výrobné vzťahy. 
Preto už v období revolúcie sa odstránili všetky prekážky, ktoré bránili rozvoju slobody 
obchodu a podnikania. Zmluvná sloboda znamenala, že vlastník tovarov mohol 
uskutočniť právny úkon s kým chcel. Zmluvní partneri mohli stanoviť obsah zmluvy. 

 Za kapitalizmu zmluvná sloboda patrí aj robotníkovi, lebo ináč by nemohol 
predať svoju pracovnú silu. Buržoázny štát dlho videl „porušovanie zmluvnej slobody 
robotníka“, keď sa robotníci organizovali a uzavieranie svojich pracovných zmlúv 
zverovali odborovým organizáciám, ktoré vzhľadom na svoju masovosť vystupovali 
s väčšou váhou. Kapitalisti tvrdili, že za takýchto podmienok robotník neuzatvára 
slobodne svoju pracovnú zmluvu. Takto argumentujúc zamestnávatelia dlho odopieral 
uznať kolektívne zmluvy. 

 Rozdelenie a obsah kódexu: Kódex sa rozdeľuje na úvodný článok (tire 
préliminaire) a tri knihy. 

 V úvodnom článku sa pojednáva o spôsobe uverejnenia účinnosti a použití 
zákona. 

 Prvá kniha hovorí o osobách a rodinnoprávnych vzťahoch. Právna subjektivita 
sa priznáva len fyzickým osobám. V zákonníku nie je upravená právna subjektivita 
právnických osôb, a to z obavy, že by vo forme právnických osôb mohli obnoviť svoju 
existenciu feudálne, hlavne cirkevné inštitúcie. 

 V oblasti úpravy rodinnoprávnych vzťahov, kódex je založený na zásade 
nadvlády muža nad ženou a na zásade otcovskej moci nad deťmi. 

 Nadvláda muža nad ženou sa prejavuje v úprave majetkových i osobných 
vzťahov manželov. Majetok manželky prechádza spravidla pod správu manžela, iba že 
by v zmluve uzavretej medzi nimi pred sobášom sa výslovne stanovilo niečo iné. 
Manželka nemôže bez súhlasu manžela samostatne vystupovať pred súdom, a to ani 
vtedy, ak je registrovanou obchodníčkou (čl. 215). 

 Podľa čl. 213 manžel bol povinný ochraňovať manželku. Ona však bola voči 
nemu zaviazaná poslušnosťou. Žena musela žiť spoločne s mužom a musela ho 
nasledovať, ak zmenil miesto pobytu (čl. 214). Čiže ani v osobných vzťahoch neboli si 
manželia rovnoprávni. 

 Pre uzavieranie manželstva sa predpisuje obligatórny občiansky sobáš. 
Manželstvo sa uzaviera pred príslušným civilným úradníkom (čl. 165). 

 Rozvod sa pripúšťa z príčin vymedzených v kódexe (čl. 229–233). I tu sa zračí 
nerovnoprávne postavenie ženy. Kým manžel mohol žiadať o rozvod vo všetkých 
prípadoch porušenia manželskej vernosti, manželka mohla tento krok podniknúť len 
v prípade, ak manžel ubytoval svoju milenku v jednom dome s ňou. 

 Namiesto rodičovskej moci hovorí kódex o otcovskej moci. Tým sa zrušila jedna 
z pokrokových vymožeností revolúcie. Otec spravuje majetok detí. 

 Kódex neposkytuje ochranu nemanželským deťom. Otec sa môže priznať 
k nemanželskému dieťaťu, ale nemôže byť k tomu donútený (čl. 340). Toto ustanovenie 
je jedným z názorných príkladov neľudskosti buržoázneho práva. 
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 Obsahom druhej knihy je úprava vecného práva. Hlavnou zásadou tejto časti 
kódexu je sloboda vlastníctva, ako typický prejav buržoáznych názorov. Medzi 
najdôležitejšie časti kódexu patrí úprava vlastníckeho práva. Definíciu vlastníctva 
obsahuje čl. 544. Podľa neho „vlastnícke právo je najúplnejším oprávnením užívať 
statky a nakladať s nimi. Je však zakázané používať ich tak, že by sa priečili zákonu 
alebo nariadeniu“. Táto definícia bola vhodná v meniacich sa podmienkach kapitalizmu 
na regulovanie vlastníckeho práva, lebo z jeho troch prvkov v každom čase sa mohol 
dostať do popredia iný bez toho, že by boli ostatné dva stratili svoju platnosť. Týmito 
tromi prvkami sú: najúplnejšie oprávnenie „užívať statky“, najúplnejšie oprávnenie 
„nakladať s nimi“ a možnosť obmedziť tieto „najúplnejšie oprávnenia“. 

 V prvom období kapitalizmu sa „najúplnejšie oprávnenie“ vzťahovalo na 
neobmedzenú moc nad vecou. Takéto nazeranie zodpovedalo obdobiu, keď sa roľníci 
oslobodzovali od feudálnych bremien. V tomto čase znamená vlastnícke právo vo 
veľkej miere úplnú moc nad vlastnou prácou, neobmedzené oprávnenie privlastniť si 
výsledky vlastnej práce. 

 Predsa už podľa samotných ustanovení kódexu vlastníctvo ako zásadne 
neobmedzené právo nakladať s vecou malo isté obmedzenia. Prvé obmedzenia 
vlastníctva vyplývali z existencie susedského práva (vecné bremená). Podstata 
obmedzenia susedského práva spočíva v tom, že obmedzuje vlastnícke právo 
v prospech iného vlastníctva. Obmedzenie susedského práva je vnútornou záležitosťou 
vlastníkov nehnuteľností. 

 Ďalším dôvodom obmedzenia vlastníctva je vyvlastnenie. V zmysle čl. 545 
kódexu „nemožno nikoho nútiť, aby prepustil svoje vlastníctvo, iba že by to vyplývalo 
z verejnej potreby, a za predbežné a spravodlivé odškodnenie“. Inštitúcia vyvlastnenia 
slúžila v prospech veľkých podnikov, ktoré mohli takto použiť štátnu moc na to, aby 
získali na úkor drobných vlastníkov to, čo potrebovali pri stále vzrastajúcich silách. 
Zrod veľkopriemyslu, vznik veľkej štátnej administratívy, vznik veľkých miest, 
budovanie veľkej siete komunikácií, stále viac rozvíjali inštitúciu vyvlastnenia. 

 Tretia kniha obsahuje ustanovenie o rôznych spôsoboch nadobudnutia 
vlastníctva. Ide najmä o záväzkové právo a dedičské právo. 

 Na obsahu a formuláciách záväzkového práva badať silný vplyv rímskeho práva. 
Podľa kódexu záväzky vznikajú: 

1) zo zmluvy (contrat), 
2) akoby zo zmluvy (quasi contrat), 
3) z protiprávneho konania (délit), 
4) akoby z protiprávneho konania (quasi délit). 

 Najdôležitejšou je pochopiteľne zmluva, ktorá hrá mimoriadne dôležitú úlohu 
v kapitalistickom zriadení. Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi príslušníkmi 
vládnúcej triedy (medzi obchodníkmi, priemyselníkmi, medzi výrobcom 
a spotrebiteľom). Zmluva má však veľký význam i pre úpravu vzájomných vzťahov, 
medzi podnikateľom a robotníkom. V tomto vzťahu sa osobitne jasne ukazuje podstata 
tzv. zmluvnej slobody. 

 Podľa buržoázneho práva vzniká zmluva súhlasom obidvoch strán. Zmluvní 
partneri si môžu ľubovolne stanoviť obsah zmluvy. To samozrejme platí len vtedy, ak je 
spoločenské a hospodárske postavenie obidvoch partnerov rovnaké vsúlade 
s kolektívnou zmluvou. 
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 Podľa čl. 1134 môže byť zmluva zrušená len so súhlasom zmluvných partnerov. 
Kto jednostranne porušil zmluvu, je zodpovedný za škody, stratu a i. 

 Podľa ustanovení dedičského práva je možné dediť: a) zo závetu, b) zo zákona. 
Sloboda vlastníka disponovať svojím majetkom pre prípad smrti je obmedzená 
v prospech jeho najbližších príbuzných. Ak má závetca jedno dieťa, môže zanechať 
závetom polovicu majetku, ak má dve deti, štvrtinu majetku. Ak nemá deti, ale má 
príbuzných v jednej vzostupnej línii, môže voľne nakladať s tromi štvrtinami majetku, 
ak má príbuzných v oboch vzostupných líniách, polovicou majetku. 

 Ak neexistuje platný závet alebo je závet neúčinný, dedí sa podľa zákona. Pri 
dedení zo zákona bližší stupeň príbuzenstva vylučuje vzdialenejší. Ak poručiteľ nemá 
žiadnych príbuzných s dedičskými právami, prechádza majetok na pozostalého 
manžela. Nemanželské deti, ktoré uznal otec, majú po ňom obmedzené dedičské právo. 

 Význam občianskeho zákonníka. Napoleonov kódex bol prvou kodifikáciou 
v oblasti občianskeho práva. Je to prvý buržoázny občiansky zákonník vôbec. Vyhlasuje 
najmä posvätnosť vlastníckeho práva. Preto nazýva známy francúzsky buržoázny vedec 
Duguit tento zákonník kódexom vlastníctva. 

 Občiansky zákonník sa vyznačuje jasnosťou, logickou a dôslednou ochranou 
záujmov buržoázie. Preto občiansky zákonník mal veľký vplyv na úpravu 
občianskoprávnych vzťahov v mnohých európskych štátoch, najmä tam, kde sa 
buržoázia dostala k moci. 

12.3.2 Obchodný zákonník 

 Podľa definície rímskeho právnika Ulpiana sa rozdeľuje právo na súkromné 
a verejné. Preto sa hovorilo o dualizme v práve. Legislatívna teória a prax šla ďalej 
a zaviedla dualizmus v súkromnom práve tým, že ho rozdelila na občianske a obchodné 
právo. 

 Občianske právo upravuje vo všeobecnosti vzťahy medzi jednotlivcami -
osobami fyzickými navzájom. 

 Obchodné právo upravuje právne pomery medzi podnikateľmi s majetkovým 
substrátom a obsahuje osobitné pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi obchodníkmi. 

 Tento dualizmus v súkromnom práve sa výrazne prejavil aj vo francúzskom 
zákonodarstve obdobia cisárstva vydaním Obchodného zákonníka (Code de commerce) 
z 29. 8. 1807. Obchodný zákonník vychádza zo starších nariadení, najmä z ordonancie 
týkajúcej sa obchodu z roku 1673 a ďalej z roku 1681, ktorá upravovala obchodnú 
moreplavbu. 

 Obchodný zákonník sa skladá zo 4 kníh. Prvá obsahuje pravidlá 
o obchodníkoch, o burzách, o sprostredkovateľoch a o zmenkách. Druhá kniha je 
venovaná právnej úprave námorného obchodu. Tretia kniha obsahuje ustanovenia 
o insolventnosti a štvrtá pravidlá o osobitnom obchodnom súdnom konaní. 

 Obchodný zákonník je len doplnkom Občianskeho zákonníka, nakoľko 
všeobecné pravidlá občianskeho zákonníka sa môžu použiť i pre obchodné úkony. 
Obchodný zákonník obsahuje len špeciálne pravidlá, ktoré upravujú inštitúcie 
obchodného práva. Ak takých špeciálnych pravidiel niet, používajú sa ustanovenia 
občianskeho práva. 
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 Obchodný zákonník nedosiahol nikdy taký význam ako Občiansky zákonník. 
Jedna z hlavných príčin tkvie v tom, že v oblasti obchodu sa upravujú vzťahy podľa 
najrôznejších zvyklostí a obyčají. 

12.3.3 Občiansky súdny poriadok 

 Zákonom z roku 1806 bol vydaný občiansky súdny poriadok (Code de procédure 
civile), ktorý sa opieral o staršie ordonancie, vydané ešte za feudalizmu. Bola to najmä 
ordonancia z roku 1667 o občianskom súdnom konaní. 

 Súdne konanie upravené zákonníkom bolo komplikované a vyznačovalo sa 
formálnosťou. Povinná účasť advokátov vo väčšine súdnych prípadov, ako aj zdĺhavosť 
konania zapríčinili, že súdne konanie bolo spojené s veľkými nákladmi. To bol tiež 
jeden z prostriedkov, ako sťažovať právnu ochranu tým, ktorí neboli majetní. Súdne 
konanie bolo verejné a založené na zásade ústnosti. 

 Organizácia súdnictva bola oproti feudalizmu zjednodušená. Najnižším súdnym 
orgánom bol zmierovací sudca, ktorý rozhodoval o drobných občianskych a trestných 
záležitostiach. Pre závažnejšie občianskoprávne veci súdom prvej inštancie bol 
„tribunal civil“. V druhej inštancii bol apelačný súd (cour d´appel). Pod jeden apelačný 
súd spadalo vždy niekoľko departementov. Najvyššou inštanciou pre celú krajinu bol 
kasačný súd (cour de cassation). Kasačný súd skúmal prípady len z toho hľadiska, či 
nebol porušený zákon. Ak došiel k záveru, že sa tak stalo, nevynášal nové rozhodnutie, 
ale iba zrušil rozhodnutie nižšieho súdu a vrátil mu záležitosť k novému prejednaniu. 

12.3.4 Trestný zákonník 

 Už v období revolúcie v roku 1791 bol vydaný Trestný zákonník. Účelom 
zákonníka bolo chrániť vymoženosti revolúcie. Zákonník obsahoval presný zoznam 
skutkových podstát, ktoré po prvý raz podávajú aj výklad zákonných pojmových 
znakov a príslušné tresty. Pre každý trestný čin existoval len zákonodarcom presne 
určený a vopred stanovený trest, o ktorom sudca neuvažoval, ale ho len konštatoval 
a vyslovil. Táto koncepcia bola reakciou na sudcovskú zvôľu z čias absolutistickej 
monarchie. 

 Po skončení revolúcie tento zákonník už buržoázii nevyhovoval. Preto bol 
v roku 1810 vydaný nový trestný zákonník (Code pénal). 

 Cisár osobne zasahoval do prác na niektorých častiach Trestného zákonníka. To 
sa prejavuje vo veľkom dôraze, ktorý sa kladie na ochranu štátnych orgánov a inštitúcii, 
ako vidieť najmä v celom rade trestných činov proti bezpečnosti štátu. Okrem velezrady 
sa stíhajú úklady na osobu panovníka a rušenie verejného pokoja, ako aj zamlčanie 
sprisahaní. Právo udeliť amnestiu je výlučným právom hlavy štátu. Trest smrti je 
stanovený v 36 prípadoch, a to aj za najťažšie útoky proti súkromnému vlastníctvu. 

 Trestný zákonník sa skladá zo štyroch kníh: prvá pojednáva o trestoch, druhá 
o páchateľoch, tretia o zločinoch a prečinoch a štvrtá o priestupkoch. 

Trestný zákonník rozdeľuje protiprávne činy do troch kategórií: 

zločiny – sú úmyselné trestné činy, za ktoré sú stanovené difamujúce tresty, 
prečiny – sú tie, za ktoré sa stanovujú nápravné tresty. Zavinenie spočíva v úmysle 

alebo nedbalosti, 
priestupky – poriadkové tresty, stíhanie jednoduchými policajnými trestmi. 
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 Toto rozdelenie trestných činov sa zhoduje s organizáciou súdnictva 
a procesným právom. Zločiny sa prejednávajú pred porotami (cour d´assissee). 
O prečinoch rozhoduje príslušný súdny dvor (tribunál correctionel), o priestupkoch 
zmierovací sudca (tribunal de simple police). 

Zavinenie spočíva v úmysle a nedbalosti. Ako dôvody vylučujúce vinu sa uznávajú: 

a) omyl, 
b) nedospelosť, 
c) duševná choroba, 
d) neodolateľný nátlak. 

 Trestný zákonník stanovuje v znení dvoch zákonov z roku 1912 a 1945 o trestnej 
spôsobilosti maloletých vekovú hranicu pre trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých 
dovŕšením 13. rokov veku. Dovtedy sú prípustné len výchovné opatrenia. Pre osoby, 
ktoré nedovŕšili 18. rok sú zriadené osobitné súdy pre mladistvých. 

 Trestný zákonník z roku 1810 je klasickým zákonom buržoázie, ktorá si už 
upevnila moc. Pokiaľ ide o druhy trestov, zákonník bol krokom späť, v porovnaní 
s revolučným zákonodarstvom obnovil tresty typické pre feudálne právo, ako státie na 
pranieri, odseknútie pravej ruky otcovrahom atď. 

12.4 Pramene práva a jeho vývoj v Nemecku 

 Vestfálsky mier a následný vývoj potvrdil suverenitu panovníkov jednotlivých 
teritórií, prejavujúcu sa jednak tým, že ustala ríšska normotvorba a právne poriadky 
jednotlivých súčastí ríše sa vyvíjali celkom samostatne. Taktiež vylúčením stavov zo 
zákonodarného procesu. 

 Normotvorba absolutistických panovníkov bola veľmi bohatá a rozmanitá, 
pretože štát začal zasahovať do oblastí, ktoré skorej stáli mimo rámec štátnej regulácie. 

 Najvýraznejšou rysou zákonodarnej činnosti tohto obdobia bolo vydávanie 
prirodzenoprávnych kodifikácií. S kodifikáciami (teda zákonmi, ktoré súborne upravujú 
celé právo alebo určité právne odvetvie) sme sa stretli už v závere predchádzajúceho 
obdobia (krajinské zriadenie, trestné poriadky). Prirodzenoprávne kodifikácie si na 
rozdiel od nich nekládli za cieľ len spísať, čiastočne vylepšiť a petrifikovať platné 
právo. Chceli vytvoriť od základu nové, kvalitnejšie logickejšie právo. I keď sa im to 
vcelku nepodarilo a ani podariť nemohlo, pretože nebolo možné celkom sa odpútať od 
vstrebanej tradície a zažitých výrazových prostriedkov, znamenali významný medzník 
vo vývoji nemeckého práva, pretože zmenili obecné pojmové východiská, o ktoré sa 
právo opieralo. 

 Prvé prirodzenoprávne kodifikácie vznikli v polovici 18. storočia v Bavorsku. 
Kurfirst tu postupne vyhlásil Trestný zákonník (1751; Codex juris Bavarici judiciarii), 
Civilný súdny poriadok (1753; Codex juris Bavarici judiciarii) a nakoniec 
najvýznamnejšie Civilný zákonník (1756; Codex Maximilianeus Bavaricus civilis). 

 Na konci 18. storočia dospeli k záveru i kodifikačné práce v Prusku. Ich prvými 
dielčími výsledkami bolo prijatie procesného poriadku (1781) a hypotekárneho 
poriadku (1783). Zavŕšilo ich monumentálne Pruské zemské právo (1793); Allgemeines 
(preussisches) Landrecht (APLR alebo APL), 19 036 paragrafov, prepracovaný 
procesný poriadok (1793–1795) a kriminálny poriadok (1805). 
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 Pruské zemské právo súborne upravovalo normy všetkých právnych odvetví – 
ústavného, správneho, trestného, lénneho, občianskeho, obchodného a rodinného. Delilo 
sa na dve časti. Prvá reglementovala veľmi široko chápané majetkové práva, druhá 
postavenie jednotlivca v spoločenských vzťahoch. Jeho ustanovenie, deklarujúce 
v súlade s prirodzenoprávnou koncepciou rovnosť pred zákonom, sa ale dostávala do 
rozporu s dobovou realitou. 

 Nový zákonník nebol výlučnou kodifikáciou, pretože nerušil provinciálne 
zákony a štatúty. Nové predpisy prijímané v priebehu 19. storočia jeho niektoré 
ustanovenia rušili a nahradzovali, avšak definitívne prestal platiť až po prijatí 
nemeckého Občianskeho zákonníka. 

12.4.1 Občiansky zákonník 

 Po dvadsaťročných prípravných prácach bol odhlasovaný v Ríšskom sneme 1. 
júla 1896 Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch). Občiansky zákonník 
nadobudol účinnosť 1. 1. 1900. 

 Nemecká buržoázia už dávno naliehala na vydanie jednotného Občianskeho 
zákonníka. Nútili ju k tomu najmä hospodárske dôvody. Roztrieštenosť Nemecka mala 
za následok, že každá z nemeckých krajín upravovala občianskoprávne vzťahy 
samostatne. V rámci jednotlivých krajín sa síce uskutočnili kodifikácie občianskeho 
práva, ale nezodpovedali požiadavkám, ktoré kládla buržoázia na Občiansky zákonník. 
Výnimku z toho tvorili len badenské krajinské právo z roku 1809, ktoré bolo v podstate 
prekladom francúzskeho Občianskeho zákonníka. Kodifikácie, ktoré sa uskutočnili 
v ostatných nemeckých krajinách, napr. pruské krajinské právo z roku 1794, obsahovali 
silné feudálne prežitky. 

 Potreba vydania jednotného Občianskeho zákonníka zodpovedala rozvoju 
kapitalistických výrobných vzťahov. 

 Už ústava, ktorú prijal parlament vo Frankfurte, obsahovala požiadavku 
vypracovania jednotného Občianskeho zákonníka. Táto požiadavka nemohla byť 
splnená pre slabosť a strach nemeckej buržoázie dôsledne uskutočniť revolúciu. 

 Pretože nemecká buržoázia v revolúcii roku 1848 nezvíťazila a spojila sa 
s feudálnymi silami, predsa bol polofeudálny junkerský štát nútený vydať také zákony, 
ktoré zodpovedali rozvíjajúcim sa kapitalistickým výrobným vzťahom. Tak boli 
jednotlivé nemecké krajiny nútené už v roku 1848 zaviesť jednotný zmenkový zákonník 
a v rokoch 1861–1965 všeobecné nemecké obchodné právo. 

 Aj keď bol zavedený celorížsky Občiansky zákonník, neuskutočnila sa úplná 
unifikácia v oblasti úpravy občianskoprávnych vzťahov. Podľa samotného znenia 
Občianskeho zákonníka bola úprava mnohých otázok ako napr. čeľadný zákon, právo 
dedič. Árendy, poľovné a rybolovné právo, vodné právo, agrárne zákony, nakladateľské 
právo atď. ponechané v právomoci jednotlivých krajín. Okrem toho sa zabezpečili rôzne 
privilégiá šľachty, napr. fideikomisy. Týmto spôsobom sa mohli udržovať v oblasti 
občianskeho práva silné feudálne prežitky, čo dosvedčuje aj pruský čeľadný poriadok. 
Tým sa súčasne umožnilo, aby reakčné krajinské snemy udržovali a upevňovali 
polofeudálne pomery v Nemecku. 

 Reč zákonníka je veľmi ťažko zrozumiteľná. Dlhé znenie jednotlivých 
paragrafov, špeciálna terminológia, veľký počet odkazov jednotlivých článkov na druhé 
– to sú všetko črty, ktoré zapríčinili, že zákonník nebol prístupný širokým vrstvám, ale 
len odborníkom – právnikom. 
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 Zároveň sa Občiansky zákonník líši od iných buržoáznych občianskych 
kódexov, najmä od francúzskeho zákonníka aj znením dôležitých ustanovení. 

 Francúzsky Občiansky zákonník, vydaný v období víťazstva a upevnenia 
kapitalistického zriadenia, má jasné a presné formulácie, ktoré nedvojzmyselne 
upevňujú dominantné postavenie buržoázie. Na nemeckom Občianskom zákonníku 
vidieť, že sa buržoázia v dôsledku zostrujúceho socialneho antagonizmu sa uchyľuje 
k nejasným (kaučukovým) formuláciám. Znenie jednotlivých ustanovení je neurčité 
a sudca má možnosť takého výkladu, ako mu to vyhovuje. Preto ustanovenia 
Občianskeho zákonníka dostali posmešný názov „kaučukové pravidlá“. Tieto príliš 
pružne formulované ustanovenia sa potom v období imperializmu významne využívali 
na odbúravanie buržoáznej legality v oblasti občianskeho práva, a to najmä pomocou 
tzv. generálnych klauzúl. Na základe „dobrých mravov“ a „cti a vernosti“ (Treue una 
Glauben) bolo možné extenzívne zdôvodniť akékoľvek rozhodnutie. 

 Občiansky zákonník je najväčším buržoáznym kodifikačným dielom z konca 19. 
storočia. Delí sa na 5 kníh. 

 Prvá kniha sa nazýva „všeobecná časť“ a objasňuje základné občianskoprávne 
inštitúcie, ktoré majú význam pre všetky časti občianskeho práva: osoby (fyzické 
a právnické), právne úkony, lehoty, vykonávanie a zabezpečenie práv. 

 Druhá kniha obsahuje záväzkové právo – ustanovenia o obsahu zmluvných 
pomerov, o záväzkových vzťahoch vo všeobecnosti a o jednotlivých záväzkových 
vzťahoch. 

 Tretia kniha obsahuje vecné právo: držbu, vlastníctvo a niektoré iné inštitúcie. 

Štvrtá kniha je venovaná právu rodinnému a piata právu dedičskému. 

Niektoré z najdôležitejších inštitúcií Občianskeho zákonníka: 

 Osoby sa delia na fyzické a právnické. Plnoletosť fyzických osôb sa začína 
dovŕšením 21. roku. Za určitých okolností je možné dosiahnuť plnoletosť už po 
dovŕšení 18. roku. Plnoletý môže byť pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ak je 
duševne chorý alebo márnotratný alebo, keď pre opilstvo nemôže vykonávať svoju 
prácu a vydáva svoju rodinu do nebezpečenstva, že ju privedie na mizinu alebo 
ohrozuje jej bezpečnosť. Ustanovenia o právnických osobách hovoria o spolkoch 
a ústavoch. Zákonník sa nezmieňuje o obchodných spoločnostiach a spolkoch, lebo ich 
úprava je obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. 

 Zmluvy. Ako jeden z dôvodov neplatnosti zmluvy uvádza § 138 prípad, keď 
zmluva narušuje dobré mravy. Určenie, či zmluva narušuje dobré mravy, sa ponecháva 
sudcovi. Je to jeden z príkladov tzv. kaučukovej normy. 

 V ďalšom § 138 uvádza, že neplatná je zmluva, pomocou ktorej využije jedna 
osoba núdze, ľahkomyseľnosti alebo neskúsenosti druhej osoby a získa neúmernú 
majetkovú výhodu. Toto ustanovenie zabezpečuje prakticky len ochranu vlastníka-
podnikateľa, ak utrpel majetkovú ujmu. 

 Občiansky zákonník obsahuje potrebné ustanovenia o jednotlivých druhoch 
zmlúv. I jednotlivé druhy zmlúv sa ukazujú jednostranne výhodné pre zamestnávateľa. 
Napr. ak veľkostatkár prenajal svoju pôdu roľníkovi, na zabezpečenie nájomného má 
záložné právo na veci, ktoré patrili nájomníkovi, najmä na jeho inventár. Ak sa nájomná 
zmluva neuzavrela písomnou formou, mohol ju statkár zrušiť kedykoľvek po uplynutí 
jedného roka. 
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 Pracovnej zmluve, ktorá hrá v kapitalistickej spoločnosti mimoriadne významnú 
úlohu, venuje Občiansky zákonník pomerne málo ustanovení, asi preto, aby 
zamestnávateľ nebol príliš tiesnený presnejšími ustanoveniami zákona. Naopak, 
zákonodarca mu poskytol značnú voľnosť, aby mohol upraviť pracovný pomer podľa 
vlastného uváženia. V ustanoveniach pojednávajúcich o pracovnej zmluve sa nestanoví 
právo pracujúcich na odpočinok, nebol všeobecne normovaný pracovný čas. V prípade, 
že odmena za prácu nebola vopred určená, Občiansky zákonník stanovuje len 
všeobecne, že pracujúci má nárok na „obvyklú odmenu“. Tieto ustanovenia nemali nič 
spoločného s ochranou zamestnancov. 

 Vlastníctvo. Všeobecná formulácia vlastníckeho práva je obsiahnutá v § 903, 
v ktorom sa hovorí: „Vlastník vecí môže, pokiaľ to nie je proti zákonu a právu tretích 
osôb, nakladať s vecou podľa vlastného uváženia a vylúčiť ostatných z akéhokoľvek 
vplyvu na vec“. Táto formulácia je podobná tej, ktorá je obsiahnutá vo francúzskom 
Občianskom zákonníku. 

 Čo sa týka nadobudnutia a straty vlastníckeho práva, občiansky zákonník prísne 
rozlišuje medzi nehnuteľnosťami a hnuteľnosťami. Nadobudnutie (alebo prevod) 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vzniká zápisom do pozemkovej knihy. Ak 
neexistoval zápis, nebolo ani práva. Účelom tejto zásady bolo stanoviť presne 
vlastnícke právo a uľahčiť získanie úveru, ktorý sa zabezpečoval zápisom záložného 
práva na nehnuteľnostiach. Veriteľ musel presne poznať, aké práva sa vzťahujú 
k nehnuteľnosti, na ktorej bola zriadená hypotéka, lebo od toho závisela jej cena. 

 Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam stačilo odovzdanie vecí 
nadobúdateľovi a vyžadoval sa súčasný súhlas obidvoch strán. 

12.4.2 Rodinné právo 

 Veková hranica pre vstup do manželstva predstavovala u mužov dovŕšenie 21 
rokov, u žien 16. rokov. Občiansky zákonník dovoľuje zníženie vekovej hranice u žien 
v prípade nutného uzavretia manželstva. 

 Občiansky zákonník stanovil ako obligatórnu občiansku formu uzavretie 
manželstva. Osobné vzťahy manželov sú poznačené zásadou nadvlády muža, čo je 
typické pre buržoázne rodinné právo. 

 „Mužovi patrí rozhodovanie vo všetkých veciach, ktoré sa vzťahujú na spoločný 
manželský život, najmä určuje miesto pobytu“. (§ 1354). 

 Podľa ustanovenia § 1356 bola žena oprávnená a povinná viesť domácnosť. Ak 
nebolo v svadobnej zmluve výslovne stanovené iné, platila zásada, že majetok, ktorý 
žena priniesla do manželstva a ktorý získala počas jeho trvania, podlieha pod správu 
muža (§ 1363). 

 Rozvod sa povoľuje len z dôvodov v zákone taxatívne vypočítaných 
(cudzoložstvo, úklady jedného manžela o život druhého, zlomyseľné opustenie jedného 
manžela druhým, hlboký rozvrat manželstva pre hrubé porušenie manželských 
povinností, nevyliečiteľná duševná choroba). 

 Žaloba o rozvod musí sa podať do 6 mesiacov po vzniku dôvodu žiadosti 
o rozvod. Rozhodnutie o rozvode musí byť vynesené po dôkladnom rozbore prípadu. 

 Základom vzťahov medzi rodičmi a deťmi je zásada rodičovskej moci. Ak otec 
nie je pozbavený rodičovskej moci, vykonáva ju jedine on. Rodičovská moc prechádza 
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na matku len po smrti otca alebo ak je otec pozbavený otcovskej moci. Ale i v týchto 
prípadoch je možné matke menovať poradcu, ktorý ju v skutočnosti kontroluje. 

12.4.3 Dedičské právo 

 Podľa Občianskeho zákonníka je možné dediť podľa zákona a zo závetu. 
Charakteristickou črtou dedičského práva je skutočnosť, že dediť podľa zákona sa dá 
neobmedzene. Ak nie je blízkych príbuzných, stáva sa dedičom príbuzný 
vzdialenejšieho stupňa, ktorý poručiteľa často ani nepoznal ani nevidel. Nekonečnosť 
zákonného dedenia príbuzenstvom je výrazom snahy zákonodárcu udržať majetok 
v rodine bez jeho prevodu na štát alebo cirkev. 

 Zákonník poskytuje právo zriadiť ohľadne majetku závet a určiť dediča podľa 
svojej vôle. Bola zavedená inštitúcia povinného podielu v prospech potomkov, rodičov 
a manžela závetcu. Závetca nemôže tieto osoby pozbaviť ich zákonného podielu. Výška 
zákonného podielu sa rovná polovici podielu, ktorý by osoba dostala podľa dedenia zo 
zákona. 

12.4.4 Obchodný zákonník 

 Vydanie jednotného Občianskeho zákonníka vynútilo si revíziu Obchodného 
zákonníka z roku 1861. Nový Občiansky zákonník už obsahoval všeobecné ustanovenia 
o zmluvách a im zodpovedajúce ustanovenia Obchodného zákonníka. Okrem toho bolo 
treba uviesť do súladu ustanovenia Občianskeho zákonníka s časťou Obchodného 
zákonníka. 

 Nová redakcia Obchodného zákonníka (Handelsgesetzbuch, HGB) bola 
schválená 10. mája 1897 a nadobudla účinnosť súčasne s Občianskym zákonníkom 
1. januára 1900. 

 Obchodný zákonník už nebol samostatným zákonníkom, akým bol do vydania 
Občianskeho zákonníka. Predstavuje len jeho doplnenie, ktoré obsahuje úpravu 
osobitných obchodných inštitúcií a osobitné pravidlá pre obchodníkov. Napr. ako 
doplnenie k všeobecným ustanoveniam o kúpnej zmluve, ktoré sú obsiahnuté 
v Občianskom zákonníku, stanovil Obchodný zákonník niektoré osobitné pravidlá pre 
kúpne zmluvy, ktoré uzatvárajú obchodníci. 

 To, že sa v Nemecku zachoval dualizmus súkromného práva, t. j. delenie 
súkromného práva na občianske a obchodné, svedčí o sile, ktorú mal v Nemecku na 
konci 19. storočia veľký kapitál, ktorý sa usiloval udržať svoje osobitné obchodné 
právne inštitúcie. 

 Okrem Obchodného zákonníka vzťahy obchodníkov boli upravované aj 
obyčajom a zvykmi. 

Obchodný zákon sa delí na 4 knihy: 

 V prvej knihe sú všeobecné pravidlá o tom, kto sa považuje za obchodníka, 
o obchodnom registri (t. j. oficiálnom zozname podnikov), o firme (t. j. o názve 
podniku), o obchodných knihách, o obchodných zamestnancoch a 
o sprostredkovateľoch. 

 Druhá kniha je venovaná obchodným spoločnostiam. V tejto časti sú osobitné 
pravidlá o tzv. verejnej spoločnosti, o komanditnej spoločnosti a o akciovej spoločnosti. 
Tieto pravidlá obchodného zákonníka majú osobitný význam. Proces koncentrácie 
a centralizácie viedol k tomu, že už na konci 19. storočia neboli hlavnými činiteľmi 
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obchodného obratu jednotliví obchodníci, ale rôzne spoločnosti, ktorých základom bolo 
spojenie kapitálu. 

 V Obchodnom zákonníku sa neuskutočnila úprava „spoločnosti s ručením 
obmedzeným“. 

 Právnu úpravu tohto druhu spoločnosti uskutočnil osobitný zákonník, ktorý bol 
vydaný v roku 1892. Účastníci týchto spoločností neručia za záväzky spoločnosti 
svojím osobným majetkom. Tým sa podobajú akciovým spoločnostiam. Účastnícke 
podiely nemôžu sa však scudzovať tak voľne ako pri akciovej spoločnosti. Podľa 
úmyslu zákonodarcu bola spoločnosť s ručením obmedzeným užším a stabilnejším 
spojením účastníkov ako akciová spoločnosť. Forma spoločnosti s ručením 
obmedzeným je vedľa akciovej spoločnosti najobľúbenejšou formou obchodného 
podnikania. 

 Tretia kniha Obchodného zákonníka hovorí o obchodných zmluvách. Okrem 
všeobecných pravidiel o týchto zmluvách obsahuje táto kniha ustanovenia o kúpnej 
zmluve medzi obchodníkmi, o zmluve komisionárskej a o zasielateľskej zmluve. 

 Napokon štvrtá kniha je venovaná námornému obchodu a osobitným 
inštitúciám, ktoré sú spojené s námornou obchodnou plavbou. 

12.4.5 Pracovné a sociálne zákonodarstvo 

 Po zjednotení Nemecka dochádza k rýchlemu spriemyselneniu krajiny. To malo 
za následok početný vzrast proletariátu. Pracovné podmienky boli ešte stále veľmi 
ťažké. Neexistovala úprava pracovného času, okrem pracovného času detí. Neexistovalo 
sociálne zabezpečenie pre prípad choroby, invalidity a staroby. 

 Živnostenský poriadok vydaný v roku 1869 pre Severonemecký spolok 
a prevzatý po zjednotení aj juhonemeckými krajinami obsahoval len veľmi málo 
ustanovení, ktoré upravovali postavenie „pomocníkov, tovarišov, učňov a továrenských 
robotníkov“. 

 Základná myšlienka tohto opatrenia je vyjadrená v § 105 odst. 1, v ktorom sa 
hovorí: „Úprava vzťahov medzi samostatnými živnostníkmi a ich tovarišmi, 
pomocníkmi a učňami je vecou voľnej dohody.“ 

 Pod tlakom veľkého baníckeho štrajku z roku 1889 a stroskotania výnimočného 
zákona proti socialistom bola vládnuca trieda nútená k ďalším ústupkom, ktoré sú 
obsahom ďalšej novelizácie živnostenského poriadku z roku 1891. 

 V podnikoch, ktoré zamestnávali viac ako 20 robotníkov, museli sa vypracovať 
pracovné podmienky. V týchto podmienkach sa stanovili: pracovný čas, spôsob platenia 
mzdy, tresty, ako aj výpovedné lehoty, ak sa odchyľovali od zákonných ustanovení. 
Pracovné podmienky vypracovali sami podnikatelia, čím bola porušená buržoáziou tak 
vyzdvihovaná zásada zmluvnej slobody. 

 Ako prvý bol prijatý zákon z roku 1883 o povinnom poistení robotníkov pre 
prípad choroby. Neexistovalo však jednotné poistenie. Podnikatelia znášali 30 % 
a robotníci 70 % poisťovacích príspevkov. 

 Ako druhý bol vydaný v roku 1884 Zákon o úrazovom poistení. Podľa toho 
zákona mal robotník alebo jeho pozostalí nárok na náhradu škody v prípade, že v práci 
utrpel úraz alebo bol usmrtený. 
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 Posledný z týchto zákonov bol vydaný v roku 1889 a týkal sa úpravy poistenia 
pre prípad invalidity a staroby. Len ten robotník, ktorý vykázal 30 príspevkových rokov 
a dovŕšil 70. rok svojho života, mal nárok na starobný dôchodok. Za danej situácie 
nebolo mnoho robotníkov, ktorí by boli mali výhľad užiť starobný dôchodok. 

 Napriek všetkým nedostatkom, ktorými boli poznamenané tieto zákony, predsa 
znamenali určité zlepšenie v postavení robotníckej triedy, i keď tým miera 
vykorisťovania nebola v podstate zmiernená. 

12.4.6 Trestné právo 

 V rokoch 1838–1869 sa takmer vo všetkých nemeckých krajinách uskutočnila 
kodifikácia trestného práva. 

 Medzi trestnými zákonmi, ktoré boli vydané v tomto období, zaujíma osobitné 
miesto pruský Trestný zákonník z roku 1851, hlavne preto, že jeho vzorom bol 
francúzsky Trestný zákonník, ktorý zvýrazňoval požiadavky buržoázie. Druhá príčina 
spočívala v tom, že v dôsledku hegemónie Pruska mal jeho zákonník rozhodujúci vplyv 
na vývin nemeckého trestného práva. 

 Pruský Trestný zákonník, podobne ako je vzor, vychádzal z trojdelenia trestného 
činu (priestupok, prečin a zločin) a zo zásady „žiaden trest bez zákona“ (pozri 
dokumenty). 

 Po vytvorení Severonemeckého spolku vypracovalo pruské ministerstvo 
spravodlivosti návrh nového spolkového Trestného zákonníka. Návrh bol predložený 
spolkovému snemu. Najbúrlivejšia debata sa rozvinula okolo ustanovenia o treste smrti 
za velezradu. Trest smrti za tento trestný čin bol najprv väčšinou snemu zamietnutý. 
Pod tlakom pruských junkerov a samotného Bismarcka sa uskutočnilo nové hlasovanie 
a trest smrti za velezradu bol uzákonený. Okrem trestných činov velezrady a vraždy bol 
trest smrti odstránený. Tresty boli čiastočne zmiernené. Výpočet poľahčujúcich 
okolností bol rozšírený. Návrh zákonníka poznal ako trest aj doživotné nútené práce. 
Súkromné vlastníctvo vo všetkých jeho formách bolo dôkladne chránené. Návrh 
zákonníka bol 25. 5. 1870 prijatý a ešte pred nadobudnutím účinnosti 15. 5. 1871 bol 
vyhlásený ako Trestný zákonník pre Nemeckú ríšu (Strafgesetzbuch für das Deutsche 
Reich). 

12.5 Počiatky štátoprávneho (ústavného) vývoja európskych štátov  
v 20. storočí 

 Národy krajín Európy podnietené na začiatku 20. storočia vojnovými 
ukrutnosťami a biedou, vtiahnuté do politiky, chopili sa svojho neobmedzovaného, 
zvrchovaného práva ľudu konštituovať štát a jeho usporiadanie („puvoir constituant“ 
podľa teórie Sieyesa). Až na výnimky svoje právo aj uplatnili a realizovali. Idea 
konštitucionalizmu, v zmysle prijatia základnej právnej normy a najvyššou juristickou 
relevanciou, obsahove upravujúca formu vlády a stanovujúcou obmedzenú moc štátu, 
jeho inštitúcií a orgánov, bola už vo všeobecnosti uskutočnená, resp. sa presadzovala 
v posledných krajinách Európy. 

 V Osmanskej ríši až do konca I. svetovej vojny bol parlament len 
v embryonálnej podobe, a v cárskom Rusku mal povahu poloparlamentarizmu, či 
pseudoparlamentarizmu, s prevládajúcou absolutistickou právomocou cára. 
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 Ako forma štátu prevažovala až na výnimku, vo Francúzsku a Švajčiarsku 
monarchia, monarchistická forma štátu. Aj v otázke akceptácie republiky došlo 
k podstatnej zmene. Pápež Lev XII. v encyklike „Rerum novarum“ z roku 1892 
akceptoval republikánsku formu vlády, ako legálnu. Vyjadril v nej aj súhlas, aby sa 
občania katolíckeho vierovyznania zúčastňovali aktívne politického života. 
Republikánsky systém tak stratil ďalší významný faktor tabuizácie, resp. jeho 
démonizácie, či odmietania. Emancipoval sa aj v konzervatívnych, autoritatívnych 
kruhoch, ktoré adaptovali svoje myslenie. 

Monarchistický konštitučný parlamentarizmus mal tri podoby: 

a) Britský resp. anglický, kde pokračovalo zreteľné odčleňovanie sa panovníčky od 
kabinetu, resp. výkonnej k moci, smerom k reprezentatívnemu postaveniu. Od roku 
1832, od prvej volebnej reformy sa začína stopäťdesiatročné obdobie zlatého času 
britského parlamentarizmu. Koncepcia parlamentu sa upevnila v štýle „diskusného 
parlamentu“, pričom poslanci, ktorí svoje prejavy nečítali, ale prednášali ich zo 
svojich lavíc neboli podrobení žiadnej frakčnej disciplíne. Parlament bol podľa 
vytvorených a dotvárajúcich sa ústavných zvyklostí zodpovedný len Dolnej 
(poslaneckej) snemovni, nie kráľovnej. Zredukoval sa aj význam Snemovne lordov. 
Prestala byť od roku 1911 rovnoprávnym partnerom Dolnej snemovni. Právomoci 
Dolnej snemovne vo vzťahu ku kabinetu, neboli jednostrané. Vláda zodpovedajúca 
sa parlamentu, resp. jej premiér mal právo kedykoľvek rozpustiť Dolnú snemovňu, 
aktom kráľovnej a obrátiť sa na voličov, pri riešení prípadných rozporov medzi 
parlamentom kabinetom resp. overení otázky legitimity v krajine. 

b) Nemecký a tiež rakúsko - uhorský parlamentarizmu a konštitucionalizmus. 
Vyznačoval sa dvomi zdrojmi moci (dualizmom prameňov štátnej moci ) za ktorých 
sa považovali oddelene, cisár a ľud reprezentovaný Ríškym snemom, resp. radou 
V uvedenej je možné povedať, dyarchii zdroja legitimity, primát mala suverenita 
pnovníka, zodpovednosť spolkového kancelára len panovníkovi, nie parlamentu.. 

c) Balkánsky, „importovaný“ konštitucionalizmus, vrátane kráľovských dynastií (okrem 
Srbska, v ktorom však bol otvorene derogovaný, resp. porušovaný). Bol bez 
adekvátnej sociálno-ekonomickej základne a politickej kultúry, potrebnej pre 
parlamentarizmus implantovaný zo západnej Európy. Bola to v podstate, „čiastočne 
obmedzená monarchia“, ale nie skutočná konštitučná monarchia. 

 Francúzsky konštitucionalizmus na začiatku dvadsiateho storočia, už bol 
fungujúcou parlamentnou formou vlády a to prvýkrát v historii v republikánskej formy 
štátu, hoci v roku 1871 sa ustanovil „ako náhodilosť a provizórium“. (Klokočka, s. 189) 
Postavenie prezidenta, riešil inak ako Ústava USA. Inštitúcia prezidenta republiky bola 
oddelená od priameho riadenia výkonu moci. Preto upravila Francúzska ústava 
postavenie prezidenta ako panovníka v tom smere, že sa prezident stal zo svojej činnosti 
nezodpovedný. Kontrola výkonnej moci sa zamerala na skutočného nositeľa výkonnej 
moci a to na vládu a bola zverená obom komorám parlamentu. Prvýkrát bolo zverené 
republikánskej hlave štátu právo rozpúšťať poslaneckú snemovňu (americký prezident 
takúto právomoc nemal a v predchádzajúcich francúzských republikánskych ústavách 
bol parlament nerozpustiteľný. V chápaní parlamentnej demokracie kontinentálneho 
typu nebolo mysliteľné, aby sa politická zodpovednosť vlády realizovala voči takej 
druhej komore parlamentu, ktorá by nebola volená. Tým došlo ku konštrukcii 
a ustanovenie voleného senátu, druhej komory, čo bolo tiež podstatné nóvum 
francúzskeho parlamentarizmu (v porovnaní s hornými snemovňami kreovanými na 
princípe dedičnom, menovacom alebo ex offo). Poslanecká snemovňa bola volená vo 
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všeobecným voľbách na základe väčšinového volebného systému. Pasívne volebné 
právo do senátu mali len osoby staršie ako 40 rokov. Od roku 1884 boli volení 
v departamentoch osobitným volebným kolégiom, 75 000 voliteľov, skladajúcich sa 
z poslancov generálnych rád, okresných a obecných rád. Senát bol nerozpustiteľný. 
V oblasti zákonodarstva bol rovnoprávny s poslaneckou snemovňou. Senát bol po celú 
dobu III. republiky akousi konzervatívnou brzdou zákonodarnej činnosti poslaneckej 
snemovne. A konzervatívnu úlohu zohrával aj voči prezidentovi. V roku 1884 došlo 
k ústavnej zmene, ústavným zákonom ktorý zakotvoval ustanovenie, že „návrh na 
zmenu republikánskej formy vlády je neprípustný“ a ďalej, že po rozpustení poslaneckej 
snemovne sa musia konať nové voľby do dvoch mesiacov. Senát prispieval svojim 
výsadným postavením, ako nerozpustiteľný, k labilite vlády, tým že ju svojim odporom 
nútil k odstúpeniu, ako aj k nestabilite zákonodarnej činnosti tým, že návrh zákona 
predložený parlamentu si vymieňali snemovne, s návrhmi na doplnenie a zmenu, často 
dovtedy kým nebol znehodnotený (posielali si ho ako lodičky). V skutočnosti tak zlyhal 
francúzsky parlament na poli svojej zákonodarnej činnosti. 

 Väčšina európskych ústav nasledovala a zakotvila inštitúty a orgány overené 
praxou štátneho zriadenia Anglicka (okrem republikánskej formy) aj Francúzska: kráľ, 
dve snemovne, právo „ľudu“ zúčastňovať sa volieb, kolektívna zodpovednosť kabinetu 
pred Dolnou snemovňou, neodvolateľnosť sudcov. 

 Horné komory sa však skladali temer iba z menovaných alebo dedičných členov. 
Neveľký bol počet tých štátov, kde sa druhá komora kreovala na základe priamych 
volieb (Belgicko, Holandsko, Švédsko a Dánsko) a nepriamych (vo Francúzsku). 
Pasívne volebné právo bolo aj tu podmienené majetkovým cenzom (napríklad belgická 
ústava žiadala pre nadobudnutie pasívneho práva kandidovať ako senátor zaplatenie 
1000 florinov priamych daní). 

Jednokomorové parlamenty boli realitou v troch nových štátoch v: Srbsku, 
Grécku a Bulharsku. 

 Kompetencia komôr v legislatíve bola väčšinou delená (vo Francúzsku boli 
v zákonodarne rovnoprávne) v prospech, nezmeniteľnej výhody hornej komory. 

 Na prelome storočí sa prejavovala aj tendencia zredukovania postavenia 
a právomoci horných komôr, k demokratizácii ich kreovania. V roku 1893 anglický 
parlament posudzoval návrh zákona, dovoľujúcim dedičom peerských titulov 
kandidovať do poslaneckej snemovne, za podmienky že sa vzdajú titulu a miesta 
v snemovne lordov. Návrh však neprešiel. Až v roku 1911 sa presadil primát Dolnej 
snemovne v zákonodarstve. Zredukovanie významu horných snemovní, posilnilo dolné 
komory parlamentu, konkrétne vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a v niektorých 
iných krajinách. 

 Inou tendenciou vo vývoji parlamentarizmu, bolo zníženie úlohy parlamentov 
vôbec. Tento proces však nebol priamočiary, neuskutočňoval sa naraz a zďaleko nie 
všade. Naopak v mnohých krajinách parlamenty nadobudli právo: a) zákonodarnej 
iniciatívy, ktoré sa im ešte nedávno odopieralo, b) právo navrhnutia zmien do vládnych 
návrhov zákonov, c) uplatnenie práva kontoly parlamentom (najmä výkonnej moci), d) 
zaviedli sa parlamentné odmeny, náhrady poslancov, e) uzákonila sa verejnosť 
parlamentných diskusií a nezodpovednosť poslancov za kritiku vlády (imunita). 

 Politická, stranícka opozícia sa uznáva práve v tomto období za nevyhnutný 
prvok parlametného systému. Schopnosť opozície presadiť zákon však bola obyčajne 
neveľká. Zdokonalovali sa aj prostriedky skončenia, prerušenia, diskusií ak neboli 
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výhodné pre vládu. Najuniverzálnejším prostriedkom (okrem iných obštrukcií) sa stal 
návrh o prerušení diskusie. 

 Po tom ako bola navrhnutá (obyčajne poslancom parlamentnej väčšiny), diskusia 
o návrhu zákona sa alebo vôbec nezačali alebo sa vzápätí ukončili a snemovňa 
pristúpila k hlasovaniu o návrhu. Nespokojní poslanci, porušujúci tieto pravidlá boli 
pacifikovaní takými prostriedkami ako verejné napomenutie, zbavenie (odňatie slova) 
a dokonca vyvedenie z komory (podľa rokovacieho poriadku alebo pravidiel 
parlamentu). 

 Priamoúmerne s tým, ako parlamenty v jednotlivých krajinách strácali význam, 
posilňovala sa moc vlády. Zostavenie a redakcia návrhov zákonov stávala sa v podstate 
monopolom vlády, jej aparátu. Vlády dosiahli pre seba právo vydávať uznesenia, 
s obídením parlamentu. Parlament splnomocňoval často kabinet, vydávať takého 
uznesenia v určitom okruhu vecí alebo dovoľoval mu robiť to isté „pre vykonanie 
zákona“, „s cieľom uskutočnenia a zabezpečenia zákona.“ V súlade s tým sa aj zákon 
formuloval v zovšeobecňujúcejšej podobe, dikcii. V mnohých zákonoch boli obsiahnuté 
ustanovenia, dovoľujúce vláde, ministrom príp. štátnym úradníkov konať podľa 
„vlastného uváženie“, t. j. v kontexte s danou, prakticky zákonom neupravenou 
situáciou. Kontrola vlády nad parlamentom sa stávala vo viacerých vzťahoch fikciou. 
Z toho pramenila aj nedôvera k parlamentu, resp. určitá kríza parlamentarizmu, pred I. 
svetovou vojnou, v jej priebehu, ktorá vyústila do hľadania iných foriem štátu a vlády. 

 Posilnenie postavenia vlády bolo sprevádzané zvýšením počtu úradníkov. Tento 
proces sa týkal tiež Anglicka a Ameriky, kde militarizácia štátu a jeho byrokratizácia 
bola menšia ako v kontinentálnej Európe. Erudovaný pracovník ministerstva mohol 
silne ovplyvňovať a v extrémnom prípade si dokonca podriadiť ministrov, ktorí boli 
neznalí problematiky rezortu, do ministerského kresla ktorého boli menovaní. 

 Vo väčšine krajín štátni zamestnanci mali privilégium osobitnej súdnej 
príslušnosti, ďalej mali právo na tzv. definitívu (t. j. nemožnosť zrušiť ich pracovný 
pomer po uplynutí určitej dĺžky zamestnania v štátnej správe ), právo na výsluhu 
a penziu za dlhodobú službu. Urážka verejnej osoby (i vysokého štátneho úradíka) sa 
trestala prísnejšie. Štátna byrokracia (pri jej možnej korumpovateľnosti) sa stala 
obrovskú silou, trvale reakčnou, efektívnou protiváhou k demokratickým formám 
riadenia, štátnej správy aj samosprávy. 

 Ústavy zaväzovali k tomu, aby post ministra vojny (obrany) obsadzovali 
dôstojníci. Militarizmus tak nadobudol rozhodujúci vplyv na všetky záležitosti spojené 
s armádou a námorníctva a často určoval i zahraničnú politiku krajiny. 

 Vo volebnom práve do prvých rokov dvadsiateho storočia panovala cenzová 
sústava. V Španielsku, v Belgicku, Holandsku a v iných štátoch podmienkou aktívneho 
volebného práva bolo platenie príslušnej dane. V Uhorsku cenzus predstavovala - renta, 
vlastníctvo domov, a znalosti čítania a písania. Princípom majetkového cenzu bola 
preniknutá aj pruská kuriálna sústava. Hoci voľby do ríšskeho snemu sa uskutočňovali 
na základe všeobecného volebného práva mužov, v Prusku boli muži-voliči, rozdelení 
na tri „triedy“, kúrie. Prvé dve kúrie sa skladali z veľkých plátcov daní. Do poslednej 
boli zapísaní všetci ostatní aktívni voliči. Každá kúria volila rovnaký počet poslancov. 
Znamenalo to, že dve prvé kúrie, početne reprezentujúce neveľkú skupinu občanov, 
volili dve tretiny poslancov, mnohomiliónov voličom s právom voliť poslancov do tretej 
kúrii volilo len jednu tretinu poslancov. (konkrétne v Berlíne v roku 1893 predstavovali 
voliči s aktívnym volebným právom do dvoch prvých komôr - 4 % všetkých voličov. 
Deväťdesiať šesť percent voličov potom volilo iba 33 % poslancov.) Tým sa zakotvilo 
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nerovné volebné právo. Hlas jedného voliča do prvých dvoch komôr sa rovnal trom 
hlasom voličov v tretej komore. 

 Cenzus gramotnosti vyžadovala talianska, brazílska a ďalšie ústavy, vrátane 
ústavy USA. Bol to nepriamo tiež majetkový cenzus. Pokiaľ nie je v ústave garantované 
právo na bezplatné vzdelanie, bole takýto cenzus nesporne neoprávnený („pretože 
negramotní stoja mimo politiky“), bol formou priamej politickej diskreditácie na 
základe majetku. 

 Najrozdielnejšie boli požiadavky vyžadované pre vek hlasujúcich. Pravidlom 
bolo, že vekový cenzus sa malokde znížil pod 21 rokov. Pre pasívne volebné právo 
temer vo všetkých krajinách bol vek zvýšený (s výnimkou - Anglicka) na 25 rokov do 
poslaneckej snemovne (Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko a Holandsko). 

 Volebné právo pre ženy, resp. ženám sa odmietalo. Hnutie sufražetiek v USA i 
v Anglicku bojovalo, demonštrovalo, organizovalo petičné akcie za získanie volebného 
práva. Vo Veľkej Británii bolo vydatým ženám priznané majetkové právo, nie politické 
práva. Feministky tu založili Sociálny a politický zväz žien. Vo Fínsku uzákonili 
volebné právo žien v roku 1906, v Nórsku v roku 1913. Francúzski socialisti zastávali 
názor, že k emanpicácii robotníckej triedy musí dôjsť pred emancipáciou žien, ostatné 
strany ju na začiatku storočia vôbec nepripúšťali. 

 Tajné hlasovanie sa zakotvilo najskôr vo Francúzsku (v roku 1848), neskôr 
temer vo všetkých krajinách (s výnimkou - Uhorska, Dánska a niektorých iných štátov). 

 Základné práva občanov, ich katalóg bol súčasťou všetkých ústav, v rôznej 
miere a rozsahu. Typickou úpravou bol kontext prvého a druhého odseku, vymedzenia 
politických práv (spolčovacie, zhromažďovacie, petičné, slobody slova, tlače), 
v ktorých pozitívne vymedzené ustanovenie v prvom odseku, bolo podmieňované 
výhradami druhého odseku (nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi, verejným 
poriadkom a všeobecným dobrom), resp. dávalo sa zmocnenie upraviť tieto ústavné 
práva v obyčajnom zákonodarstve, príp. v nariadeniach vlády. Źákladné práva 
zakotvené v ústave nemali priamu účinnosť, resp. boli vykonateľné len na základe 
vykonávajúcich zákonov a ďalších predpisov, ktoré často reštriktívne upravovali, resp. 
ohrozovali ich podstatu a zmysel. 

 Stav vývoja konštitucionalizmu ako štátneho režimu, t. j. spôsobu uplatňovania 
a presadzovania štátnej moci je možné zaradiť do týchto hodnoteni: 

1) Absolutistickou monarchiou (bez ústavy, s plnou mocou monarchu) bolo cárske 
Rusko, Osmanská ríša, a podľa textu ústavy aj mikroštát, kniežatstvo Monako 
(Ústava Monaka bola oktrojovaná kniežaťom, zákonodarnú moc vykonával knieža 
a národná rada, ale iba knieža mal právo zákonodarnej iniciatívy a právo absolutného 
veta voči zákonom prijatým parlamentom. Mal právo vydávať nariadenia s mocou 
zákona, aj meniť ústava. Výkonná moc sa uskutočňovala pod zvrchovanosťou 
kniežata). 

2) Obmedzenými konštitučnými monarchiami, s prevahou panovníka nad parlamentom 
bolo cisárske Nemecko a cisárske Rakúsko. V Nemecku bol kancelár (predstavujúci 
vládu) menovaný a odvolávaný cisárom. Parlament nemal žiadnu ingerenciu na 
inštalovanie, kontrolu, príp. odvolanie kancelára. 

3) Obmedzenými konštitučnými parlamentnými monarchiami (t. j., v ktorých bol 
najvyšší zastupiteľský orgán kreátorom, kontrolórom, aj derogátorom novej vlády, 
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vyslovoval jej dôveru príp. nedôveru, po ktorej musela odstúpiť) na začiatku 20. 
storočia boli: 

-  Nórsko s ústavou z roku 1814 - aj keď samotná ústava charakterizovala formu vlády 
„ako obmedzenúá dedičnú monarchiu“, 

-  Dánsko - s Ústavou z roku 1866 a novou z roku 1915 - s kvalifikáciou formy vlády - 
„obmedzená monarchia“. 

-  Švédsko - s ústavnými normami: Dokument o vládnutí z roku 1809 a Akt o Riksdage      
(v dvojkomorovom parlamente), ktoré podstatne obmedzovali kráľa ustanoveniami 
o právomoci kráľa ako panovníka i ako osobu, s povinnosťou prerokovať každý svoj 
vnútropolitický a zahraničnopolitický akt, úkon, so Štátnou radou a návrhy zákonov 
aj s Legislatívnou radou, členovia ktorých boli zodpovední za zlú radu, resp. že 
v protokole neuviedli svoj iný ako kráľov názor. Ale k vytvoreniu inštitúcie 
zodpovednosti vlády parlamentu tu ešte nedošlo. 

-  Grécko - s ústavou z roku 1864, platnou do roku 1911 - kedy nová Ústava rozšírila 
práva parlamentu a redukovala prerogatíva kráľa. 

- Medzi obmedzené konštitučné monarchie patrilo Španielsko - s podstatne 
redukovanou koloniálnou ríšou, ďalej Portugalsko, so zámorskými dŕžavami 
a Taliansko - s parlamentom, senát ktorého väčšinu menoval kráľ. 

4)  Konštitučnými a parlamentnými monarchiami - v tomto čase boli: 

- Veľká Británia, kde už v roku 1707 potvrdila kráľovná Anna, že nebude uplatňovať 
právo rozpustiť parlament na základe výlučne svojej vôle (ale len na návrh 
premiéra), a v roku 1707 naposledy odmietla koruna dať súhlas k parlamentnému 
zákonu (stop - na právo absolútneho veta panovníka). Parlament sa stal suverénnym 
orgánom, kreujúcim kabinet a vyslovujúcim mu nedôveru. Kabinet cez stranícku 
politickú väčšinu v parlamente získal primát. 

- Belgicko - ústava z roku 1831 vyhlásila liberálno-parlamentnú monarchiu a ústavný 
systém, ktorý sa v priebehu rokov vyvinul do parlamentnej formy vlády. 

- Holandsko - zmenou ústavy v roku 1848 vznikla parlamentná zodpovednosť 
exekutívy voči legislatíve. 

5) Republikami boli: 

- Švajčiarsko - (Ústava z roku 1874) s 22 kantónami, konfederácia podľa mena, 
federáciou podľa stavu, kde zasadanie oboch komôr volilo najvyšší výkonný 
a nariaďovací orgán Spolku, Spolkovú radu, skladajúcu sa zo siedmich členov 
(šéfov departamentu zahraničných vecí, vojny, národného hospodárska, ekonomiky 
a spojov, vnútra, justície a polície). Zo Spolkovej rady sa volili dvaja členovia, ktorí 
na dobu jedného roka vykonávajú funkcie prezidenta a viceprezidenta. 

-  Francúzsko - vyhlásenie republiky v roku 1871 bola len provizóriom a malo byť 
dočasné (pretože sa monarchistická väčšina nemohla dohodnúť na jednom, z troch 
kandidátov). Ústava však dávala prezidentovi práva ako monarchovi. 

-  od roku 1910 existovala tretia republika v Európe na začiatku storočia, Portugalsko. 

6) Okrem prevahy monarchií, a z nich tzv. obmedzených monarchií (v ktorých 
parlament bol sekundárnym orgánom v sústave najvyších štátnych orgánov, 
nepodieľal sa na kreácii vlády a tej nemohol ani vysloviť nedôveru s následnou 
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demisiou) ďalším typickým znakom štátnych režimov na začiatku dvadsiateho 
storočia - bolo spojenie štátu a cirkvi. 

- Grécka Ústava - vyhlasovala pravoslávnu grécku cirkev ústava za panujúce 
náboženstvo. 

-  katolícka cirkev bola panujúcou podľa znenia ústav, v Portugalsku, Španielsku,  
Taliansku. 

- Dánsko, Nórsko, Švédsko - vyhlasovali vo svojich ústavách za oficiálne 
náboženstvo štátu, evanjelické luteránske náboženstvo (čl. 2, nórskej ústavy 
z roku 1814). 

 Pri tomto ústavnoprávnom zakotvení, súčasne potvrdzovali slobodu myslenia, 
vierovyznania. Rozvíjal sa tým proces postupného prekonávania religiózneho 
fundamentálneho etatizmu (zaväzujúce občanov vyznavať konkrétne náboženstvá, aj 
pod hrozbou trestu), postupovala tak laicizácia krajín Európy. Spojenectvo oltára 
a trónu, však bolo silné a oficiálne. 

 Za nezviazané so žiadnou cirkvou a náboženstvom je možné považovať - 
Belgicko (zaviedlo obligatórny civilný sobáš a zápis do civilných matrík) - potom 
Holandsko a Francúzsko (kde došlo v roku 1905 k rozluke štátu od cirkvi). 

7) K ďalším znakom formy vlády bol na začiatku 20. storočia vysoký majetkový cenzus 
ako podmienka pre priznanie aktívneho i pasívneho volebného práva. Aj po 
aktívnych a bojových vystúpeniach priemyselného proletariátu organizovaného 
v odboroch, a robotníckych stranách, pod vplyvom hnutie žien za volebné právo, po 
upevnenie pozícií sociálno-demokratických strán, ako parlamentných strán, ako aj po 
nových organizačných a ideových, programových zmenách v klasických 
buržoáznych stranách, sa volebné právo rozširovalo, resp. došlo k uzákoneniu 
všeobecného volebného práva. V Belgicu bolo všeobecné volebné právo zavedené 
v roku 1893, vo Švédsku v roku 1907, v Holandsku bolo demokratizované v rokoch 
1887-1896. Rakúsko-Uhorský cisár v apríli 1906 pohrozil nacionalistickému hnutiu 
v Maďarsku, že zavedie všeobecné volebné právo. Tým by sa uhorské Maďarsko 
dostalo pred možnosť, že Maďari budú v menšine. Aj tak sa nakladalo zo všeobecým 
volebným právom. Všeobecné volebné právo sa zaviedlo temer vo všetkých štátoch 
Európy až po I. svetovej vojne. 

8) Ďalším všeobecne sa vyskytujúcim javom bolo politické postavenie priemyselného 
robotníctva, uznanie jeho odborových organizácií (t. j. združovacieho práva), 
politických strán (sociálno-demokratických), práva na štrajk, resp. na kolektívne 
vyjednávanie ako aj uznanie hospodársko-sociálnych práva ako základných ľudských 
práv druhej generácie. Stretávalo sa pôvodne s represiami, s postavením mimo zákon 
(zákon proti socialistom za Bismarcka). V tomto zápase sa menil aj charakter štátov. 
Z liberálnych, nezasahujúcich do ekonomiky, do trhu práce, sa stával postliberálny 
štát, upravujúci slobodnú súťaž v hospodárstve (protimonopolné zákonodarstvo) 
uzákoňujúci nemocenské, zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie robotníkov, 
ďalších námezdne pracujúcich skupín, normujúci pracovnú dobu, právo na 
odpočinok po práci, na minimálny zárobok a podobne. Boli to už prvé prvky tzv. 
štátu všeobecného blahobytu. 

 Sociálne krivdy spolu s národnooslobodzovaím bojom utláčaných národov sa 
stali hlavným detonátorom v európskych štátov, v strednej, juhovýchodnej 
a východnej Európe. 
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 Parlamentné a konštitučné štáty udávajúce smer vývoja v politickej demokracií 
zašli aj v oblasti druhej generácie ľudských práv najďalej 

 Vo V. Británii - v roku 1900 parlament schválil banský zákon, ktorý zakázal 
malým deťom pracovať pod zemou, a zákon o robotníckych dávkach, z ktorých mali 
byť hradené úrazy a práceneschopnosť a železničný zákon s cieľom predchádzať 
neštatiam. Boli to zákony, ktoré sa stali typické pre legislatívu, ktorú presadzovali 
vyspelé krajiny. Ruský car s v tom istom roku, potvrdil, že ruština vo Fínsku musí 
zostať úradným jazykom, a pre ľudový odpor zrušil vypovedanie podvratných živlov na 
Sibír. 

 Rozhodnutie Snemovne lordov z roku 1901, ako najvyššieho súdneho orgánu 
(Taft Vallovo rozhodnutie), uznalo robotnícke odbory za zodpovedné za akcie svojich 
členov, t. j. uznala že sú právnymi subjektami. Súd ich potrestal, ale rozhodnutie 
prinieslo konsolidáciu britského robotníctva a celý rad britských robotníkov priviedlo 
do novej strany - Labour Party, ktorá sa rozhodla stať sa parlamentnou stranou 
a presadiť záujmy robotníctva zákonodarstvom. 

 V roku 1906 schválil parlament ďalšie dva dôležité články sociálnej legislatívy: 
1) Zákon o vybavovaní sporov s odbormi, ktorý právne zakotvil podmienky sociálneho 
zmieru a zbavil odpory zodpovednosti za škody vzniknuté nelegálnymi činmi odborárov 
(tým zrušil Taft Vallovo rozhodnutie), 2) zákon o náhradách pre robotníkov, rozvíjal 
princípy zákonov vydaných už v roku 1880 a rozšíril zodpovednosť zamestnávateľov 
v oblasti bezpečnosti práce. Uvedená legislatíva bola zrealizovaná pod tlakom 
rozmáhajúceho sa odborárskeho hnutia. Bola dôkazom jeho sily, ale i schopnosti 
vládnúcej elity, riešiť sociálne otázky cestou kompromisu a zákona, nie sily alebo keď 
aj represáliami policajnými a súdnymi, ale nie ako prioritným či dokonca jediným 
prostriedkom. 

 Vo Veľkej Británii bol 1. januára 1909 po tridsiatich rokov márnych pokusov 
o presadenie nakoniec uvedený do života zákon o starobných dôchodkoch. Bolo to 
prvýkrát v histórií sociálneho zákonodarstva, keď bol prijatý zákon, ktorý priznával 
každému britskému občanovi s nízkym príjmom vlastný dôchodok. 

 Aj v Nemecku ríšsky snem prijal v roku 1908 pokrokový sociálny zákon, ktorý 
znížil počet pracovných hodín pri práci v továrňach pre mládež a ženy, Deti do 13 
rokov nemohli byť zamestnané vôbec, a deti vo veku 13-14 rokov mohli pracovať len 6 
hodín. Taký bol stav a aj takéto riešenie sa považovalo za pokrokové 

 Vo Francúzsku vláda G. Clemenceaua, v roku 1909 tvrdo zakročila proti štrajku 
zamestnancov pošty, ktorí sa dožadovala práva na vytvorenie odborov a pripojenie ku 
Confédérantion Général du Travail. Prvú požiadavku premiér prijal, druhú odmietol a 
s robotníkmi kruto naložil. Viac ako 200 pracovníkov bolo prepusteným a pre štátnych 
úradníkov bol vydaný zákaz štrajkovať. Štrajky však pokračovali. 

 S takýmto rôznorodým stavom vývoja, formy vlády a uplatňovaného štátneho 
režimu (prevažne demokratického alebo prevažne despotického a policajného) 
vstupovali štáty Európy do I. Svetovej vojny. Vojna vyvolala obrovské sociálne, 
národné sily, ktoré podstatne zmenili formy vlády a štátne režimy v nich. 

 Veľkosť zmien bola priamoúmerná stupňu rozvoja konštitucionalizmu 
v jednotlivých štátoch a úrovne rozvoja ľudských práv a to základných ľudských práv 
(osobných práv) a hospodársko- sociálnych a politických práv. K najväčším revolučným 
prevratom došlo v absolutistických štátoch (Rusko a Osmanská ríša) a konštitučne-



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – II . Časť 
 

  401 

absolutistických štátoch, (v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku). Konštitučno-parlamentné 
štáty sa premieňali v zásade evolučne a na pôde jestvujúce legality. 

 Spolu s hlbokými antagonizmami sociálnymi politickými, javove vystupovali do 
popredia hlboké národnostné protirečenia. Na začiatku I. svetovej vojny v podobe 
nacionalizmu imperialistického (dobytie a rozšírenie štátnej moci na teritória iných 
národov), koncom vojny emancipačného štátne-sebaurčovacieho národno-
oslobodzovacieho pohybu podrobených národov. Zatiaľčo v západnej Európe, boli už 
ustálené spoločenstvá národných štátov, mnohonárodnostné impéria, absolutisticko-
despotické, resp. konštitučno-absolutistické boli „žalármi národov“, neumožňujúce im 
nielen štátne sebaurčenie, ale i elementárny národný rozvoj, pretože sa usilovali o ich 
odnárodnenie. 

 Vypuknutie a prvé roky I. svetovej vojny boli spojené s nacionalizmom, ktorý 
pohltil všetky politické prúdy (konzervatívne, liberálne i socialistické) všetky vrstvy 
obyvateľstva. Vojnou bolo postihnutých viac ako 30 miliónov ľudí, t. j. viac ako 
polovica všetkých mobilizovaných ľudí: buď zomreli alebo doplatili na vojnu svojim 
zdravím. Vojna sa prvýkrát v histórii stala „totálnou“ vojnou. Neobmedzila sa len na 
izolované bojiská, viedla sa na celom fronte a nielen priamo na bojiskách, ale i v tyle, 
zasiahla aj civilistov. Symptomom doby bola antimilitaristická literatúra, výsmech 
a obviňovanie vládnúcich štruktúr a autorít. Pochybnými sa stali doteraz neotrasiteľné 
hodnoty, ktoré sa znehodnotili v krvi padlých, a ktoré boli zanesené bahnom 
s beznádejou a cynizmom. „Sväté myšlienky“ patriotizmu boli považované za neresť či 
dokonca za podvod. Ľudia sa cítili zradenými a podvedenými, strácali ilúzie, vieru 
v čokoľvek. Popri tomto silnom prúde i v ňom samotnom vznikla postupne hlboká 
túžba nájsť liek k prestavbe spoločnosti, pretože k súčasnej kapitalistickej spoločnosti 
táto generácia stratila dôveru. 

 Vojna vyčerpala i národné bohatstvo krajín. Na jednej strane priniesla obrovské 
zisky podnikateľom, celkove však citeľne zhoršila životnú úroveň obyvateľstva. 
Bezohľadne sa drancovali zdroje vlastných i cudzích krajín, kapitál sa umiestňoval 
v zahraničí alebo sa úmyselne vyvolávali inflačné procesy. Z vojnových ekonomických 
skúseností kapitalistických krajín vzniklo i teoretický odôvodnené poznanie o nutnosti 
obmedziť liberalistické slobody podnikania, posilniť význam štátneho ovplyvňovania 
hospodárstva a rozvinúť určité rysy celospoločenského plánu. 

 Vo vojne sa USA stali z dlžníka (4,5 mld. dolárov) veriteľom Európy. Ich 
pohľadávky dosahovali 9,5 miliardy dolárov. V prvej svetovej vojne vyrástli USA na 
prvú kapitalistickú veľmoc sveta. 

 Ústredné mocnosti prehrali vojnu predovšetkým preto, že predstavovali 
najkonzervatívnejšiu a najreakčnejšiu vnútornú štruktúru imperialistické moci, ktorá 
neuniesla ťarchu dlhej vojny. Dohodové mocnosti s buržoázno demokratickou štátnou 
formou sa ukázali vo vojne pevnejšie, kompaktnejšie a disponovali podstatne väčšími 
zdrojmi potrebnými na vedenie vojny ako ústredné mocnosti. 

 Prvá svetová vojna uzatvorila jednu epochu vývoja ľudstva a otvorila svojimi 
dôsledkymi, ako „svetová revolúcia“, s ruskými revolúciami, revolúciami v strednej 
Európe a Nemecku, novú epochu. 
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13  Ústavy demokratických štátov 

13.1 Stručná história vzniku ústav 

 Pojem ústavy bol a je jedným zo základných a určujúcich pojmov ústavného 
(štátneho) práva. Jeho obsah a význam bol a je však determinovaný konkrétnou etapou 
vývoja ľudskej spoločnosti. 

 Antické chápanie ústavy v starogréckych obciach (politeia) malo na mysli 
„usporiadanie úradov v politickom živote“, resp. v najširšom zmysle slova spôsob 
politického života. Ústava bola teda chápaná ako akási kodifikácia pravidiel dotýkajúca 
sa rozdelenia úlohy, právomocí a povinností medzi rôznymi úradmi a úradníkmi vlády 
a stanovenie vzájomných vzťahov medzi nimi a širšou verejnosťou. V tomto duchu 
chápal ústavu filozof Aristoteles i ďalší antickí filozofi. 

 Analogicky aj v starorímskom období sa chápal pojem ústava (constitutio) 
v širokom a všeobecnom význame - ako usporiadanie vecí verejných (Constitutio rei 
publicae), bez toho, že by sa tento pojem spájal s určitým právnym poriadkom 
a záväznými právnymi normami (názory a práce politika a filozofa Ciceróna). 

 V analogickom duchu sa chápali aj základné zákony kráľovskej moci 
v stredoveku. 

 Kvalitatívne odlišné a moderné chápanie pojmu ústavy vzniklo na základe 
masových revolučných hnutí a revolúcií na začiatku kapitalistickej éry v 18. storočí, 
a bolo tesne spojené s anglickou, americkou a francúzskou revolúciou. Preniknutím tzv. 
tretieho stavu do procesu tvorby politickej a štátnej vôle a postupnou premenou masy 
ovládaných na nositeľov politických práv sa menil aj zmysel a obsah pojmu ústavy. 
Ústava a ústavné právo vznikali na začiatku ako politické heslá: obsahom ústavného 
práva bolo právo na ústavu, teda na určitú písanú spoločenskú zmluvu, ktorá mala mať 
najvyššiu právnu autoritu (silu) a mala realizovať požiadavky moderného 
konštitucionalizmu. 

 Východiskom konštitučného úsilia, snáh sa stala myšlienka suverenity ľudu, 
ktorému jedinému prislúcha tzv. pouvoir constituant, teda právo ustanovovať politickú 
moc a jej organizáciu. Ústavou sa tak nechápal akýkoľvek základný zákon, ale taký 
základný zákon, ktorý by myšlienky moderného konštitucionalizmu o ústavodarnej 
moci ľudu, o zvrchovanej moci parlamentu, o vláde rozumu, realizované volenými 
orgánmi v atmosfére občianskej rovnosti a slobody, vteloval do textu, ktorý by vniesol 
poriadok do politického života spoločnosti. 

 V tomto období vznikli v podstate 3 klasické ústavné modely, ktoré významným 
spôsobom ovplyvnili ďalší ústavný vývoj, najmä na európskom a americkom 
kontinente. 

13.2 Francúzsky ústavný model 

 Bol reprezentovaný prvou francúzskou ústavou (Constitution Francaise) 
z 3.9.1791 ako najstaršou písanou ústavou v Európe a ďalšími ústavami; vyjadroval celý 
rad myšlienok pochádzajúcich od J. J. Rousseaua a Condorceta a zvýraznených 
v priebehu francúzskej revolúcie: myšlienku suverenity ľudu, myšlienku politickej 
reprezentácie, myšlienku spojenia výkonnej moci so súčinnoťou a kontrolou konventu 
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alebo ľudu, občiansku rovnosť a slobodu, ako aj chápanie ústavy ako garancie 
spoločenskej rovnováhy. Tieto myšlienky francúzskeho revolučného konštitucionalizmu 
jednoznačne ovplyvnili ústavný vývoj najmä európskej spoločnosti. Osobitne 
francúzska ústava Tretej republiky z roku 1875 sa stala akýmsi kontinentálnym 
modelom parlamentného systému, ktorý bol založený na rozdiel od V. Británie - na 
republikánskej forme štátu a určitých ústavnoprávnych obmedzeniach suverenity 
parlamentu. 

13.3 Britský ústavný model 

 Je založený na nepísanej, obyčajovej ústave. Základný, ústavný význam určitých 
ustanovení pre politický a štátny systém Spojeného kráľovstva vyplýva zo vžitého 
obyčaja pokladať určité a konkrétne ustanovenia za ústavné bez toho, že by boli 
formálne označované ako ústavné. Otázka ústavného alebo neústavného charakteru 
určitých predpisov je otázkou nazerania ústavnej praxe v priebehu dlhodobého vývoja; 
ústavnou praxou sa rozumie jednak prax súdna, jednak prax politická. Základom 
nepísanej V. Británie (ústavy v materiálnom zmysle) je Magna Charta Libertatum 
z roku 1215, Petícia práv (Petition of Rights) z roku 1627, Habeas Corpus Act z roku 
1679, Listina práv (Bill of Rights) z roku 1687, zákon o obmedzení koruny z roku 1701, 
Škótske unifikačné akty z roku 1707 (presbyteriánskej cirkvi sa zabezpečilo postavenie 
štátnej cirkvi), Rímsko-katolícke emancipačné akty z roku 1829 (zaručenie 
rovnoprávneho postavenia katolíkom v Anglicku), Írske unifikačné akty z roku 1800 
(akty o vláde v Írsku: o odstúpení Severného Írska z roku 1920 a o slobodnom Írskom 
štáte z roku 1922), zákon o postavení predsedu vlády z roku 1905, Westminsterský 
štatút z roku 1931 o premene britského impéria na spoločenstvo národov, Zákon 
o parlamente z roku 1911 a z roku 1949, Zákon o ľudovom zastúpení z roku 1948 a pod. 
Ďalej nepísanú ústavu V. Británie tvoria aj ústavné zvyklosti (pozri ďalej 
charakteristiku nepísanej ústavy V. Británie). 

 Anglická ústava je súčasne ústavou pružnou, flexibilnou, čo znamená, že súhrn 
ústavných predpisov nie je na rozdiel od ústav tuhých, rigidných dotovaný vyššou 
právnou silou, ani chránený požiadavkou osobitných kvalifikovaných procedúr proti 
častým zmenám. Rozdiel medzi obyčajným a ústavným zákonom v právnom zmysle 
neexistuje a zásada "lex posterior derogat priori" sa týka všetkých zákonov bez 
výnimky. 

 Stabilita britskej ústavy spočíva teda v jej pružnosti a premennosti, je plodom jej 
pružnej koncepcie a vývoja politických pomerov v krajine, než systému ústavných 
inštitúcií. 

 Pre mnohé krajiny sa stal vzorom súhrn ústavných inštitúcií a ich vzťahov, ktorý 
sa vo V. Británii postupne rozvinul do sústavy označovanej ako klasický 
parlamentarizmus, nie však model nepísanej ústavy. 

13.4 Americký ústavný model 

 Spočíva na ústave USA z roku 1787, a je ústavným modelom svojho druhu. 
Obsahovo vychádza americký ústavný text z odlišných teoretických i praktických 
východísk, ako je to v britskej a francúzskej ústave. 

 V sústave najvyšších štátnych orgánov realizuje prezidentskú formu vlády, ktorá 
sa opiera o teóriu deľby štátnej moci a je založená na Montesquieovej koncepcii deľby 
moci (na rozdiel od Vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov zo 4. júla 1776, ktorého 
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hlavní autori Thomas Jefferson a Benjamin Franklin, boli silne ovplyvnení 
Rousseauovými a Voltairovými prirodzenoprávnymi koncepciami). 

 Federálna Ústava USA z roku 1787, je založená na spomínanej Montesquieuovej 
koncepcii deľby moci, ktorú však tvorcovia americkej ústavy, najmä Hamilton, 
Madison a Jaye, ďalej rozpracovali v základnom princípe tejto ústavy, ktorý sa nazýva 
„princíp bŕzd a vyváženia" (chceks and balances), podľa ktorého sa jednotlivé, 
oddelené a od seba nezávislé štátne moci, t. j. moc zákonodarná (Kongres), moc 
výkonná (prezident) a moc súdna (Najvyšší súd), navzájom brzdia a vyvažujú. 

 Ďalším teoretickým základom americkej ústavy je prirodzeno-právny princíp 
obmedzenej vlády (limited government), ktorý sa prejavuje v obmedzeniach federálnej 
štátnej moci zavádzaných 9. a 10. oddielom I. článku ústavy a najmä X. dodatkom, 
podľa ktorého "práva, ktoré ústava výslovne nepriznáva Únii ani ich z právomoci štátov 
nevylučuje, patria jednotlivým štátom alebo ľudu". 

 Americká ústava koncepčne vychádza z rovnováhy zákonodarnej moci, ktorej 
predstaviteľom je Kongres, a výkonnej moci, ktorá patrí prezidentovi USA. Možno 
povedať, že túto rovnováhu nemožno absolutizovať, pretože v praxi politického života 
sa táto rovnováha môže prejavovať občasnými výkyvmi v prospech tej či onej moci; ak 
stojí na čele Únie silný prezident (silná politická osobnosť), potom v politickom 
a ústavnom živote prevažuje spravidla význam prezidentského úradu, naproti tomu 
v období vlády slabého prezidenta spravidla prevažuje vláda Kongresu. 

 Základné a podstatné črty amerického ústavného systému a modelu boli 
vytvorené viac ako pred 200 rokmi, v období kapitalizmu voľnej súťaže. Americká 
ústava je teda najstaršou písanou ústavou na svete. Skutočnosť, že je dodnes platnou 
ústavou modernej americkej spoločnosti, v ktorej charakter základných spoločenských 
vzťahov v súčasnosti je neporovnateľný s charakterom týchto vzťahov v období jej 
vzniku v roku 1787, vyplýva jednak z mnohých zmien a doplnkov tejto ústavy (celkom 
XXVI ústavných dodatkov), jednak a predovšetkým z právomoci Najvyššieho súdu 
USA záväzne vykladať obsah ústavných článkov. Najvyšší súd USA svojimi súdnymi 
rozhodnutiami tak dotváral a dotvára americkú ústavu v súlade s moderným 
spoločenským vývojom. 

 Americký ústavný model, aj keď sa jeho súčasná podoba podstatným spôsobom 
zmenila v porovnaní s jeho vznikom v roku 1787, má z hľadiska teoretického prínosu 
pre rozvoj konštitucionalizmu zásadný význam. Mnoho krajín v Južnej Amerike, 
Strednej Amerike, Európe, Afrike i Ázii považovalo Deklaráciu nezávislosti Spojených 
štátov amerických z roku 1776 a ústavu USA z roku 1787 za svoj vzor, aj keď sa 
politický a ústavný vývoj v týchto krajinách neskoršie od týchto vzorov odchýlil. 

 Rovnako francúzsky ústavný model, založený na myšlienkach revolučného 
konštitucionalizmu, osobitne potom francúzska ústava Tretej republiky z roku 1875, 
ovplyvnil celý rad ústav na európskom kontinente a stal sa akýmsi kontinentálnym 
modelom parlamentného systému. 

 Taktiež anglický ústavný model klasického parlamentarizmu ovplyvnil mnohé 
európske ústavy, najmä z hľadiska postavenia a vzájomných vzťahov parlamentných 
inštitúcií, nie však z hľadiska nepísanej anglickej ústavy, ktorá sa vyskytuje len 
v niekoľkých málo krajinách sveta. 

 Z uvedeného teda vyplýva, že za klasické obdobie vzniku písaných ústav je 
možné pokladať až poslednú štvrtinu 18. storočia (Ústava USA z roku 1787, francúzska 
ústava z roku 1791, analogicky aj poľská ústava z roku 1791). K prvým písaným 
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ústavám treba prirátať aj 11 písaných ústav anglických kolónií na území 
severoamerického kontinentu, ktoré vznikli po prijatí Deklarácie nezávislosti zo 
4.7.1776 ako ústavy samostatných a nezávislých štátov v rokoch 1776-1780. Prvou 
z nich bola Ústava štátu Virgínia prijatá už 12.7.1776. 

 Nezastávame názor mnohých historikov i štátovedcov, že vôbec prvou písanou 
ústavou na svete bola zakladajúca zmluva prvej kolónie „Nového Anglicka" (New 
Plymouth) – „Plantation Covenant“ z 11. novembra 1620, ktorú zostavili puritánski 
Pilgrimovskí utečenci na lodi „Mayflower“ ako Základnú listinu nového štátu, lebo ešte 
nespĺňala, tak formálne ako aj materiálne, kritériá na písanú ústavu. 

 Americký a francúzsky model písanej ústavy pôsobil na ústavný vývoj v tom 
smere, že postupne väčšina moderných štátov prijala vlastné písané ústavy. 

 Britský ústavný model nepísanej ústavy, ktorý nenasledoval americký ani 
francúzsky vzor a ktorý umožňuje upravovať základné štáto-právne otázky vo viacerých 
dokumentoch, ktoré nemajú silu ústavného zákona a je možné ich meniť obyčajnými 
zákonmi, sa uplatnil len v malom počte krajín - nepísanú ústavu pozná Nový Zéland 
a Izrael. Do tejto skupiny štátov sa spravidla zaraďuje aj Saudská Arábia, Omán 
a Lýbia, v ktorých sa Korán pokladá za najvyšší zákon štátu. Teda len 6 krajín sveta má 
v súčasnosti nepísanú ústavu. 

13.5 Oktrojované ústavy 

 Osobitným medzistupňom a skôr epizódou ústavného vývoja v 19. storočí 
v niektorých štátoch Európy sa stali tzv. oktrojované ústavy, ktoré boli pripravované, 
prijímané a vyhlasované jednostranne monarchom (panovníkom) bez akejkoľvek 
spoluúčasti zastupiteľského orgánu. Preto oktrojovanú - panovníkom pripravenú 
a nanútenú ústavu je možné chápať ako určitý „ústretový krok“ panovníka, ktorým sa 
tento usiloval čeliť náladám a požiadavkám, vyvolaných najmä francúzskou revolúciou 
a vznikom revolučnej francúzskej písanej ústavy, namierenej proti absolutizmu, kráľovi, 
feudálnemu poriadku. Oktrojovaná ústava existovala v Bavorskom kráľovstve v rokoch 
1808 a 1818, v Tirolsku v roku 1818 (stavovská ústava), v Rakúsko-uhorskej monarchii 
v roku 1849 (oktrojovaná marcová ústava), ako aj v ďalších krajinách. 

 Ďalšími charakteristickými znakmi oktrojovanej ústavy boli tie, ktoré 
neohrozovali moc panovníka: 

-  monarcha sa v nej vyhlasoval za nositeľa suverenity, 
- parlament pozostával z poslaneckej snemovne a zo stavovskej komory, členov 

stavovskej komory vymenúval panovník a tým ovplyvňoval činnosť celého 
parlamentu. Parlament nemal právo zákonodarnej iniciatívy a mohol pracovať len 
vtedy, keď ho zvolal monarcha, 

- monarcha mal právo absolútneho veta voči zákonom, takže činnosť poslaneckej 
snemovne bola formálna, 

- výkonnú moc vykonával monarcha a jeho ministri, a to v rozhodujúcich oblastiach 
(zahraničné veci, vnútro, financie, ozbrojené sily a pod.), 

- oktrojované ústavy poznali len niektoré práva a slobody občanov, o ich ústavnom 
zakotvení rozhodoval panovník. 

 Oktrojované ústavy zanikali spolu so zánikom uvedených monarchistických štátov 
v Európe a tvorili teda určité dočasné špecifikum európskeho ústavného vývoja. 
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13.6 Sovietsky model ústavy 

 Na začiatku 20. storočia, po skončení I. svetovej vojny a októbrovej 
socialistickej revolúcie v Rusku v roku 1917 vznikol ďalší model ústavneho vývoja - 
model sovietskych socialistických ústav, založených na existencii štátu diktatúry 
proletariátu. (Ústava RSFSR z roku 1918, Ústava ZSSR z roku 1924, 1936, Ústava 
všeľudového štátu v ZSSR z roku 1977). Pod ich vplyvom vznikali po skončení II. 
svetovej vojny v roku 1945 ľudovodemokratické, ľudové, demokratické ústavy 
v niektorých štátoch strednej a juhovýchodnej Európy a Ázie, založené rovnako na 
princípoch diktatúry proletariátu. Po zániku ZSSR a ďalších socialistických štátov 
strednej a juhovýchodnej Európy v súčasnosti k týmto ústavám patrí Ústava Čínskej 
ľudovej republiky z roku 1982, Ústava Socialistickej republiky Vietnam z roku 1980, 
Ústava Kubánskej republiky z roku 1976 a Ústava KĽDR z roku 1972. 

13.7 Podstata a pojem ústavy 

 Podstatou každej ústavy a jej zmyslom je - na základe dosiahnutého stupňa 
politického a spoločenského vývoja a pomeru politických síl v spoločnosti - 
konštituovať taký systém politickej a štátnej moci, ktorý by pracoval podľa určitého 
poriadku, v ktorom by každá inštitúcia mala svoje miesto a plnila svoju funkciu. Ústava 
je teda koncipovaná ako systém určitých pravidiel a garancií, ktorý má umožniť riešenie 
politických sporov a konfliktov rôznych politických síl v spoločnosti bez násilia 
a neistoty, na základe racionálnych pravidiel a mechanizmu. Ústava sama je teda 
produktom politiky, produktom určitého pomeru síl v politickom boji. Túto skutočnosť 
vyjadril už pred 100 rokmi Lasalle, keď konštatoval, že ústavné otázky sú principiálne 
nie právnymi, ale mocenskými otázkami a že faktickou ústavou sú skutočné mocenské 
vzťahy; písané ústavy majú podľa Lasalla iba vtedy cenu a trvanie, ak sú presným 
vyjadrením skutočných mocenských vzťahov. 

 Pojem písanej ústavy z hľadiska jej obsahu (ústavy v materiálnom zmysle) 
v kontinentálnom právnom systéme je možné vymedziť ako základný zákon štátu, ktorý 
má najvyššiu právnu silu a svojim obsahom upravuje v systematicky usporiadanom 
súhrnne ústavných noriem základné princípy štátu, jeho vnútorné usporiadanie a formu, 
postavenie a pôsobnosť štátnych orgánov (zákonodarných, výkonných, súdnych 
a kontrolných), ako aj postavenie občanov v štáte a spoločnosti (základné práva 
a slobody občanov). V krajinách anglosaského právneho systému sa pod ústavou 
v materiálnom zmysle rozumejú aj obyčajové právo, dohody, konvencie a súdne 
precedenty (V. Británia, USA, Kanada, Nový Zéland, Austrália). 

 Písaná ústava v materiálnom zmysle teda upravuje veci, ktoré vzhľadom na svoj 
obsah (materiálny základ) patria medzi najdôležitejšie pre život a fungovanie štátu. 

 Pri vymedzení ústavy a jej charakteristiky ako osobitnej právnej normy (ústavy 
vo formálnom zmysle) sa kladie dôraz na naplnenie konkrétnych jej formálnych znakov 
a to: 

- na osobitný názov (ústava, základný zákon, ústavná listina, konštitúcia, ústavná charta, 
ústavný zákon a pod.), 

- na písomnú formu (nemusí to byť iba jeden dokument, ale aj viac písomných 
dokumentov, ktoré majú vzájomnú nadväznosť a prepojenie), 

- na osobitný spôsob, procedúru prijímania, zmien a doplnkov, ktorými sa odlišuje od 
obyčajných zákonov, 
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- na najvyššiu právnu silu, na základe ktorej sa odlišuje od zákonov a ostatných 
podzákonných právnych noriem. 

 Uvedené chápanie podstaty a pojmu písanej ústavy sa okrem V. Británie a jej 
nepísanej ústavy vzťahuje na všetky ostatné demokratické štáty - USA, Francúzsko, 
Taliansko, Spolková republika Nemecko. 

13.8 Typológia (klasifikácia) ústav 

 Popri základom delení ústav v materiálnom a formálnom zmysle, rozdeľuje 
teória ústavného práva ústavy podľa niektorých ďalších kritérií, ktorými sú: 

a) kritérium historických podmienok ich vzniku, 
b) kritérium formálnych znakov ústav, 
c) kritérium formálneho spôsobu ich zmien a doplnkov, 
d) kritérium súladu ústav so spoločenskou realitou, 
e) kritérium podľa formy štátneho zriadenia, 
f) kritérium podľa formy štátu - vládnej formy. 

Ad a)  Z hľadiska historických podmienok vzniku môžeme ústavy členiť na ústavy 
revolučné, ústavy dohodnuté, ústavy oktrojované a ústavy prenesené. 
Revolučné ústavy sú prijímané v revolučnom procese zmeny štátnej formy, 
resp. spoločenského zriadenia, príkladom je ústava francúzskej republiky 
z roku 1791 a pod. 

Dohodnuté ústavy sú prijímané na základe konsenzu spoločnosti, 
vyjadrovaného spravidla konsenzom politických strán a poslancov 
v demokratických parlamentoch, napr. ústava francúzskej republiky z roku 
1958. 

Oktrojované ústavy sú nanútené panovníkom a sú charakteristické pre 
konštitučné monarchie, napr. marcová ústava Rakúsko-Uhorskej monarchie 
z roku 1849. 

Prenesené ústavy sú také ústavy, ktorých platnosť sa prenáša na území iného 
štátu, napr. prenesenie platnosti ústavy - základného zákona Spolkovej 
republiky Nemecko z 23.5.1949 na územie bývalej Nemeckej demokratickej 
republiky v roku 1990. 

Ad b)    Podľa formálnych znakov, ktoré vyjadrujú obsah ústav, sa ústavy rozdeľujú na: 

 Písané ústavy, ktoré sú z hľadiska svojho obsahu kodifikované v jednom 
písanom ústavnom dokumente. 

 Nepísané ústavy sú také, ktorých ústavný obsah nie je kodifikovaný 
v jednom ústavnom písanom dokumente, ale je rozptýlený do viacerých 
písaných dokumentov ústavného charakteru, ktoré môžu pochádzať aj 
z rôzneho časového obdobia. Nepísanú ústavu má V. Británia (pozri prv 
uvedené). 

 Nepísané ústavy sa vyskytujú ešte v ďalších 5 krajinách (Nový Zéland, 
Izrael, Saudská Arábia, Omán a Lýbia). V absolútnej väčšine štátov existujú 
písané ústavy, ktorých určitou výhodou je skutočnosť, že sú prehľadné, 
upevňujú právnu istotu občanov a prispievajú tiež k väčšej stabilite ústavného 
poriadku daného štátu. 
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Ad c)   Z hľadiska požadovaného a určeného spôsobu zmien a doplnkov ústavy sa 
ústavy delia na tuhé (rigidné) a pružné (flexibilné). 

 Za tuhé (rigilné) pokladáme také ústavy, ktorých prijatie alebo ich zmeny 
vyžadujú osobitný zákonodarný proces s osobitným spôsobom hlasovania. Pri 
hlasovaní sa vyžaduje tzv. kvalifikovaná väčšina členov zákonodarného zboru 
(napr. 2/3, 3/5, 3/4 väčšina) alebo sa ústavné zákony prijaté v zákonodarných 
zboroch nechávajú ešte odhlasovať v referende. Tak napr. Ústava USA 
vyžaduje, aby jej zmeny boli vykonané doplnkami schválenými 2/3 väčšinou 
v Kongrese a ratifikované 3/4 väčšinou členských štátov. Francúzska ústava 3/5 
väčšinou hlasov oboch snemovní parlamentu, zmena je schválená s konečnou 
platnosťou referendom (čl. 89 ústavy Francúzskej republiky z roku 1958). 
Základný zákon SRN vyžaduje súhlas 2/3 členov Spolkového snemu a 2/3 
hlasov Spolkovej rady (čl. 79). Ústava Talianskej republiky z roku 1947 
ustanovuje v čl. 138, že zákony o revízii ústavy a ostatné ústavné zákony 
prijímajú obe snemovne dvoma postupnými uzneseniami v časovom období 
najmenej troch mesiacov, v druhom hlasovaní sa schvaľujú prostou väčšinou 
všetkých členov každej snemovne. Tieto zákony sa predkladajú na ľudové 
hlasovanie, ak o to požiada do 3 mesiacov po vyhlásení 1/5 členov niektorej 
snemovne alebo 500 000 voličov alebo 5 oblastných rád. Ľudové hlasovanie sa 
nekoná, ak bol zákon v druhom hlasovaní prijatý v oboch snemovniach väčšinou 
2/3 všetkých ich členov. 

Za pružné pokladáme také ústavy, ktoré sa prijímajú ako aj menia obyčajným 
zákonom. Pružnou ústavou je nepísaná anglická ústava; normy, ktoré sú 
predmetom ústavy, nemajú osobitnú právnu silu; anglické zákony sa nerozlišujú 
na ústavné a obyčajné zákony, preto aj otázky ústavného charakteru sa upravujú 
obyčajnými zákonmi. Vo V. Británii preto nemožno ani hovoriť o ústavnosti 
alebo neústavnosti zákonov. 

Ad d) Z hľadiska súladu ústavy so spoločenskou realitou sa rozdeľujú ústavy na právne 
(reálne) a faktické. 

Právne (reálne) ústavy sú tie, ktoré osobitnou právnou formou a presne 
stanovenou procedúrou upravujú predmet ústavnej úpravy. Ústavná úprava 
(realita) je v súlade s realitou politických procesov v štáte. 

Faktická ústava vzniká popri platnej ústave tak, že sa prijímajú obyčajné 
zákony, ktoré fakticky menia ústavu, zostávajú však v platnosti a štátne orgány 
podľa nich konajú. 

Faktické ústavy vznikajú aj interpretáciou, výkladom ústavy štátnymi orgánmi, 
najčastejšie súdmi, pričom tento výklad sa nezhoduje s obsahom a duchom 
ústavy. Faktická ústava (označovaná tiež ako „živá ústava“) sa zdôvodňuje tým, 
že jej existencia je nutná pre úpravu vývojom prekonaných otázok, nezáujem 
meniť ústavu právnou cestou zakotvenou v samotnej ústave, znamená v praxi 
nebezpečenstvo postupne zlikvidovať písanú ústavu alebo jej časti, a tým vážne 
destabilizovať celý právny poriadok štátu. 

Ad e) Z hľadiska formy štátneho zriadenia (učlenenia štátu) upraveného ústavami, 
rozdeľujeme ústavy na ústavy federatívne a ústavy unitárne. 

Federatívne ústavy sú charakteristické pre USA, SRN. 
Unitárne ústavy sú charakteristické pre Francúzsku republiku (v tejto sa 
v súčasnosti uvažuje tiež o federalizácii štátu). 
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Ad f) Z hľadiska formy štátu, osobitne formy vlády, sa ústavy rozdeľujú na  
republikánske a monarchistické. 

Republikánskymi ústavami sú tie ústavy, ktoré poznajú voleného prezidenta na 
čele štátu (volený môže byť ľudom priamo, zákonodarným zborom alebo 
osobitným zhromaždením). 

Republikánskou ústavou je Ústava USA, pretože hlava štátu - prezident je volený 
nepriamo elektormi. Tak isto republikánskou ústavou je Francúzska ústava z roku 
1958, podľa ktorej je prezident volený priamo občanmi. 

Republikánskou ústavou je tiež  SRN z roku 1949, pretože spolkový prezident je 
volený Spolkovým zhromaždením, ktoré sa skladá z členov Spolkového snemu 
a rovnakého počtu členov, volených ľudovými zastupiteľstvami krajín podľa 
zásady pomerného zastúpenia. 

Nepísaná  V. Británie je ústavou monarchistickou, pretože na čele V. Británie stojí 
monarcha (ide súčasne o parlamentnú monarchiu, vzhľadom na zodpovednosť 
vlády parlamentu). 

 Klasifikácia ústav podľa uvedených kritérií dokumentuje vzájomné odlišnosti 
jednotlivých ústav, odlišné historické podmienky ich vzniku a vývoja, jednotu ich 
základných obsahových a formálnych znakov. 

13.9 Stručná charakteristika ústavy USA 

 Ústava USA bola schválená ústavodarným zhromaždením v roku 1787 a bola 
politickým výrazom kompromisu medzi zástupcami priemyselného severu 
a otrokárskeho juhu. Ústava USA v porovnaní s Deklaráciou nezávislosti z roku 1776 
bola krokom späť, pretože hlavné myšlienky o rovnosti, slobode a šťastí ľudí, v mene 
ktorých sa viedol revolučný boj bývalých kolónií za nezávislosť, neboli vtelené do 
ústavy a bolo zachované otroctvo černochov, čím sa uprednostnili takmer na dobu 100 
rokov záujmy južných plantážníkov - otrokárov. 

 Ústava USA sa z hľadiska štruktúry skladá zo 7 pôvodných článkov a 26 
dodatkov, prijatých v priebehu ústavného vývoja USA. Dodatky doplňujú alebo rušia 
pôvodné ustanovenia ústavy, avšak nevyjadrujú zložitý vývoj, ktorým USA prešli, či už 
z hľadiska územného rastu (z pôvodných 13 štátov na súčasných 50 štátov), ale najmä 
z hľadiska hospodárskeho vývoja ako dnes najsilnejšieho štátu na svete. 

 Obsah ústavy USA sa sústreďuje na úpravu štruktúry a tvorby federálnych 
orgánov, na ich kompetenciu v základných otázkach; nepresnosť formulácií najmä 
kompetenčného charakteru však umožňuje rôzny výklad ústavy štátnymi orgánmi 
i súdmi, čo niekedy umožňuje vydávanie a uplatňovanie aj protiústavných zákonov. 

 Ústava pôvodne neobsahovala žiadne ustanovenie o občianskych právach. Tieto 
sa do ústavy zakotvili pod tlakom pokrokových síl ako prvých 10 dodatkov ako tradičné 
občianske slobody; ústava nepozná kategóriu hospodársko-sociálnych práv, ktorá však 
vznikla až po skončení druhej svetovej vojny. 

Ústava USA je založená na týchto princípoch: 

1) Na princípe suverenity ľudu, ktorý sa realizuje tvorbou voleného parlamentu - 
Kongresu USA a odstránením rôznych cenzov volebného práva, ktoré boli zákonmi 
stanovené v minulosti (napr. cenzus majetkový, cenzus daňový, cenzus rasový, 
pobytu a pod.). 
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2) Na princípe federalizmu, ktorý nahradil pôvodnú formu konfederatívneho štátu. 
Došlo tak k užšiemu spojeniu členských štátov, k rozdeleniu kompetencie medzi 
federáciu a členské štáty USA, k posilneniu najvyšších federálnych orgánov. 
Federatívne vzťahy sa presadzovali v ústavnom živote USA veľmi ťažko, pretože aj 
po prijatí ústavy zostali zachované dva sociálno-ekonomické systémy: na severe 
systém trhového hospodárstva a na juhu systém otrokársky, čo bolo príčinou 
občianskej vojny v rokoch 1861-1865. Tieto rozdielne systémy viedli dokonca 
k obnoveniu konfederácie v južných štátoch USA. 

3) Sústava najvyšších orgánov USA je založená na princípe deľby moci, ktorý v USA 
znamenal vytvorenie Kongresu ako „moci zákonodarnej“, prezidenta USA ako 
„moci výkonnej“ a Najvyššieho súdu ako orgánu „moci súdnej“. Vzťahy medzi 
týmito najvyššími orgánmi sa budujú na báze vzájomnej nezávislosti, môžu sa však 
vzájomne ovplyvňovať. Ústava vytvára preto systém tzv. brzd a protiváh (napr. 
právo veta prezidenta voči zákonom Kongresu, právo Senátu ratifikovať 
medzinárodné zmluvy uzavreté prezidentom, kontrola ústavnosti súdmi a pod.). 

4) S deľbou moci úzko súvisí princíp prezidentskej vládnej formy, na základe ktorej sa 
USA stali republikou, kde funkcia hlavy štátu sa spája s funkciou šéfa exekutívy 
(predsedu vlády), ktorý nie je za svoju činnosť zodpovedný Kongresu. 

5) Faktickou činnosťou súdov, osobitne Najvyššieho súdu USA, sa začal v ústavnom 
živote USA uplatňovať princíp súdnej kontroly ústavnosti, ktorý vychádza z toho, že 
ústava má osobitnú právnu silu a zákony i akty prezidenta jej nesmú odporovať. 
O otázke ústavnosti alebo neústavnosti podústavných noriem rozhodujú súdy na 
základe žaloby. 

6) Princíp ochrany ľudských a občianskych práv, ktoré sú upravené v X. dodatku 
Ústavy USA z roku 1791, ako aj v ďalších dodatkoch (XIII., XV., XIX., XXVI.). 

7) Princíp obmedzenej vlády - znamená že práva, ktoré ústava výslovne nepriznáva 
Únii, ani ich nevylučuje z právomoci štátov, patria jednotlivým štátom alebo ľudu 
(X. dodatok Ústavy USA z roku 1791). 

13.10 Nepísaná Ústava Veľkej Británie 

 Pokiaľ ide o charakteristiku ústav európskych štátov, treba odlišovať Ústavu 
Veľkej Británie od ostatných ústav - Francúzskej a SRN. 

 Veľká Británia má tzv. nepísanú ústavu (pozri I/1), t. j. takú, ktorá netvorí jeden 
systematicky spracovaný celok právnych noriem v podobe základného zákona štátu. 
Táto skutočnosť vyplýva z historických podmienok a osobitností vývoja feudalizmu vo 
V. Británii a jeho prechodu do kapitalistického spôsobu výroby. Pramene nepísanej 
ústavy V. Británie tvoria:  1) právne normy, 

2) ústavné obyčaje. 

Ad 1) Medzi právne normy, ktoré tvoria pramene Ústavy V. Británie, patria akty 
parlamentu, vlády, ústredných orgánov a rozhodnutia súdov, ktoré z hľadiska 
svojho obsahu upravujú ústavné otázky. Tieto právne normy pochádzajú 
z rôzneho časového obdobia. 

Medzi ústavné akty parlamentu patria najmä: 

- Magna charta liberatatum z roku 1215 - Veľká listina slobôd, bola vynútená 
feudálmi na kráľovi Jánovi Bezzemkovi. Ukladala povinnosť kráľovi zvolávať 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III. Osobitná časť  
 

412 

kráľovskú radu pre stanovenie daní. Listina bola v nasledujúcich storočiach 
vždy opätovne potvrdzovaná kráľom a parlamentom a od 17. storočia 
vykladaná v demokratickom duchu. 

- Petition of Rights (Petícia o právach) z roku 1627 prinútila kráľa uznať staré 
práva a slobody ľudu a parlamentu. 

- Habeas corpus akt z roku 1679 sa dotýkala osobnej slobody občanov. 
Kontrola zákonnosti zaistenia, zadržania a uväznenia osoby na 24 hod. sa podľa 
tohto aktu preveruje súdom. Jeho platnosť sa však nevzťahuje na trestné činy 
proti štátu. V prípadoch mimoriadnych udalostí (I. a II. svetová vojna) sa 
obyčajne jeho platnosť suspendovala. Pôvodne sa dotýkal len občanov 
Londýna, neskôr sa začal uplatňovať na všetko obyvateľstvo V. Británie. 

- Bill Rights (Listina o právach) z roku 1689 obmedzuje anglického kráľa najmä 
ustanovením, že kráľ bez súhlasu parlamentu nemôže vydávať ani zrušovať 
zákony. Kráľovi zostala výkonná moc a niektoré mimoriadne práva, napr. právo 
veta. Anglický kráľ však právo veta voči zákonom parlamentu použil naposledy 
v roku 1707. 

- Act of Settlement z roku 1701 ustanovuje spôsob následnictva na trón, ďalej 
upravuje upevnenie postavenia tajnej kráľovskej rady (Privy Concil), uznanie 
sudcovskej nezávislosti, upevnenie princípu zákonnosti pri výkone správy, 
potvrdenie tradičných práv ľudu a parlamentu, 

Medzi akty ústavného charakteru sa zaraďujú aj tie, ktoré upravujú vzťahy 
medzi V. Britániou na jednej strane, Škótskom a Irskom na druhej strane (The 
Union with Scotland act 1706, The Union with Ireland act 1800), z novších 
aktov to sú: 

- Akt o parlamente z roku 1911 a 1949, ktorý upravuje postavenie druhej 
komory britského parlamentu. Postavenie Snemovne lordov sa oslabilo tak, že 
stratilo pôvodné rovnoprávne postavenie v zákonodarnom procese s dolnou 
snemovňou, 

- Westminsterský štatút z roku 1931, ktorý upravuje vzťah Veľkej Británie 
k domíniám: britské imperium sa premenilo na spoločenstvo národov, 

- Akt o ľudovom zastupiteľstve z roku 1948 upravuje otázky volieb a je 
v podstate volebným zákonom, 

- nariadenia vlády resp. ministrov, ktoré na základe splnomocnenia parlamentu 
majú možnosť bližšie upravovať najmä otázky výkonu základných občianskych 
práv a slobôd v otázkach zabezpečenia poriadku, potláčania štrajkov, zákazu 
demonštrácií, arbitráže pri riešení pracovných sporov a pod. 

- precedentné právo, ktoré sa vytvára súdnou činnosťou, sudcovia 
v zdôvodnených rozsudkoch alebo i sudcovským výkladom tvoria záväzné 
precedenty i v oblasti ústavno-právnej, a preto i tieto precedentné normy sa 
považujú za súčasť britskej ústavy. 

Ad 2) Významnou súčasťou britskej nepísanej ústavy sú aj ústavné obyčaje 
(constitutions, convention), ktoré vznikali dlhým praktickým používaním 
určitých pravidiel v politickom a ústavnom živote. Tak napr. ústavným 
obyčajom sa riadi postavenie britského kabinetu, ministerského predsedu, 
celoročné zvolávanie parlamentu, menovanie vodcu väčšinovej strany 
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premiérom, demisia vlády po vyslovení nedôvery dolnou snemovňou, 
nepoužívanie kráľovského veta voči návrhom zákonov a pod. 

 Medzi pramene ústavy V. Británie zaraďujú niektorí autori aj názory 
významných právnikov, odborníkov pre ústavné otázky, ktorí podávajú výklad 
k nejasným alebo problémovým otázkam ústavy. Z formálneho hľadiska nemožno však 
považovať názory odborníkov za prameň ústavy, v praktickom živote však majú veľkú 
autoritu. 

 Ústavu V. Británie charakterizuje skutočnosť, že normy, ktoré sú prameňom 
ústavy, nemajú osobitnú právnu silu, zákony sa nerozlišujú na ústavné a obyčajné, 
ústavné otázky sa upravujú obyčajnými zákonmi. Preto tiež nemožno hovoriť 
o ústavnosti alebo neústavnosť zákonov. Britská štátoveda právnu povahu ústavy 
zdôvodňuje najmä dvoma princípmi: 

a) princípom suverenity parlamentu, ktorým sa rozumie rozhodujúce postavenie 
parlamentu ako najvyššieho orgánu štátnej moci, ktorý má právo riadiť a kontrolovať 
všetky štátne orgány, 

b) princípom panstva práva (Rule of Law), ktorým sa rozumie bezvýhradné 
vykonávanie práva všetkými orgánmi štátu, úradnými osobami a občanmi. Nikto 
nemôže byť postavený nad zákon. 

13.11 Stručná charakteristika Ústavy Veľkej francúzskej republiky 

 Francúzsko prijalo po II. svetovej vojne dve ústavy. Prvá ústava bola schválená 
v referende 13. októbra 1945 a bola ústavou IV. republiky, platila do roku 1958. Formu 
a obsah tejto ústavy determinoval domáci a zahraničný odboj proti fašizmu, na čele 
ktorého stál generál CH. de Gaulle. V priebehu uplatňovania tejto ústavy sa Francúzsko 
často stávalo arénou vládnych kríz, ktoré vyplývali z rozporov medzi politikou vlád 
a Národným zhromaždením, v ktorom mali silné zastúpenie ľavicové strany. 
Vnútropolitická kríza vyvrcholila v roku 1958 (v súvislosti s vojnou v Alžírsku) 
a francúzska politika povolala do politického života opäť generála de Gaulla. Tento 
nechal vypracovať a v referende schváliť novú ústavu Ústavu V. Francúzskej republiky 
zo 4. októbra 1958. Teoretické základy tejto ústavy položil politický smer označovaný 
ako gaullizmus. Vychádzal z kritiky parlamentného systému IV. republiky, lebo príčinu 
kríz videl tento smer v ústavnom postavení silného parlamentu Francúzskej republiky. 

 Existujúca politická situácia umožnila francúzskej vládnej politike za pomoci de 
Gaulla novokoncipovať ústavu na nasledujúcich zásadách: 

1) Zásada suverenity ľudu - vláda ľudu, ľudom a pre ľud - vznikla vo Veľkej 
francúzskej revolúcii a uskutočňuje sa jednak volenými zástupcami ľudu, jednak 
prostredníctvom referenda (ľudovým hlasovaním, priamo a bezprostredne ľudom - 
preambula, čl. 1 až 3 ústavy). 

2) Zásada silného postavenia prezidenta republiky na základe prezidentsko-
parlamentnej (neoprezidentskej) formy vlády. Prezident analogicky ako parlament, je 
volený priamo občanmi, vystupuje ako arbiter v sporoch medzi parlamentom 
a vládou, vo vymedzených veciach predsedá vláde, má právo vyhlasovať referendum 
a za podmienok čl. 16 ústavy môže prevziať všetku zákonodárnu a výkonnú moc. 

3) Zásada posilnenia postavenia vlády na úkor parlamentu. Ústava obmedzuje 
zákonodárnu právomoc parlamentu na presne určený okruh otázok. Rozširuje sa 
nariaďovacia právomoc vlády. Vládne návrhy zákonov majú v zákonodárnom 
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procese prednosť pred inými návrhmi. Právo parlamentu vysloviť nedôveru vláde je 
ústavou sťažené. Tvorba vlády a jej odvolanie sa úzko viaže na rozhodnutie 
prezidenta. Vláda môže rušiť, meniť a dopĺňať zákony prijaté parlamentom pred 
schválením ústavy z roku 1958, ak zákonná problematika nespadá už do 
zákonodárnej právomoci parlamentu. 

4) Zásada ochrany a dodržiavania ľudských a občianskych práv, ktoré boli vyhlásené 
deklaráciou z roku 1789, schválené a doplnené preambulou ústavy z roku 1946 
a tvoria samostatnú súčasť ústavy, ktorá sa k nim hlási. 

5) Zásada preventívnej kontroly ústavnosti Ústavnou radou pred nadobudnutím 
účinnosti zákonov a ich vyhlásením, zákony môže Ústavnej rade predložiť prezident 
republiky, ministerský predseda, predseda Národného zhromaždenia, predseda 
senátu, 60 poslancov alebo senátorov. 

6) Zásada slobodného sebaurčenia národov a ustanovenia francúzskeho spoločenstva 
národov, založeného na rovnosti a solidarite národov, ktoré ho tvoria. 
V spoločenstve požívajú štáty autonómiu, spravujú sa sami a demokraticky 
a slobodne riadia svoje vlastné záležitosti. 

13.12  Stručná charakteristika Ústavy Spolkovej republiky Nemecko 

 Spolková republika Nemecko vznikla ako separátny západonemecký štát v roku 
1949 z okupačných zón americkej, anglickej a francúzskej. V rokoch 1945-1946 sa 
v okupačných zónach západných mocností začali vytvárať štátne útvary - krajiny 
(Länder) s centrálnymi orgánmi a vlastnými ústavami, ktoré sa rozvíjali zo začiatku pod 
dohladom okupačných mocností. V americkej zóne sa utvorili krajiny Bavorsko, 
Hesensko, Würtenbersko-Badensko, vo francúzskej zóne Rýnsko-Falcko, Badensko, 
Würtenbersko-Hobenzolernsko, v anglickej zóne Severné Rýnsko-Westfálsko, Dolné 
Sasko, Brémy a Hamburg. V rokoch 1946-1948 začalo zbližovanie týchto krajín 
v otázkach spoločnej správy, vytvorila sa najprv bizónia (spojenie americkej a anglickej 
zóny) a neskôr trizónia (pripojenie francúzskej zóny); v roku 1948 - došlo k vytvoreniu 
bizonálnych orgánov (Ekonomická rada, Rada krajín, Administratívna rada, Najvyšší 
súd), ktoré boli predchodcami neskorších spolkových orgánov. Po londýnskej 
konferencii 6 západných štátov v roku 1948 bolo rozhodnuté, že sa vytvorí separátny 
západonemecký štát, že sa vypracuje ústava pre tento štát. 

 Vznik SRN bol spojený s tvorbou spoločnej ústavy a s vytvorením najvyšších 
orgánov na základe tejto ústavy. Ústavu ako formu Základného zákona (Grundgezetz) 
vypracovali predsedovia uvedených západonemeckých krajín. Návrh základného 
zákona bol prerokovaný a schválený parlamentnou radou, zloženou zo 65 členov 
volených krajinskými snemami a bol schválený 8.5.1949, ratifikovaný 2/3 krajín 
a nadobudol platnosť 23.5.1949. 

Charakteristickými znakmi Základného zákona SRN sú tieto: 

1) Koncepcia vychádza z weimerskej ústavy z roku 1919 (čl. 140 vyhlasuje, že čl. 136-
139 a 141 weimerskej ústavy tvoria súčasť platnej ústavy SRN), a nadväzuje na 
tradície demokratického režimu, ktorý existoval v Nemecku pred nástupom fašizmu. 

2) SRN je demokratickým, sociálnym a právnym štátom, ktorý odsúdil fašistické 
bezprávie hitlerovského Nemecka. Demokratický princíp zvýrazňuje organizáciu 
štátnej moci na základe suverenity ľudu. Sociálny princíp zdôrazňuje realizovať 
štátnu politiku na báze sociálnej spravodlivosti a právny princíp akcentuje, že všetka 
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činnosť štátu sa vykonáva na základe „panstva práva“ - t. j. zákonodarstvo sa 
vykonáva na základe ústavy, výkonné orgány sa riadia zákonom a právom. 

3) Koncepcia základných práv a slobôd vychádza z teórie prirodzených práv človeka 
a zvýrazňuje neporušiteľnosť ľudských práv ako základu každej ľudskej spoločnosti, 
mieru a spravodlivosti vo svete. Ustanovenia o neporušiteľnosti ľudských 
a občianskych práv sú nadradené ostatným ustanoveniam ústavy a stávajú sa ich 
kritériom. 

4) Ústava SRN zakotvuje parlamentnú formu vlády, ktorá je modifikovaná kancelárskym 
princípom. Zveruje spolkovému kancelárovi právomoc riešiť základné politické 
otázky. Je volená Spolkovým snemom a táto voľba obsahuje vyslovenie dôvery 
vláde, ktorú kancelár na základe svojej volnej úvahy zostavuje. Novovymenovaná 
vláda už nežiada Spolkový snem o vyslovenie dôvery, ako je to obvyklé z hľadiska 
klasického parlamentného systému. Tým sa postavenie kancelára približuje 
postaveniu a funkcii amerického prezidenta; s osobou kancelára je spojená existencia 
i pád spolkovej vlády. 

5) Ústava SRN zakotvuje princíp federalizmu, na základe ktorého sa v súčasnosti (po 
zániku NDR) spája do spolku 16 krajín (vrátane Berlína) a to na základe vymedzenia 
právomoci medzi Spolok a krajiny. Koncepcia federácie v SRN vychádza zo silného 
postavenia Spolku a slabšieho postavenia členských krajín. 

6) Ústava SRN zakotvuje zásadu súdnej ochrany ústavnosti spolkovým súdom, ktorý 
rozhoduje o výklade základného zákona v sporoch o rozsah práv a povinností 
najvyššieho spolkového orgánu alebo iných účastníkov o zlučiteľnosti spolkového 
alebo krajinského práva s ústavou, o sporoch medzi spolkom a krajinami, medzi 
krajinami, o ústavných sťažnostiach občanov, obcí a zväzov obcí a v ostatných 
prípadoch stanovených základným zákonom. 

7) Zásada záväznosti základných ľudských a občianskych práv ako bezprostredne 
platného práva pre zákonodarnu, výkonnú moc a súdnictvo. 

13.13 Základné princípy demokratických ústav 

 Z hľadiska celkového vývoja demokratických ústav, vrátane ústav uvedených 
vybraných demokratických štátov, môžeme relatívne presne určiť ústavné princípy, na 
ktorých sú založené demokratické ústavy, a ktoré aj v súčasnom ústavnom vývoji 
demokratických štátov sú aplikované aj v najnovších ústavách (napr. aj v Ústave SR 
z roku 1992, ČR z roku 1993, Rumunskej republiky z roku 1991, Bulharskej republiky 
z roku 1991 a pod.). 

1) Na prvom mieste je to princíp suverenity ľudu, ktorého vznik je spojený už s prvými 
písanými ústavami v 18. storočí, s bojom proti absolutizmu. Aj v súčasnosti je plne 
uznávaná teória o tom, že ústavodarná moc patrí ľudu (pouvoir constituant) a iba na 
základe jeho rozhodnutia môže ju vykonávať ľudom volený ústavodarný 
a zákonodarný orgán, ktorému následne patrí moc ustanovená (pouvoir constitue). 
Autor tejto teórie - Abbe Sieyes - a spolu s ním ďalší známi európski a americkí 
filozofi - J. J. Reusseau, J. Locke, Voltaire, CH. Montesquieu, T. Paine a ďalší - vo 
svojich dielach bojovali pri absolutizmu, despotickým formám vlády, násiliu a útlaku 
mocných a vyvolených; zdôrazňovali, že moc v štáte pochádza z ľudu, nie zvrchu - 
od panovníka, že teda jednotlivé orgány vlády musia odvodzovať svoje postavenie 
a právomoci z dohody či zmluvy medzi nimi a občanmi. Zdôrazňovali, že všetci 
ľudia sa narodili a rodia ako rovnoprávni, sú si rovní pred zákonom a majú určité 
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prirodzené a neodňateľné práva, ktoré im štát nedáva a ani nemôže odňať či 
obmedziť (prirodzenoprávna teória, ktorá sa v plnom rozsahu akceptuje aj 
v súčasných moderných demokratických ústavách). 

 Za demokratický je možné pokladať len ten štát, v ktorom ľud reálne 
uskutočňuje moc v štáte, t. j. vyjadruje sa k najdôležitejším otázkam života štátu 
a spoločnosti, obcí a miest a spolurozhoduje o nich. 

Na základe uvedeného kritéria členia sa štáty do dvoch základných skupín: 

a) na štáty, v ktorých sa uplatňuje priama demokracia; v týchto štátoch sa občania 
priamo a bezprostredne podieľajú na tvorbe rozhodnutí, bez volených alebo 
menovaných zástupcov. V súčasnosti sa forma priamej demokracie využíva 
v Európe tradične vo Švajčiarsku a v severovýchodných oblastiach USA, 
v municipiách Nového Anglicka; 

b) na štáty, v ktorých sa uplatňuje nepriama demokracia - zastupiteľská demokracia, 
resp. aj demokracia priama (pokiaľ príslušné ústavy zakotvujú aj formu 
celoštátneho a miestneho referenda, ľudového hlasovania). Rozhodujúcim 
znakom zastupiteľskej demokracie je prenášanie výkonu moci (suverenity) na 
osobitné štátne volené orgány - zastupiteľské zbory. 

2) Princíp legality - panstva práva (právny štát) označovaný vo V. Británii ako Rule of 
Law, v Spolkovej republike Nemecko ako Rechttsstaat znamená, aby vláda štátu bola 
vládou práva, aby akékoľvek zmeny vo vláde štátu nemali zásadný vplyv na zmenu 
jeho právneho poriadku. 

 Uvedená zásada vyžaduje, aby sa právom (právnym poriadkom) riadil 
predovšetkým samotný štát, jeho orgány, aby právom boli garantované práva 
a slobody občanov, aby boli stanovené prostriedky proti porušovaniu práva, aby sa 
zachovávala zákonnosť pri rôznych formách uskutočňovania štátnej moci. 

3) Princíp slobodných a pravidelne sa opakujúcich volieb má zásadný význam pre 
každý demokratický štát. Jeho prostredníctvom sa realizuje suverenita ľudu a priama 
demokracia pri výbere jeho zástupcov do štátnych orgánov. Umožňuje, aby štátna 
moc sa odvodzovala od politickej vôle a súhlasu občanov. Demokratické voľby 
musia byť realizované formou voľnej súťaže všetkých politických subjektov, ktoré sa 
jej zúčastňujú a všetky subjekty (vládnuce a opozičné politické strany, nezávislí 
kandidáti) musia mať rovnaké podmienky a postavenie pri propagácii vlastných 
politických programov a cieľov. Najmä opozičné politické strany, ktoré sa 
nestotožňujú s vládnou politikou, musia mať zabezpečené všetky politické slobody 
(sloboda prejavu, zhromažďovania, pohybu a pod.) a rovnaké podmienky, aby mohli 
slobodne propagovať svoje programy, otvorene kritizovať existujúcu vládu 
a vysvetlovať voličom vlastnú novú alternatívu. 

 Demokratické voľby sa musia opakovať v pravidelných a ústavou vopred 
učených časových obdobiach (stanovených volebných obdobiach). Pravidelne sa 
opakujúce demokratické voľby umožňujú, aby volení zástupcovia ľudu sa tiež 
pravidelne zodpovedali voličom za výsledky svojej celkovej činnosti a uchádzali sa 
o svoj mandát; tak isto umožňujú voličom, aby kriticky posudzovali ich činnosť 
a výsledky a na tomto základe vyjadrovali svoju politickú vôlu pri hlasovaní. 

4) Princíp záruk základných ľudských a občianskych práv je rovnako charakteristickým 
znakom všetkých demokratických ústav. Nejde pri tom o členenie, kategorizáciu 
týchto práv a slobôd, ale predovšetkým o skutočnosť ústavného obmedzenia určitej 
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činnosti a zásahov štátu a jeho orgánov do ľudských a občianskych práv, ako aj 
o ústavné garancie ľudských a občianskych práv v prípade ich porušovania štátom, 
resp. štátnymi orgánmi, keď občania a fyzické osoby majú právo obracať sa na 
nezávislé súdy o zjednanie nápravy (spravidla až po ústavný súd) a po vyčerpaní 
vnútroštátnych prostriedkov na Európske orgány na ochranu ľudských a občianskych 
práv (Európska komisia pre ľudske práva a Európsky súd pre ľudské práva), resp. 
medzinárodný orgán na ochranu ľudských práv (Výbor OSN pre ľudské práva) za 
predpokladu, že príslušný štát ratifikoval a publikoval Európsku konvenciu na 
ochranu ľudských práv z roku 1950, resp. Medzinárodný pakt o občianských 
a politických právach z roku 1966, vrátane Opčného protokolu. 

5) Princíp deľby moci vychádza z teoretického predpokladu, že v demokratickom štáte 
je účelné a potrebné rozdeľovať právomoci jednotlivých štátnych orgánov tak, aby 
nedošlo ku koncentrácii štátnej moci v rukách len jedného štátneho orgánu. V období 
vzniku písaných ústav v XVIII. storočí a vtedajších revolúcií proti absolutizmu 
a absolutistickému monarchovi bol tento princíp jednoznačne namierený proti 
absolutistickému monarchovi, ktorý vo svojich rukách koncentroval všetku moc. 

 Základom moderného poňatia tohto princípu sa stala známa práca Ch. 
Montesquieua „Duch zákonov“ (1748), ktorá dodala k už známemu oddeleniu 
zákonodarnej a výkonnej moci ešte tretiu moc - moc súdnu. 

 Moderná koncepcia deľby moci bola zdokonalená tvorcami americkej ústavy (G. 
Washington, J. Madison, A. Hamilton a ďalší) známym mechanizmom „bŕzd 
a protiváh“ a bola prvýkrát zakotvená v americkej ústave z roku 1787. Je chápaná 
ako vzájomné oddelenie, samostatnosť a nezávislosť štátnych mocí (zákonodarnej, 
výkonnej a súdnej) a naviac doplnená mechanizmom ich vzájomného vyvažovania. 
Je charakteristickým znakom prezidentskej formy vlády v USA. 

6) Princíp federalizmu, na ktorom sú budované moderné zložené štáty (federatívne či 
spolkové), súčasne znamená nadradenosť federálnej ústavy a federálneho práva nad 
právom jednotlivých subjektov federácie. Aj to je charakteristickým znakom 
moderných demokratických ústav. 

7) Princíp pluralizmu (politický, sociálny a ekonomický) je rovnako významným 
znakom demokratickej ústavy a štátu. Jeho význam a zmysel spočíva v tom, že 
v demokratickej spoločnosti nemôžu byť rozličné organizované skupiny občanov 
a inštitúcie obmedzované a limitované vo svojej činnosti, existencii a pôsobnosti 
štátom a jeho orgánmi. Je teda nevyhnutná existencia a činnosť mimoštátnych 
organizácií na miestnej alebo celoštátnej úrovni. Tieto mimoštátne organizácie plnia 
mnohé dôležité úlohy, napr. úlohu sprostredkovateľov medzi občanmi a štátnymi 
inštitúciami, úlohu zabezpečovateľov niektorých práv občanov, úlohu približovania 
verejných vecí občanom a pod. 

13.14 Funkcie a realizácia demokratických ústav 

 Demokratické ústavy z hľadiska svojho postavenia ako základného zákona štátu 
plnia nasledujúce hlavné funkcie: 

1)  funkciu právnu, ktorá je determinovaná skutočnosťou, že ústava z hľadiska svojho 
obsahu je najvyznamnejším a najdôležitejším právnym dokumentom každého 
demokratického štátu, pretože upravuje všetky základné spoločenské vzťahy 
a inštitúty štátu; z hľadiska svojej formy je právnou normou najvyššej právnej sily, 
s osobitnou a náročnejšou procedúrou zmien a doplnkov. Ústave nemôžu odporovať 
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zákony ani podzákonné normy; v prípade nesúladu musia byť opravené, v opačnom 
prípade strácajú platnosť a účinnosť. Preto je ústava základom celého právneho 
poriadku každého demokratického štátu a plní teda predovšetkým právnu funkciu, 

2)  ústava ako základná právna norma plní súčasne nezastupiteľnú funkciu stabilizujúcu 
vo vzťahu k celému právnemu poriadku. Možno konštatovať, že čím stabilnejšia je 
ústava, čím menej je menená a doplňovaná, tým stabilnejší je aj celý právny 
poriadok. Naopak časté jej zmeny, resp. doplnky, najmä príliš rýchle, neuvážené 
a odborne nepripravené, spôsobujú destabilizáciu celého právneho poriadku, 

3)  petrifikujúca funkcia ústavy znamená, že ústava v materiálnom zmysle upravuje 
dosiahnutý stav spoločenského a právneho vývoja, nie je teda nejakým právnym 
programom a preto tiež neobsahuje žiadné programové ciele, perspektívy ďalšieho 
vývoja, predpovede do budúcnosti. Tým sa zásadným spôsobom odlišuje od 
politických programov, ktoré sú charakteristické pre činnosť politických strán 
a hnutí, pre sféru politického života, 

4)  kultúrna funkcia každej demokratickej ústavy spočíva v tom, že je odzrkadlením 
dosiahnutého stupňa právnej kultúry spoločnosti, čo sa prejavuje vo formulácii 
preambul, základných práv a slobôd občanov, všetkých ústavných inštitúov, 
v úrovni teoretického chápania ústavných inštitútov a ich porovnateľnosti v ústavách 
ostatných štátov, 

5)  politická funkcia ústavy spočíva v tom, že nie je len a predovšetkým základným 
právnym dokumentom, ale súčasne aj významným politickým dokumentom, ktorý 
umožňuje občanom i cudzincom v najširšom zmysle slova (nielen v právnom 
zmysle) poznávať základy právnej a politickej organizácia celej spoločnosti a štátu, 
dosiahnutý stupeň postavenia občana v štáte a spoločnosti, obsah a rozsah jeho 
základných ľudských a občianskych práv a slobôd, ich garancie, základné princípy 
právneho poriadku a celého štátneho zriadenia. 

 Realizácia demokratickej ústavy v praxi sa deje jednak priamou aplikáciou 
ústavy, napr. ustanovení o právomoci najvyššieho zastupiteľského zboru, o právomoci 
prezidenta republiky, o právomoci vlády a pod. a ústava sa označuje ako "platné právo"; 
jednak nepriamo, a to na základe zákonov, ktoré ústava predpokladá (ide napr. o celý 
rad obyčajných zákonov, ktoré sa dotýkajú podrobnej realizácie základných ľudských 
práv a slobôd, štátneho občianstva, volebných zákonov, zákonov o rokovacích 
poriadkoch parlamentu, zákonov o voľbe hlavy štátu, zákonov o miestnych orgánoch 
samosprávy a pod.). 

 K realizácii prispieva aj interpretácia ústavy a ústavných zákonov osobitnými 
orgánmi (spravidla ústavnými súdmi), ktorých výklady sú uverejňované v oficiálnej 
zbierke zákonov a stávajú sa tak právne záväznými. 
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14   Politické strany a ústavný systém demokratických štátov 

14.1 Politické strany a ústavný systém demokratických štátov 

 Ústavno-politický systém demokratických krajín tvorí predovšetkým 
demokratický štát (ako jeho najvýznamnejšia zložka), systém politických strán 
a záujmových (spoločenských) organizácií, ktoré pôsobia v danej spoločnosti. 

 Rozhodujúce postavenie v ústavno-politickom systéme zaujímajú v súčasnosti 
politické strany. Kým ústavy vzniknuté v 19. storočí a začiatkom 20. storočia 
neobsahovali ustanovenia o politických stranách, potom ústavy, ktoré vznikli po II. 
svetovej vojne, najmä  SRN a Francúzska sa od nich odlišujú. V týchto ústavách sa plne 
uplatnili názory, podľa ktorých politické strany ako súčasti politického systému 
podliehajú v základných organizačných otázkach a funkčnom zameraní 
ústavnoprávnym normám. Najvýraznejšie sa tento vývoj uplatnil v ústavnom systéme 
SRN, kde napr. čl. 21 Základného zákona SRN z roku 1949 zakotvil základné 
podmienky existencie a pôsobenia politických strán. Rozhodovanie o protiústavnosti 
politických strán je zverené Spolkovému ústavnému súdu, a to na návrh Spolkového 
snemu, Spolkovej rady alebo spolkovej vlády. Presnejšie kritéria na posúdenie 
protiústavnosti politickej strany určené nie sú, ich určenie pre konkrétne prípady je 
vecou volnej úvahy Spolkového ústavného súdu. 

 Rozhodujúce miesto politických strán v ústavno-politickom systéme je 
determinované v Európe prekonaním vývoja starších výberových strán (elitných 
politických strán) organizačne nepevných a nevyhranených a orientovaných len na úzku 
vrstvu voličov; je charakterizované masovou základňou týchto strán, organizačnou 
zomknutosťou, disciplínou, programom orientovaným na široké masy voličov, na celú 
spoločnosť a existenciu hierarchicky usporiadaného straníckeho aparátu. 

 Moderné politické strany vystupujú v štáte ako subjekty, ktoré reprezentujú 
rôzne ekonomické, politické, sociálne, kultúrne, ekologické a iné záujmy občanov 
a majú záujem zúčastňovať sa priamo na riadení štátu, získať čo najväčší podiel na 
štátnej moci; tým sa odlišujú od odborových a iných spoločenských a záujmových 
organizácií. 

 Politické ciele sa usilujú tieto strany dosahovať spravidla prostredníctvom volieb 
do parlamentu a miestnych samosprávnych orgánov a inými legálnymi prostriedkami. 
Existencia mnohých politických strán v demokratických štátoch dokumentuje existenciu 
politického pluralizmu v štáte, existenciu mnohých a rozdielných názorov občanov 
v politickej sfére. Politické strany sa preto stávajú rozhodujúcim nástrojom 
a prostriedkom politickej účasti občanov na správe a riadení verejných záležitostí. 

 Z hľadiska pojmového vymedzenia politickej strany môžeme preto konštatovať, 
že ide o organizovanú skupinu jednotlivcov (individuí) alebo kolektívov, ktorí sa spájajú 
na základe určitého politického presvedčenia a programu a usilujú sa prostredníctvom 
svojich členov vykonávať štátnu moc vo volených orgánoch štátu alebo inými spôsobmi 
ovplyvňovať štátnu politiku (grécke slovo politiké - politika znamená umenie riadiť štát, 
preto subjekty spojené s politikou sa vyznačujú úsilím podielať sa na riadení štátu). 
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14.2 Úlohy (funkcie) politických strán 

 Politické strany plnia v rámci pluralitného politického systému viaceré úlohy, na 
rozdiel od totalitných systémov, v ktorých vznik a fungovanie tohto systému je závislé 
od jednej strany, ktorá je rozhodujúcim prameňom politickej moci, a tým aj vplyvu na 
štát. 

a) Politické strany v pluralitnom politickom systéme ako nástroj zabezpečovania účasti 
občanov na správe verejných záležitostí majú mať rovnaké predpoklady pre 
získavanie občanov v predvolebnej súťaži (kampani) pre svojich kandidátov na 
základe predkladaných rozličných volebných programov a politických alternatív. 

b) Politické strany majú občanom - voličom umožňovať výber na volené štátne funkcie 
z viacerých kandidátov, ktorí sa osobne voličom predstavujú a vysvetľujú, 
predkladajú a obhajujú svoje politické koncepcie a predstavy, na základe ktorých sa 
uchádzajú o mandát. 

c) Politické strany sa po voľbách spravidla rozčleňujú do troch základných skupín: 

1) Na vládnuce politické strany, ktoré získali vo voľbách najväčší počet hlasov 
voličov, v parlamente tvoria väčšinu a na tom základe vytvárajú aj vládu. 
Tieto strany (niekedy aj strana) spravidla svoje politické programy 
transformujú do vládneho programu, ktorý sa usilujú na základe podpory 
parlamentu plniť a splniť. 

2) Druhú skupinu tvoria opozičné strany, ktoré získali vo voľbách menší počet 
hlasov, ale zaujali miesto v parlamente. Úlohou opozičných strán je 
kontrolovať činnosť vlády, plnenie vládneho programu a kriticky sa 
vyjadrovať - v duchu politickej kultúry - k chybám a nedostatkom ústavných 
funkcionárov vládnucich politických strán (strany) pri správe a riadení 
verejných záležitostí. 

3) Treťou skupinou sú tie politické strany, ktoré sa nedostali do parlamentu 
a stali sa tak stranami mimoparlamentnými. Tieto strany, ktorých postavenie 
je v rámci politického pluralitného systému najslabšie, sa usilujú využívať 
chyby a nedostatky vládnucich i opozičných politických strán a na tomto 
základe zlepšiť vlastné politické postavenie. 

 Vládnuce politické strany všestranne podporujú svojich politikov - 
ústavných funkcionárov - pri plnení vládneho programu. 

 Opozičné politické strany a mimoparlamentné strany utvárajú 
a zverejňujú rozličné politické alternatívy voči vládnucim politickým stranám 
a ich rozhodnutiam. 

d) Členovia vládnucich politických strán vo výkonných orgánoch štátnej moci spravidla 
úzko spolupracujú so svojimi stranickými kolegami v zákonodarných alebo ďalších 
štátnych orgánoch, čím prispievajú ku koordinácii a odstraňovaniu možných 
konfliktov medzi zákonodarnou a výkonnou mocou. 

 V súčasnom období sa v teórii objavujú nové a širšie názory na pojem a funkciu 
politických strán. Spočívajú v tom, že za politickú stranu sa pokladajú tiež politické 
organizácie, ktoré sa priamo nezúčastňujú na predvolebnej kampani a zásadne nemajú 
reálnu šancu na získanie volených úradov, ďalej revolučné organizácie, ktoré sa usilujú 
o zvrhnutie vlády a zrušenie volebnej súťaže a taktiež vládnuce skupiny v totalitných 
politických systémoch (rodinné klany v južnej Amerike a pod.). Takéto veľmi široké 
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chápanie pojmu politická strana teda prekračuje klasické chápanie politických strán, 
ktoré je charakteristické pre demokratické politické systémy a štáty. 

14.3 Základné typy (druhy) politických strán 

 Určiť základné typy (druhy) súčasných politických strán (typológiu politických 
strán) na základe určitého množstva znakov, je náročná a stále otvorená otázka. 
V súčasnosti sa politické strany členia v podstate na základe 4 východiskových kritérií: 

1) na základe stupňa vnútornej organizovanosti politických strán, 
2) na základe politických cieľov politických strán, 
3) na základe šírky ich politicko-spoločenskej aktivity, 
4) na základe vzťahu k politickému systému daného štátu. 

 Uvedené kritéria síce čiastkovo postihujú problematiku členenia politických 
strán, avšak sú vždy determinované len určitým zorným uhlom, sú teda nekomplexné. 

 Z uvedených možných východiskových kritérií pokladáme za prehľadné 
členenie politických strán podľa politických cieľov (kritérium sub 2), pretože sa 
sústreďuje na politické a programové ciele, ktoré je možné všeobecne pokladať za 
rozhodujúce. 

 Na základe tohto (nie celkom vyčerpávajúceho kritéria), je možné politické 
strany rozčleniť do nasledujúcich skupín: 

a) na extrémistické pravicovo orientované politické strany. Tieto strany na jednej strane 
odmietajú všetky programy ľavicových strán, ale tak isto na druhej strane aj 
programy pravicových strán, založené na slobodnom trhu, slobodnom podnikaní 
a pod. Ich ideológia je spravidla nacionalisticky orientovaná, antiinternacionalistická, 
neofašistická a rasistická, odmieta demokratické pravidlá politického zápasu o moc. 
Bojujú proti liberalizmu, voľnomyšlienkárstvu, komunizmu, najmä tiež proti 
cudzincom a občanom niektorých etnických skupín a národností (rómskej, tureckej, 
židovskej, arabskej), ktorých pokladajú za príčinu ekonomických a sociálnych 
problémov vo vlastných štátoch (v SRN - Turkov, vo Francúzsku - Alžírčanov, vo V. 
Británii - Pakistáncov a pod.). Takýmito stranami sú napr.: Národnodemokratická 
strana v SRN, Národný front vo Francúzsku, Ku-Klux-Klan v USA a pod. 

b) Konzervatívne politické strany (pravicové strany), programom ktorých je úsilie 
zachovať všetko, čo sa v politickom a hospodárskom živote krajiny osvedčilo, resp. 
robiť len určité reformy v rámci existujúceho stavu. Programy týchto strán sú 
spravidla skeptické voči všetkým novým reformám a zmenám v oblasti politiky 
i ekonomiky. Konzervatívne politické strany podporujú takú štruktúru spoločnosti, 
ktorá umožňuje, aby jednotlivci boli vedení určitými autoritami, ako je štát, cirkev, 
rodina a pod. Podporujú slobodný trh, avšak pri presadzovaní voľnej súťaže sú 
značne nedôsledné v porovnaní s liberálnymi stranami. Takýmito stranami je: napr. 
Konzervatívna strana V. Británie, Republikánska strana USA, 
Kresťanskodemokratická únia a Kresťanskosociálna únia v SRN a pod. 

c) Kresťanské politické strany (označované ako strany pravého stredu) vo svojich 
programoch vychádzajú z kresťanských hodnôt, zásad a ideálov, ktoré sa usilujú 
realizovať aj v politickom živote. Tieto strany spravidla úzko spolupracujú s klérom 
(katolickým i evanjelickým), opierajú sa o jeho podporu a pomoc napriek tomu, že 
spravidla existuje oddelenie cirkvi od štátu. Ich orientácia môže byť, podľa 
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konkrétnej situácie v štáte, vpravo alebo aj vľavo od politického stredu. Príkladom 
kresťanských strán sú kresťanské strany v Španielsku, Poľsku. 

d) Socialistické politické strany (socialistické, sociálno-demokratické, strany 
demokratickej ľavice) sa vo svojich programoch usilujú o vytvorenie politického 
poriadku, ktorý má spočívať na sociálnej rovnosti občanov, sociálne orientovanom 
hospodárstve a ochrane hospodársky a sociálne slabých občanov. Podporujú aktívne 
pôsobenie štátu pri riešení hospodárskych a sociálnych problémov občanov, 
odmietajú absolutizáciu trhového hospodárstva. Zdôrazňujú, že výhody demokracie 
môžu požívať len občania, ktorí majú zaručený minimálny hospodársky štandard 
a minimálne sociálne istoty. Príkladom týchto strán je Socialistická strana 
Francúzska a Španielska, Sociálnodemokratická strana v SRN, 
Sociálnodemokratická strana a Labouristická strana vo V. Británii a pod. 

e) Komunistické strany sú jednoznačne ľavicovo orientované politické strany, ich 
programom je kvalitatívna zmena celého spoločenského zriadenia na socialistických 
zásadách diktatúry proletariátu a triedneho boja s cieľom vytvorenia beztriednej 
spoločnosti. Odmietajú politický pluralizmus a akcentujú svoju vedúcu úlohu v boji 
za spoločenský pokrok. V súčasnosti existujú medzi nimi určié rozdiely, 
determinované najmä realizovanými politickými a ekonomickými reformami 
v príslušných štátoch. Príkladom je Komunistická strana ČĽR, Komunistická strana 
Kubánskej republiky, Mongolská ľudová revolučná strana. 

f) Strany zelených predstavujú nový typ politických strán, vzniklých koncom 70. a 80. 
rokov. Sú zástancami tzv. postmateriálnej spoločnosti, ktorá limituje hranice 
a možnosti výroby a spotreby, upriamujú pozornosť občanov na návrat k prírode, 
ochranu prírody a jej bohatstva, na zastavenie jej neustálej devastácie, a tým 
reálneho ohrozovania existencie života na Zemi. Členovia týchto strán sa rekrutujú 
z rôznych politických smerov, zväčša však zo socialisticky a marxisticky 
orientovaných politických strán. Jednotlivé strany zelených sa odlišujú v parciálnom 
zameraní svojich politických cieľov, preto v niektorých štátoch existujú aj dve 
strany zelených (napr. vo Švajčiarsku). Značnú politickú aktivitu vyvíjajú strany 
zelených najmä vo V. Británii, v SRN a vo Francúzsku. 

14.4 Členenie politických strán podľa M. Duvergera 

 Mnohí teoretici v oblasti ústavného práva predkladajú vlastnú typologizáciu 
politických strán. K nim patrí v súčasnosti aj Maurice Duverger, francúzsky expert na 
problematiku politických strán, ktorý rozčleňuje politické strany do 5 základných 
skupín a vytvára vlastný subjektívny pohľad na danú problematiku: 

1) skupinu tvoria tzv. výberové (kádrové) politické strany, ktoré predstavujú malé 
skupiny politicky aktívnych jednotlivcov, získavajú podporu od malej skupiny 
občanov, spravidla sú voľne organizované a pragmaticky politicky orientované. 
Príkladom môže byť Liberálna strana vo V. Británii na začiatku 20. storočia, 
Radikálna strana vo Francúzsku v období III. republiky, prvé federálne strany USA, 
súčasná Slobodná strana Nemecka (FDP). 

2) Demokratické masové strany sú založené na masovej podpore širokých skupín 
občanov. Sú vnútorne centralizované, majú silné stranícke vedenie a veľký počet 
členov, ktorí sú organizovaní podľa bydliska. Príkladom môže byť Francúzska 
socialistická strana (už v roku 1910 mala okolo 1 milióna členov), Nemecká 
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sociálno-demokratická strana (SPD), ktorá už v roku 1912 mala viac ako 4 milióny 
členov. 

3) Marxisticko-leninské (komunistické) strany, ktoré vznikali odčlenením sa od starších 
sociálno-demokraticky orientovaných politických strán. Ich vznik a ciele okrem 
teoretických prác K. Marxa, V. I. Lenina a F. Engelsa ovplyvnila po skončení I. 
svetovej vojny socialistická revolúcia v Rusku, revolučná radikalizácia politického 
myslenia, vrátane vzniku prvého socialistického štátu (RSFSR v roku 1918). Ich 
základnými piliermi sa stali bunky organizované na pracoviskách, požiadavka 
uplatňovania vedúcej úlohy robotníckej triedy v štáte a spoločnosti, prísna stranícka 
disciplína a centralizácia v rámci jednotnej straníckej štruktúry (demokratický 
centralizmus) a konečný cieľ - vytvorenie štátu diktatúry proletariátu, socializmus 
(napr. býv. KSSZ, KS Číny, KS Kuby, býv. KS socialistických krajín). 

4) Fašistické strany predstavujú typ pevne a dôsledne organizovaných politických strán, 
ktoré, ak sa dostali k moci, kruto potláčali akúkoľvek politickú opozíciu (Francova 
„Falanga“ v Španielsku, Hitlerová NSDAP v Nemecku). V súčasnosti je to 
neofašistické talianske Sociálne hnutie (1972), neofašistická Republikánska strana 
v Nemecku a ďalšie. Fašistické strany sú budované na myšlienke, že spoločnosť má 
byť vedená najschopnejšími a najtalentovanejšími občanmi (tzv. vodcovský 
princíp). Fašistické strany sa dostali k moci v období medzi I. a II. svetovou vojnou 
v Nemecku, Španielsku, Japonsku, Maďarsku, Rumunsku a ďalších štátoch, ako aj 
v niektorých štátoch Latinskej Ameriky a východnej Európy. 

5) Strany národnej (štátnej) nezávislosti sa stali novým druhom politických strán, 
ktorým sa podarilo v polovici 20. storočia zjednotiť široké vrstvy občanov v boji za 
národnú nezávislosť. 

 Tieto strany našli živnú pôdu v krajinách, ktoré dlhé roky boli kolóniami 
vyspelých kapitalistických krajín. Ich spoločným programom bol boj za národnú 
(štátnu) nezávislosť, za vytvorenie vlastného národného štátu. Príkladom je Indický 
národný kongres založený už v roku 1895, Sudánsky zväz (založený v roku 1968 
v Mali), Kamerunský národný zväz (založený v roku 1966 v štáte Kamerun), Ľudové 
revolučné hnutie (založené v roku 1967 v Zaire) a ďalšie strany národnej nezávislosti 
v mnohých krajinách Ázie a Afriky. 

 Z uvedeného vyplýva, že ani to členenie politických strán plne nevystihuje 
presnú charakteristiku a členenie existujúceho množstva a pestrosti politických strán 
a môže preto slúžiť iba ako určitá systémová orientácia. 

14.5 Typy politických systémov 

V súčasnom období je možné rozlišovať tri základné typy politických systémov: 

1) politický systém založený na jednej strane, 

2) politický systém založený na dvoch politických stranách, 

3) politický systém založený na viacerých politických stranách (najmenej 3 politických 
stranách). 

Ad 1. Politický systém založený na jednej politickej strane sa prejavuje v troch 
základných formách: 

a) ako politický systém komunistických (marxisticko-leninských strán), 
štátostrán, označovaný ako totalitný. V tomto systéme sú právomoci 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III. Osobitná časť  
 

424 

vedúcich funkcionárov mimoriadne veľké, sú spravidla spájané so štátnymi 
funkciami (prvý tajomník, generálny tajomník zastával spravidla funkciu 
predsedu vlády alebo hlavy štátu, prezidenta, analogicky nižší funkcionári 
strany boli a sú súčasne vedúcimi štátnymi funkcionármi v príslušných 
územných jednotkách). Existencia ďalších politických strán (napr. v býv. 
BĽR, PĽR, ČSSR, NDR, v súčasnosti ČĽR) nemení nič na vedúcom 
postavení marxisticko-leninskej strany, pretože tieto strany nemajú iný 
politický program, nevystupujú ako strany opozičné, majú prípadne 
minimálne zastúpenie vo volených orgánoch, nemajú politický vplyv na 
rozhodovanie o celoštátnych alebo miestnych otázkach, počet ich členov je 
spravidla ohraničený a stanovený, 

b) ako politický systém fašistických strán, ktoré spravidla nepripúšťajú 
existenciu iných politických strán a organizácií a vyznačujú sa používaním 
otvorených násilných a teroristických metód vládnutia, šírením nacionálnej 
a rasovej nenávisti, zdôrazňovaním vedúceho a vládnuceho poslania 
určitého národa a rasy a pod. Príkladom tohto systému bolo postavenie 
Hitlerovej NSDAP vo fašistickom Nemecku, Francovej Falangy 
v Španielsku v spomínanom období medzi I. a II. svetovou vojnou, 

c) ako politický systém jednej revolučnej strany v niektorých krajinách Ázie, 
Afriky a Latinskej Ameriky, ktorý nemožno označiť ako komunistický, 
fašistický alebo totalitný. Tieto dominujúce politické strany usilovali v 20. 
storočí o realizáciu politických a hospodárskych reforiem, o dosiahnutie 
národnej a štátnej samostatnosti, o likvidáciu koloniálnej nadvlády. Patril 
k nim, napr. Arabský socialistický zväz v Egypte, Ugandský ľudový 
kongres v Ugande, Socialistická ústavná strana v Tunise a pod. 

Ad 2. Systém založený na dvoch politických stranách sa vyznačuje tým, že v štáte 
pôsobia dve také silné politické strany, ktoré sú schopné ovládať 
(monopolizovať) politický život a v skutočnosti z neho vylúčiť ďalšie, menšie 
politické strany. 

 Systém dvoch politických strán je v podstate umožňovaný zavedením, 
existenciou, väčšinového volebného systému. Vďaka tomu spravidla iba dve 
politické strany získavajú väčšinovú podporu hlasov všetkých voličov a tým také 
volebné víťazstvá, ktoré jednej z nich umožňuje vytvoriť väčšinu v parlamente, 
dôsledkom čoho je vznik tzv. jednofarebnej vlády. V praxi to znamená, že dve 
najsilnejšie politické strany sa na základe výsledkov volieb striedajú pri moci. 

Systém dvoch politických strán je charakteristický pre USA a V. Britániu. 

a) Systém politických strán v USA sa vyznačuje tým, že obidve hlavné politické 
strany - Republikánska strana a Demokratická strana - nepôsobia na základe 
vyhranenej ideológie a politického programu, ale sú súhrnom rôznych 
politických prúdov. Prevládnutie určitého politického prúdu býva dočasné 
a spravidla vždy súvisí s nomináciou kandidáta na prezidentský úrad. 

 Republikánska i Demokratická strana sú dosiaľ značne decentralizované, 
čo je podmienené tradičným partikularizmom amerického politického života. 

 Obidve americké politické strany vystupujú ako strany celej spoločnosti 
a nie ako strany orientované na určité spoločenské a sociálne vrstvy, čo však 
neznamená, že by medzi nimi neexistovali určité rozdiely. 
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1) Republikánska strana - Grand Old Party - je stranou anglosaských 
konzervatívnych tradícií, podporuje ju väčšina veľkých, stredných 
a drobných podnikateľov a väčšina farmárov na západe. Republikáni sa 
preto označujú za stranu veľkého kapitálu, presadzujú najširšiu súkromnú 
iniciatívu v hospodárskej oblasti, usilujú iba o mierne regulatívne zásahy 
štátu do tejto oblasti. 

 Republikánska strana je vnútorne kompaktná a sociálne 
rovnorodá, nevyskytujú sa v nej výrazné odstredivé prúdy. Voliči 
republikánov sa spravidla rekrutujú zo štátov západu, stredozápadu 
a vidieckých oblastí severu. 

 Demokratická strana má politický a sociálne rôznorodejší 
charakter. Jej oporou sú jednak veľké priemyselné mestá na severe so 
značným počtom prisťahovalcov, jednak južné štáty - strediská americkej 
pravice. Politické prúdy v rámci Demokratickej strany sú v porovnaní 
s republikánmi značne široké, sú nimi radikálnejšie a pokrokovejšie 
orientované politické zoskupenia (okolo Ed. Kenedyho a Jessie 
Jacksona), veľmi diferencovaný politický stred a južní demokrati - 
dixiekrati, ktorí predstavujú krajnú pravicu Demokratickej strany. 

 Americké politické strany nepoznajú individuálne členstvo, 
príslušnosť k strane je daná len subjektívnym vzťahom každého 
jednotlivca, neexistujú stranícke preukazy, neplatia sa členské príspevky. 
Demokratická strana má relatívne vyšší počet stálych prívržencov ako 
Republikánska strana. 

 V strane, okrem vyššieho aparátu a straníckych bosov, sa 
vytvárajú v zásade dve skupiny: aktívni, ktorí pracujú v rôznych menších 
funkciách jednak v miestnom straníckom aparáte, jednak v rôznych 
záujmových organizáciach, ktoré americke strany vytvárajú v značnom 
rozsahu; ďalej sú to pasívni, ktorí sa len pokladajú za republikánov alebo 
demokratov, čo prejavujú iba vo voľbách. 
 Stranícky aparát oboch hlavných politických strán je v podstate 
zhodný, republikáni v porovnaní s demokratmi však majú dokonalejšiu 
organizáciu a lepšie fungujúci aparát, čo je determinované monolitnejším 
charakterom Republikánskej strany. 

 Stranícke aparáty sa vytvárajú na úrovni miest (obcí, miest, 
mestských obvodov), okresov a štátov (výbory, committees). 

 Vrcholným výkonným straníckym orgánom na federálnej úrovni 
je Národný výbor strany, na čele stojí vedúci strany - chairman. 

 Popri profesionálnych straníckych aparátoch majú významné 
postavenie rôzne záujmové a profesijné združenia, resp. aj zoskupenia 
vytvárané ad hoc, ktorým poslaním je podporovať kandidátov strany vo 
voľbách do významných úradov. 

 V kongrese tvorí základ straníckej organizácie konferencia alebo 
caucus, t. j. schôdza všetkých členov Snemovne reprezentantov alebo 
Senátu zvolených za rovnakú politickú stranu. Schôdze demokratov 
v Snemovni reprezentantov sa označujú ako caucus, schôdze 
republikánov ako konferencie. V Senáte majú tieto schôdze jednotné 
označenie - konferencie. 
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 K významným zasadaniam konferencií a caucusov dochádza 
najmä na začiatku činnosti nového Kongresu, keď sa vyberajú kandidáti 
na volené úrady do oboch komôr Kongresu. 

 Charakteristickým znakom pre politickú oblasť života USA 
v poslednom období je narastajúce pôsobenie odborných konzultantov vo 
všetkých fázach politického procesu. Kým politickí konzultanti 
v minulosti vystupovali ako jednotliví odborníci v štábe poradcov 
významných politikov, v súčasnosti existujú značne veľké asociácie 
politických konzultantov, napr. DMI - Decision Making Information 
Complex a ďalšie, ktorých kancelárie pôsobia takmer v celých USA. 
Najväčšie firmy týchto konzultantov sú spojené predovšetkým 
s Republikánskou stranou, pre ktorú najviac pracujú. Dôsledkom činnosti 
odborných politických konzultantov je jednak zavádzanie moderných 
technologických postupov do politického života, jednak a súčasne 
zosilnenie technokratických a komerčných tendencií v americkej politike. 

 Ak špičky straníckej elity rozhodujú o tom, čo treba robiť, potom 
politickí konzultanti rozhodujú o tom, ako to treba robiť. 

 Medzi ďalšie menšinové strany v USA patria Socialistická strana 
USA, Farmárska strana práce, Progresívna strana, Komunistická strana, 
Populistická strana, Dixiekrati, Americká strana nezávislosti a ďalšie. 
Tieto však nemajú väčší vplyv na politický život USA. 

b) Systém politických strán vo V. Británii 
Systém dvoch politických strán vo V. Británii - konzervatívnej 

a labouristickej - sa vyznačuje zásadnými odlišnosťami v porovnaní so 
systémom dvoch politických strán v USA. Vo V. Británii sú hlavné politické 
strany prísne centralizované, neporovnávateľná je najmä právomoc 
najvyšších straníckych orgánov. 

V roku 1980 došlo vo V. Británii k vzniku ďalšej politickej strany, 
Sociálnodemokratickej strany, a to na základe vystúpenia zoskupenia stredu 
a pravice z Labouristickej strany. 

Labouristická strana stojí na pozícii sociálneho reformizmu typického pre 
socialistické strany z obdobia II. internacionály. 

Sociálnodemokratická strana si kladie za cieľ čiastkovými reformami 
ozdraviť anglický spoločenský poriadok. Napriek rozdielom v politických 
koncepciách, obidve strany vzájomne spolupracujú a nevylučuje sa možnosť 
ich opätovného zjednotenia. 

1) Labouristická strana a Sociálnodemokratická strana sa pokladajú za 
robotnícke a socialistické strany. Stanovy Labouristickej strany určujú 
podmienky nielen pre individuálne členstvo, ale aj pre kolektívne 
členstvo. Kolektívny člen však musí prijať program, princípy 
a politiku strany, konať v súlade so stanovami a rokovacím poriadkom 
strany, ako aj podriadiť svoje politické pravidlá Národnému 
výkonnému výboru strany. V Labouristickej strane existuje rovnako 
prísnejšia stranícka disciplína ako v Konzervatívnej strane. 
Kolektívnym členom v LP je vyše 90 odborárskych, družstevných 
a politických organizácií (tzv. sociálnych spoločností), ktoré združujú 
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takmer 6 miliónov členov; individuálnych členov je asi 900.000 
občanov. Vekové obmedzenie má iba LP - dosiahnutie 15 rokov veku. 

Najvyšším orgánom LP je výročná konferencia (spravidla okolo 5.000 
delegátov). Vypracovanie koncepcie a realizáciu straníckej politiky 
uskutočňuje v LP Národný výkonný výbor, ktorý má iba 27 členov a je 
volený na výročnej konferencii. Na čele LP stojí vodca strany - líder 
a jeho zástupca, sú volení tiež na výročnej konferencii. Národný 
výkonný výbor volí ešte generálneho tajomníka strany. V podstate 
obdobná je aj organizácia Sociálnodemokratickej strany. 

2) Konzervatívna strana je stranou veľkého kapitálu a usiluje o zachovanie 
daného politického a ekonomického usporiadania. Jej voliči sa 
rekrutujú prevažne z radov podnikateľov a úradníctva. Národnú úniu 
konzervatívnych a unionistických asociácí reprezentuje Ústredná rada 
ako formálne najvyšší orgán (5.000 členov). Celostranícky kongres 
Konzervatívnej strany (okolo 6.000 účastníkov) sa schádza raz do roka. 
Vypracovanie koncepcie a riadenie straníckej politiky zabezpečuje 
vodca strany - líder a výkonný výbor, ktorý má 150 členov. Ústredný 
aparát Konzervatívnej strany ovláda rozhodujúce páky straníckej 
politiky. 

Liberálna strana je najmenšou politickou stranou, jej hlavnou 
voličskou základňou sú strední a malí výrobcovia, podnikatelia 
a inteligencia, najmä príslušníci slobodných povolaní. Je organizovaná 
podobne ako Konzervatívna strana. 

 Základné funkcie centrálneho aparátu hlavných britských politických strán sú 
nasledujúce: 

- vypracovávanie politickej stratégie a taktiky, 

- príprava zloženia tzv. tieňového kabinetu, 

- nominácia kandidátov do Dolnej snemovne a riadenie straníckej politiky 
v Dolnej snemovni (výlučné riadenie, ak ide o opozičnú stranu, ak ide 
o vládnucu stranu, dotýka sa riadenie aj členov strany vo vláde), 

- zabezpečovanie prísnej disciplíny politických strán v parlamente (stranícka 
disciplína v Dolnej snemovni sa stáva vzorom napr. aj pre americký 
Kongres). 

 Miestne organizácie politických strán vo V. Británii sa vyznačujú silným 
podriadením miestneho aparátu centrálnemu straníckemu aparátu (na rozdiel od 
USA, kde je oveľa slabšie). 

 Miestne organizácie Konzervatívnej strany, jej aparáty vo volebných 
obvodoch, jej rôzne spoločnosti, ligy, profesionálne záujmové organizácie žien 
a mládeže majú vyšší stupeň autonómie než analogické organizácie 
Labouristickej strany. 
 Zavádzanie nových technologických postupov do politického procesu vo 
V. Británii spojené s technokratizáciou aparátu politických strán (vrátane 
používania odborných poradcov), je oveľa obmedzenejšie ako v USA. 

Ad 3. Politický systém založený na viacerých politických stranách je charakteristický 
pre Francúzsku republiku a Spolkovú republiku Nemecko. 
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 Tento systém sa vyznačuje tým, že viaceré politické strany (aspoň tri) 
majú reálnu nádej získať politickú moc, avšak ani jedna zo strán, ktoré túto 
šancu majú, trvale nedisponuje parlamentnou väčšinou, ktorá by jej umožňovala 
samostatne vytvoriť stabilnú vládu (tzv. jednofarebnú vládu). Preto je 
nevyhnutné spájanie sa viacerých politických strán, aby v parlamente získali 
väčšinu a vytváranie „viacfarebných“ koaličných vlád na základe takto získanej 
parlamentnej väčšiny. Legálne pôsobiaca opozícia v parlamente môže byť buď 
dezintegrovaná alebo tiež organizovaná v koalícii niekoľkých strán. Znakom 
koaličných vlád je plynulosť a zmena taktických spojenectiev, čo samozrejme 
vyvoláva stále nebezpečenstvo vládnych kríz. 

c) Systém politických strán vo Francúzskej republike 

1) Najvýznamnejšou politickou stranou vo Francúzskej republike je 
Združenie za republiku (Le Rassemblement pour la République - RPR), 
ktoré do roku 1976 malo označenie gaullistický Zväz demokratov za 
republiku. Táto strana vystupuje ako strana celonárodná, čomu je 
prispôsobený aj jej program, ktorý sa vyznačuje na jednej strane 
technokratickými a elitárskymi koncepciami, na strane druhej 
požiadavkami sociálneho reformizmu. Členskú základňu tvoria najmä 
obchodníci, remeselníci, podnikatelia a príslušníci slobodných povolaní. 
Je stranou centralizovanou so silnou straníckou disciplínou. Najvyšším 
orgánom je zjazd (raz za dva roky), ktorý sa podieľa na konštituovaní 
ústredného výboru (volí len časť členov, ďalší sú volení 
departementnými zväzmi, parlamentnými frakciami snemovní 
a pridruženými organizáciami). Závery zjazdu realizuje Národná rada, 
stálym výkonným orgánom je výkonné byro. Základnými organizáciami 
sú sekcie obcí a miest, ktoré sa združujú do departementných zväzov. 

2) Zväz za francúzsku demokraciu (Union pour la Demokratie Francaise-
UDF) predstavuje zoskupenie niekoľkých politických strán 
pravicovocentristického zamerania: Republikánska strana (Partie 
Républicain PR), Stred sociálnych demokratov (Centre des Démocrates 
Sociales CDS), ako aj Strana radikálov a radikálnych socialistov. 

3) Republikánska strana vznikla v roku 1966 (do roku 1977 sa označovala 
ako Národná federácia nezávislých republikánov). Jej program vychádza 
z ekonomického neoliberalizmu a orientuje sa na obmedzenie štátnej 
regulácie a zásahov do hospodárstva, podporuje rozvoj trhového 
hospodárstva. Dôraz kladie na modernizáciu ekonomiky a metód riadenia. 
Členskú základňu tvorí finančná aristokracia, veľkí a strední podnikatelia, 
obchodníci, vysokí úradníci, niektoré vrstvy technickej inteligencie. 

4) Stred sociálnych demokratov je širokým zoskupením stredu a opiera sa 
o stredných a veľkých podnikateľov. Program je zameraný na upevnenie 
súkromného vlastníctva pri rozumnej ingerencii štátu do ekonomiky. 
V sociálnej sfére sa orientuje na umiernené sociálne reformy. Nemá 
vybudovanú organizačnú štruktúru, existujú len volebné výbory, ktoré 
vznikajú pred komunálnymi, kantonálnymi, parlamentnými 
a prezidentskými voľbami. Miestne organizácie nahradzujú kluby, ktoré 
sústreďujú sympatizantov strany okolo starostov, členov generálnych rád 
a poslancov. Najvyšším orgánom je celoštátna konferencia, volí riadiaci 
výbor a výkonné byro na čele s predsedom. 
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5) Strana radikálov a radikálnych socialistov patrí k najstarším politickým 
stranám (vznikla v roku 1901). Vnútrostranícke rozpory sa prejavili 
v odštiepení ľavého krídla a v založení hnutia ľavicových radikálov (1971). 
Pravé krídlo radikálov sa stalo súčasťou Hnutia reformátorov. Organizačná 
štruktúra radikálov v podstate neexistuje, existujú len výbory, ktoré fungujú 
iba v období volieb. Najvyšším orgánom je kongres (schádza sa raz za rok). 
Medzi kongresmi rozhoduje riadiaci výbor a predseda strany. 

6) Ľavicový blok vládol začiatkom 80. rokov a skladá sa zo 4 strán: 1. 
Socialistická strana, 2. Francúzska komunistická strana, 3. Hnutie ľavicových 
radikálov, 4. Hnutie demokratov. 

Socialistická strana usiluje o realizáciu koncepcie „tretej cesty“ 
a „demokratického socializmu“. Najnižším orgánom strany sú sekcie tvorené 
na geografickom a výrobnom princípe. Na úrovni departementov sa sekcie 
združujú do federácií. Najvyšším orgánom je Kongres (raz za dva roky), 
ktorý schvaľuje programové dokumenty a volí centrálne orgány - riadiaci 
výbor, výkonné byro, sekretariát a prvého tajomníka strany. 

 Okrem uvedených najdôležitejších politických strán existuje vo Francúzskej 
republike mnoho ďalších menších, tak pravicových, ako aj ľavicových strán, hnutí 
a klubov. Permanentne vznikajú a zanikajú, po kratšom alebo dlhšom čase. 

14.6 Systém politických strán v Spolkovej republike Nemecko 

 Základný zákon SRN upravuje v čl. 21 postavenie a činnosť politických strán 
(na rozdiel od ostatných ústav). Zdôrazňuje, že politické strany pôsobia pri politickej 
tvorbe vôle ľudu, ich zakladanie je slobodné, ich vnútorný poriadok musí zodpovedať 
demokratickým zásadám. Strany musia verejne skladať účty o pôvode a použití svojich 
prostriedkov, ako aj o svojom majetku. Za protiústavné sa vyhlasujú tie politické strany, 
ktoré „svojimi cieľmi alebo správaním svojich stúpencov poškodzujú alebo usilujú 
o odstránenie demokratického zriadenia SRN alebo jej existencie“. Právo rozhodovať 
o týchto otázkach má Spolkový ústavný súd. 

 Z tejto ústavnej úpravy vychádza zákon o politických stranách z roku 1967 
(Parteiengezetz), ktorý obsahuje podrobnú definíciu politickej strany z hľadiska 
ústavnopolitického i z hľadiska odlišovania politických strán od ostatných 
spoločenských organizácií. Členmi politických strán môžu byť iba fyzické osoby 
(neexistuje kolektívne členstvo ako napr. vo V. Británii). 

 Najsilnejšími politickými stranami v SRN sú Kresťanskodemokratická únia 
(CDU), Kresťanskosociálna únia (CSU) a Sociálnodemokratická strana Nemecka 
(SPD). Kresťanskosociálna únia existuje iba v Bavorsku a Sársku. Podstatne slabšou, 
ale neustále významnou politickou stranou je Slobodná demokratická strana (FDP). 

 Ďalšou významnejšou stranou, ktorá sa postupne ustavila z pôvodne voľného 
zoskupenia na politickú stranu, je tzv. Strana zelených (začiatkom 80. rokov). Jej 
základným postulátom je hlásanie Rousseauovej myšlienky ozdravenia ľudského rodu 
návratom ľudí k prírode, myšlienky slobodného životného štýlu. 

 Základnými požiadavkami programu Kresťansko- demokratickej únie 
a Kresťanskosociálnej únie sú rozvoj trhového hospodárstva, rozširovanie 
západoeurópskej intergácie, realizácia princípov demokratického, sociálneho 
a právneho štátu. Obidve strany vytvárajú celý rad záujmových organizácií - žien, 
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mládeže, určitých spoločenských vrstiev (napr. združenie stredného stavu, Združenie 
pre komunálnu politiku a pod.). Obidve strany presadzujú kresťanskú ideológiu, sú úzko 
späté s vedením cirkvi (katolíckej i evanjelickej). Sú stranami najmä roľníkov 
a početných drobných a stredných podnikateľov. 

 Sociálnodemokratická strana Nemecka má v programe sociálne orientované 
trhové hospodárstvo, upevňovanie európskej intergrácie, upevňovanie princípov 
demokratického, sociálneho a právneho štátu. Je masovou stranou s prevahou 
robotníckych voličov. 

 Slobodná demokratická strana označovaná ako tretia sila nemeckej politiky je 
typickou liberálnou stranou, ktorej programom sú demokratické liberalistické 
koncepcie. Je prevažne stranou inteligencie, mestských vrstiev a drobných 
podnikateľov. Je orientovaná prevažne na evanjelické cirkvi. 

 V roku 1969 sa presadila vo voľbách neonacistická Národná demokratická 
strana (NDP), ktorá získala 5 % hlasov a 26 mandátov. Vznikla z odštepených, krajne 
pravicových frakcií KDÚ a KSÚ; jej základňu tvoria bývalí členovia drobných 
krajinských strán, ktoré zanikli. Program tejto strany má otvorene fašistický charakter. 
Vo voľbách do Spolkového snemu v roku 1994 získala tiež 4,4 % hlasov PDS (Strana 
demokratického socializmu) a celkom 30 kresiel, pričlenila sa tak k opozičným stranám 
(SPD, Aliancia 90 a PDS), ktoré získali celkom 48,1 % hlasov oproti víťaznej koalícii 
so 48,4 % hlasov (CDÚ/CSÚ, FDP). 

 Organizácia nemeckých strán je upravená v zákone o politických stranách 
a vnútornými organizačnými poriadkami. Politické strany sú organizované na úrovni 
spolku, krajín, oblastí, okresov a miest (Bundespartei, Landesverband, Bezirksverband, 
Kreiverband, Ortsverband). 
 Orgánmi politických strán sú zhromaždenia členov, predsedníctva volené 
zhromaždeniami, na vyšších organizačných stupňoch sú to zastupiteľské orgány 
vytvárané na princípe delegácie. Najvyšším orgánom politickej strany je zjazd, resp. 
spolkový zjazd (Parteitag, Bundesparteitag) vytváraný rovnako na princípe delegácie. 
Zjazd rieši základné otázky politickej strany, prijíma program strany, organizačný 
poriadok, volí predstavenstvo a predsedu strany, volí tiež špecializované centrálne 
orgány, kontroluje fin. hospodárenia politickej strany, rozhoduje o rozpustení politickej 
strany, resp. o jej spojení s inou politickou stranou. Predsedovia politických strán majú 
silné postavenie, analogicky ako vo V. Británii. 

 Politické strany v SRN sú integrálnou súčasťou ústavného systému, čo sa 
prejavuje v právnej úprave postavenia predsedníctiev politických strán. Podľa zákona 
o politických stranách (11 ods. 2) patria medzi členov predsedníctva poslanci strany 
a všetci, ktorí ako zástupcovia strany boli zvolení do určitého štátneho úradu. 

 Významnú úlohu v ústrednom aparáte nemeckých politických strán zaujímajú 
špecializované výbory, rady a komisie (napr. v ústrednom aparáte 
Sociálnodemokratickej strany je to Výbor pre zahraničné vzťahy, Výbor pre vnútorné 
záležitosti, Výbor pre otázky poľnohospodárstva, Výbor pre zdravotníctvo, Výbor pre 
právnu politiku a pod.). 

 Hlavné rozdiely medzi nemeckými politickými stranami spočívajú 
predovšetkým v stupni ich centralizácie. Pre Sociálnodemokratickú stranu je príznačný 
tuhý centralizmus, pre KDÚ a KSÚ partikularizmus s významnou úlohou krajinských 
a okresných organizácií. Centrálne vedenie SPD hrá v politickom živote tejto strany 
oveľa väčšiu úlohu ako centrálne vedenie KDÚ a KSÚ. Okresné a miestne organizácie 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III .  Osobitná časť 
 

  431 

SPD sú pevne organizované a disciplinové jednotky, naproti tomu okresné a miestne 
organizácie KDÚ a KSÚ sú relatívne voľné zoskupenia prívržencov niektorých 
významných miestných osobností (politických). Slobodná demokratická strana (FDP) sa 
vyznačuje najmä organizačnou nepevnosťou a neexistenciou vnútrostraníckej 
disciplíny. 

 Programy politických strán, analogicky ako vo V. Británii, majú pre činnosť 
týchto strán zásadný význam (na rozdiel od USA). 

 V spolkovom sneme sú poslanci politických strán organizovaní do frakcií. Pre 
frakciu SPD je charakteristické centrálne riadenie a požiadavka straníckej disciplíny, 
pre frakciu KDÚ a KSÚ je charakteristická voľnejšia vnútorná disciplína. 

 Z hľadiska hodnotení a úvah o vývoji straníckeho politického systému SRN 
mnohí politici, štátovedci a politológia dochádzajú k záveru, že tento politický systém 
stále viac smeruje k systému dvoch hlavných politických strán, že sa vzdaľuje od 
klasického politického systému viacerých politických strán (klasického systému 
politického pluralizmu). 
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15  Volebné právo a volebné systémy demokratických štátov 

 Otázka výberu zástupcov ľudu do rôznych, najmä volených funkcií, má svoju 
dlhú históriu a v historickom vývoji bola determinovaná celým radom vnútorných 
a vonkajších faktorov jednotlivých štátov. Do novej a vyššej roviny sa dostáva otázka 
výberu zástupcov ľudu, volieb, volebného práva a volebných systémov v priebehu 18. 
storočia, keď v dôsledku revolučných udalostí a revolúcií proti feudálnej monarchii, 
absolútnej moci panovníkov a ich suverenite sa nastoľuje princíp suverenity ľudu a 
s ním spojené hľadanie foriem, prostredníctvom ktorých by sa mal realizovať. 

 Realizácia princípu suverenity ľudu nadobúdala podobu jednak priamej 
realizácie, priamého a bezprostredného rozhodovania ľudu „o verejných veciach“ 
(zástancom tzv. plebiscitnej demokracie bol v tom období najmä J. J. Rousseau), jednak 
podobu nepriamej realizácie prostredníctvom parlamentu a miestnych zastupiteľských 
zborov. Rozvoj parlamentnej demokracie (parlamentarizmu) s volenými 
zastupiteľskými orgánmi, ktorí reprezentovali občanov a zastupovali ich pri 
uskutočňovaní štátnej moci, sa v klasickej podobe rozvinul najmä vo V. Británii. Jeho 
charakteristickým znakom je princíp suverenity parlamentu, ktorý má právo rozhodovať 
ako vrcholný zástupca ľudu o všetkých najdôležitejších otázkach krajiny (parlament 
môže všetko, okrem premeny muža na ženu a ženy na muža). 

 Model parlamentnej, zastupiteľskej demokracie, ktorý vznikol vo V. Británii, sa 
ďalej rozšíril do mnohých európskych i mimoeurópskych krajín a prevládol nad 
modelom priamej demokracie, plebiscitnej demokracie. Aj keď mnohé ústavy zakotvujú 
popri zastupiteľskej demokracii tiež demokraciu priamu, v podobe celoštátneho 
i miestneho hlasovania ľudu o závažných štátnospoločenských otázkach, v praxi 
prevláda spôsob rozhodovania o celospoločenských alebo miestnych otázkach 
prostredníctvom volených zástupcov ľudu, zastupiteľských zborov. Preto otázka 
volebného práva, výberu a volieb zástupcov ľudu do parlamentov a orgánov miestnej 
samosprávy a volebných systémov je permanentne aktuálna. 

Význam volieb v demokratických štátoch spočíva v nasledujúcom: 

a) na základe volieb vznikajú zastupiteľské zbory v celoštátnom a miestnom meradle 
(parlamenty, miestne samosprávne orgány), 

b) od výsledkov volieb odvodzujú svoje postavenie a činnosť zvolení poslanci - 
zástupcovia ľudu, od ktorých závisí, ako sa bude v danom štáte realizovať záujem 
občanov, skupín občanov, národa, národnostných a etnických menšín, 

c) výsledky volieb a zloženie zastupiteľských zborov odzrkadľujú rozloženie politických 
síl, smerov a záujmov spoločnosti, 

d) výsledky volieb majú vytvoriť takú politickú atmosféru, ktorá by umožňovala 
slobodne vyjadrovať a riešiť záujmy a potreby občanov a celej spoločnosti 
prostredníctvom zastupiteľských zborov bez konfrontácií, násilia, pokojnou cestou, 
na základe rešpektovania plurality názorov a hľadania optimálnych riešení, 

e) voľby do parlamentov a miestnych samosprávnych orgánov determinujú vytváranie 
legitímnych vlád a výkonných orgánov miestnych samospráv, 

f) voľby v každom demokratickom štáte sú súčasne formou priamej demokracie, 
priameho uplatňovania politickej vôle občanov, pretože títo majú právo (resp. 
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povinnosť) priamo a bezprostredne rozhodovať o tom, kto ich bude zastupovať 
v najvyššom či miestnom zastupiteľskom zbore. 

15.1 Ústavné princípy volebného práva 

 Ústavné princípy volebného práva, na základe ktorých sú a majú byť voľby 
organizované, sú zakotvené v ústavách demokratických štátov, vo všeobecnej deklarácii 
ľudských práv (čl. 21) a v medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach, 
ktorý bol prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a pristúpenie rezolúciou Valného 
zhromaždenia OSN zo 16. 12. 1966. 

 K všeobecne uznávaným medzinárodnym a ústavným princípom volebného 
práva patria: 

1) princíp všeobecnosti volebného práva, 

2) princíp rovnosti volebného práva, 

3) princíp priamosti volebného práva, 

4) princíp tajného hlasovania. 

Ad 1. Princíp všeobecnosti volebného práva znamená právo občana príslušného štátu, 
ktorý dosiahol ústavou určenú vekovú hranicu, voliť svojich zástupcov do 
zastupiteľských orgánov (aktívne volebné právo) a právo byť voleným za člena 
zastupiteľského orgánu (pasívne volebné právo). Aktívne volebné právo je 
v súčasnosti vo väčšine štátov viazané na dosiahnutie 18. roku veku (a 
v niektorých štátoch sa uvažuje o znížení tejto hranice), pasívne volebné právo je 
spravidla viazané na dosiahnutie vyššieho veku a jeho úprava je v rôznych 
štátoch rôzna (napr. v USA sa vyžaduje vek 25 rokov pre voľbu do Snemovne 
reprezentantov a vek 30 rokov pre voľbu do Senátu, v Spolkovej republike 
Nemecko vek 25 rokov pre voľbu do Spolkového snemu). 

 Medzinárodnoprávne uznanie a ústavné zakotvenie tohto princípu 
odstránilo nedemokratické a nespravodlivé delenie občanov na tzv. 
plnoprávnych (aktívnych) a ostatných, ktorým sa od vzniku 
buržoáznodemokratických štátov niektoré práva z rôznych príčin neuznávali. 
Boj demokratických a pokrokových síl za odstránenie týchto diskriminácií 
a nerovnoprávnosti občanov, osobitne za všeobecné a rovné volebné právo, je 
spojený s koncom 19. a začiatkom 20. storočia a bol jedným z hlavných bodov 
programu vtedajších sociálno-demokratických strán vo svete. 

 K najčastejším obmedzeniam všeobecnosti volebného práva, ktoré sa 
označovali ako cenzy, patrili najmä: 

a) majetkový cenzus, ktorý podmieňoval uznanie volebného práva občana 
vlastníctvom určitého majetku, ktoré vlastnictvo musel pri volebnej 
registrácii aj preukázať, 

b) daňový cenzus, ktorý podmieňoval uznanie volebného práva občana ročným 
platením minimálnej dane (tzv. daň z hlavy alebo volebná daň). V USA 
daňový cenzus v roku 1880 vyradil z volieb 14 % belochov (otroci vtedy 
nemohli voliť vôbec); vo V. Británii vyradil v tomto období cca 40 % 
všetkého mužského obyvateľstva; v Rakúsko-Uhorskej monarchii vyradil 
tento cenzus ešte v rokoch 1848 až 95 % všetkého obyvateľstva na voľbách, 
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c) rasový cenzus (cenzus farby pleti) neumožňoval voliť príslušníkom určitej 
rasy, najmä černochom. Bol rozšírený v minulosti najmä v USA, Južnej 
Amerike a Austrálii; až prijatie XV. dodatku ústavy USA z roku 1870 
umožnilo černochom právo voliť, avšak viaceré štáty USA odmietali aj 
naďalej toto právo uznať a vyžadovali preukázanie určitých znalostí, na 
základe tzv. vzdelanostného cenzusu; jeho obsahom bolo absolvovanie testu 
gramotnosti, znalosť textu ústavy a pod.; v USA pretrvával až do roku 1944, 
keď bol Najvyšším súdom vyhlásený za protiústavný, 

d) cenzus pohlavia zabraňoval v mnohých krajinách voliť ženám a diskriminoval 
ich pri uplatňovaní volebného práva. V niektorých krajinách bol zrušený po 
I. svetovej vojne (v roku 1919 v Nemecku, v roku 1920 v USA, v roku 1927 
vo V. Británii), v niektorých až po II. svetovej vojne (v roku 1945 vo 
Francúzsku, v roku 1971 vo Švajčiarsku a v roku 1986 v Lichtensteinskom 
kniežatstve). 

Ad 2. Princíp rovnosti volebného práva znamená, že každý občan pri výkone volebného 
práva má mať rovnaké postavenie s inými občanmi, pri rozhodovaní má mať 
jeden hlas, ktorý má rovnakú váhu a hodnotu ako hlasy ostatných občanov 
(voličov). Táto zásada je realizáciou rovného postavenia občanov v štáte bez 
zreteľa na sociálne postavenie, povolanie, pôvod, národnosť, rasu, náboženstvo 
a pod. aj vo volebnom práve a volebnom systéme. V britskom ústavnom systéme 
sa uplatnila až od roku 1948, keď sa z volebných zákonov V. Británie odstránila 
možnosť aby študenti v Oxforde a Cambridgi a vlastníci pôdy mohli hlasovať 
v mieste svojho bydliska, tak aj uvedených školách alebo v mieste, kde sa 
nachádzal ich pozemok. 

 Rovnosť volebného práva sa tak isto vzťahuje na utváranie rovnakých 
volebných obvodov (volebná geometria) a spravodlivý spôsob rozdeľovania 
mandátov pre jednotlivých kandidátov a politické strany v systéme pomerného 
zastúpenia (volebná aritmetika). 

 Volebná geometria sa chápe ako spôsob utvárania volebných obvodov 
tak, aby jednotlivých členov zastupiteľských zborov volil v týchto obvodoch 
vždy približne rovnaký počet voličov (absolútne rovnaký počet voličov nie je 
v praxi realizovateľný). Porušovanie takto chápanej volebnej geometrie a jej 
zneužívanie nastáva vtedy, keď sa vytvárajú volebné obvody s rozdielnym 
počtom voličov a dochádza k tomu, že na zvolenie jedného poslanca do 
zastupiteľského zboru fakticky existujú rozdielne počty voličov v jednotlivých 
volebných obvodoch. Tiež v USA až do roku 1960 existovali niektoré volebné 
obvody, ktoré mali až 4-krát viac voličov na jedného kandidáta do Snemovne 
reprezentantov ako obvody iné; tento stav, ktorý porušoval rovnosť volebného 
práva občanov, musel byť odstránený až rozhodnutiami Najvyššieho súdu USA 
v období sedemdesiatych rokov. Napriek tomu sa však aj v súčasnosti vytvárajú 
volebné obvody, ktoré protiprávne zvýhodňujú kandidátov najväčších 
politických strán (ide o tzv. gerrymandering). 

 Volebná aritmetika predstavuje spôsob (mechanizmus) rozdeľovania 
mandátov pre jednotlivých kandidátov či politické strany podľa dosiahnutých 
výsledkov hlasovania vo voľbách (a uplatňuje sa v proporcionálnom volebnom 
systéme). Aj pri rozdeľovaní mandátov podľa výsledkov hlasovania je možné 
modifikovať dosiahnuté volebné výsledky a narušovať spravodlivé rozdeľovanie 
mandátov podľa počtu získaných hlasov. 
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Ad 3. Princíp priamosti volebného práva znamená, že voliči rozhodujú o tvorbe 
zastupiteľského alebo iného voleného štátneho orgánu sami a priamo, bez 
pomoci a prostredníctva voliteľov, delegátov alebo ďalších zástupcov. 
V prevažnej väčšine štátov sa utvárajú zastupiteľské orgány na základe priamých 
volieb občanmi, voličmi. Výnimku tvorí napr. nepriamá voľba Senátu vo 
Francúzskej republike (čl. 24 Francúzskej ústavy z roku 1958) a pod. Okrem 
poslancov zastupiteľských zborov volia občania niektorých štátov alebo zbory 
voliteľov tiež prezidenta (vo Francúzsku od roku 1962, v USA prezidenta 
a viceprezidenta), v niektorých štátoch USA aj sudcov (Kalifornia). 

Ad 4. Princíp tajného hlasovania je neoddeliteľnou časťou volebného práva; bez 
tajného hlasovania občanov nie je možné realizovať základné ústavné právo 
občanov. Preto musia byť vytvorené podmienky, aby volič mohol nerušene 
a sám rozhodovať o voľbe navrhovaných kandidátov vo vopred pripravených 
priestoroch. Klasické spôsoby tajného hlasovania, ktoré sa uplatňujú vo väčšine 
štátov, sú: 

a) vhadzovanie upravených alebo neupravených kandidátnych listín do volebnej 
urny; upravovať je možné tzv. voľné volebné listiny zmenami v rámci 
kandidátnej listiny (preferenčná voľba) alebo panašovaním kandidátnej listiny, 
t. j. pripisovaním nových mien. 

 Tzv. viazané volebné listiny nemožno upravovať, lebo platia vo svojom 
celku. Akékoľvek zásahy voliča do nich má za následok ich neplatnosť, 

b) osobitná forma hlasovania pomocou tzv. volebných strojov (v USA), keď 
voliči vyjadrujú svoju voľbu stláčaním príslušných tlačidiel; táto forma sa 
príliš nerozšírila a je špecifická pre USA, 

c) osobitná forma hlasovania prostredníctvom tzv. dlhých hlasovacích lístkov 
v USA, v ktorých je uvedený dlhý a často veľmi neprehľadný zoznam 
veľkého počtu kandidátov; ide o kandidátov volených do federálnych 
orgánov, orgánov štátov i miestnych orgánov (napr. sudcov jednotlivých 
druhov súdov a pod.). 

 Demokratické štáty obligatorne vyžadujú, aby sa tajné hlasovanie realizovalo 
v oddelenom priestore; pri používaní „volebných strojov“ v USA sa zakazuje 
prítomnosť inej osoby v priestore pre hlasovanie. 

 Vo väčšine štátov sa chápe tajné hlasovanie ako osobné a neprenosné právo 
každého občana. Súčasne s tým však mnohé štáty (USA, V. Británia, SRN, Francúzsko) 
umožňujú občanom voliť aj v neprítomnosti listom alebo telegraficky, prípadne aj 
prostredníctvom splnomocneného zástupcu (Francúzsko). Zákonom sú však stanovené 
presne určené prekážky osobného výkonu volebného práva, aby nedochádzalo 
k zneužívaniu uvedených možností. 

15.2 Volebné systémy v demokratických štátoch 

V demokratických štátoch existujú tri volebné systémy: 

1) Volebný systém väčšinový (majoritný). 

2) Volebný systém proporcionálny (pomerného zastúpenia). 

3) Kombinovaný volebný systém (väčšinový a proporcionálny). 
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15.2.1 Väčšinový (majoritný) volebný systém 

 Väčšinový (majoritný) volebný systém sa uplatňuje prevažne v štátoch, v ktorých 
existuje politický systém dvoch veľkých politických strán (predovšetkým v USA a V. 
Británii). Využívali ho aj bývalé socialistické krajiny. Uplatňuje sa však aj v ďalších 
krajinách (napr. v Austrálii, na Novom Zélande, v niektorých štátoch Južnej Ameriky). 
Vyznačuje sa nasledujúcimi charakteristickými znakmi: 

a) je založený na jednomandátových volebných obvodoch, 

b) počet volebných obvodov zodpovedá počtu poslaneckých mandátov 
v zastupiteľskom zbore, ktorý sa má voľbou vytvoriť, 

c) voliči odovzdávajú hlasy pre konkrétneho kandidáta politickej strany (nezávislého),  
nie pre celú kandidátku politickej strany (ako je to u systému pomerného zastúpenia), 

d) poslanecký mandát získava ten kandidát, ktorý dostal od voličov najväčší počet 
hlasov (môže to byť alebo absolútna väčšina alebo len relatívna väčšina ich hlasov), 

e) volebné výsledky sú spravidla známe už po prvom kole volieb (s výnimkou 
Francúzska). 

 V majoritnom systéme volieb v USA sa uplatňuje zásada získania relatívnej 
väčšiny hlasov voličov, na základe ktorej sú volení členovia oboch komôr amerického 
Kongresu, členovia zákonodarných orgánov jednotlivých štátov USA, guvernéri 
a úradníci v ďalších štátnych úradoch. Voľby sú spravidla rozhodnuté už v prvom kole, 
avšak pri nízkej účasti voličov na voľbách a viacerých kandidátoch je pre získanie 
mandátu dostačujúci menší počet odovzdaných hlasov voličov, čo oslabuje legitimitu 
zvolených zástupcov. 

Spôsob rozdeľovania mandátov vo väčšinovom volebnom systéme 

a) väčšinový volebný systém, v ktorom na zvolenie je dostačujúce získanie relatívnej 
väčšiny odovzdaných hlasov (V. Británia, USA) znamená, že pri voľbách 
v jednomandátovom volebnom obvode, v ktorom sa uchádzali 3 kandidáti (A, B, C) 
a v prvom kole získali: 

- kandidát A 30 000 hlasov, 

- kandidát B 29 000 hlasov, 

- kandidát C 26 000 hlasov, 

získava mandát už v prvom kole kandidát A (30 000 hlasov). Hlasy ostatných 
kandidátov sa neuplatňujú a prepadávajú (B, C). Uplatňovanie relatívnej väčšiny 
hlasov umožňuje rozdeliť mandáty už v prvom kole a voľby sa nemusia opakovať 
a predlžovať. Systém relatívnej väčšiny umožňuje získať mandáty iba najsilnejším 
politickým stranám, z ktorých jedna sa stáva stranou vládnucou bez toho, že by 
skutočne reprezentovala väčšinu občanov (voličov) v daných volebných obvodoch 
(v našom prípade stačilo na zvolenie v jednom obvode 30 000 hlasov, avšak 55 000 
hlasov sa neuplatnilo, prepadlo). 

b) väčšinový volebný systém, v ktorom na zvolenie je potrebné získať absolútnú 
(nadpolovičnú) väčšinu odovzdaných hlasov existuje v prvom kole volieb do 
Národného zhromaždenia vo Francúzskej republike. V prípade, že by sa 
v jednomandátovom volebnom obvode uchádzali kandidáti A, B, C s rovnakým 
výsledkom ako v uvedenom prvom príklade (A-30 000, B-29 000, C-26 000 hlasov), 
nebolo by možné prideliť mandát, o ktorý sa uchádzali. Žiaden kandidát totiž 
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nedosiahol absolútnu väčšinu hlasov vo volebnom obvode, ktorá je daná súčtom 
všetkých odovzdaných hlasov pre kandidátov A, B, C deleným dvomi a zväčšeným 
o 1 (30 000 plus 29 000 plus 26 000 rovná sa 85 000 hlasov, delené 2 rovná sa 
42 500 hlasov plus 1 rovná 42 501 hlasov, čo tvorí absolútnu väčšinu hlasov 
v danom volebnom obvode). Pretože túto absolútnu väčšinu žiaden kandidát 
nedosiahol, voľby sa musia opakovať a do druhého kola postupujú len kandidáti 
A a B, ktorí dosiahli v prvom kole najväčší počet hlasov. 

 Získanie absolútnej väčšiny hlasov v prvom kole je spravidla mimoriadne 
náročné a v praxi veľmi zriedkavé. Preto sa tento väčšinový systém uspôsobuje tak, že 
ak sa ani jednému kandidátovi nepodarí získať absolútnu väčšinu v prvom kole, tak 
v druhom kole volieb na zvolenie stačí iba relatívna väčšina odovzdaných hlasov. Do 
druhého kola však postupujú iba dvaja z kandidátov, ktorí získali v prvom kole najväčší 
počet hlasov (v danom prípade kandidát A a B). 

 Tento systém sa uplatňuje v parlamentných a prezidentských voľbách vo 
Francúzskej republike a tiež v tzv. primárnych voľbách v USA, pri ktorých si politické 
strany (demokratická a republikánska) vyberajú svojich kandidátov na úrad prezidenta 
USA. 

 Väčšinový volebný systém vo Francúzskej republike sa uplatňuje pri voľbách 577 
členov Národného zhromaždenia (dolnej komory parlamentu). Poslanci sú volení vo 
veľkom počte jednomandátových volebných obvodov, v ktorých pripadá na jeden 
mandát asi 100 000 hlasov voličov (okrem veľkých miest - Paríž, Lyon, Marseille); 
prezident je volený v jednom volebnom obvode, ktorým je územie Francúzska. 

 Kandidáti na funkciu člena Národného zhromaždenia musia predložiť do 21 dní 
predo dňom voľby písomné vyhlásenie o úmysle kandidovať a zložiť volebnú kauciu 
1000 frankov. Kandidátov je spravidla veľký počet (napr. v roku 1986 kandidovalo 
celkom 6 978 kandidátov do Národného zhromaždenia, priemerne 12 v jednom 
volebnom obvode). Voľby sa realizujú vo dvoch kolách: v prvom kole sa vyžaduje, aby 
kandidát získal absolútnu (nadpolovičnú) väčšinu hlasov voličov, avšak voľby sa musí 
zúčastniť aspoň 25 % voličov. Pokiaľ žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu 
v prvom kole, konajú sa o týždeň (nasledujúcu nedeľu) voľby v druhom kole. Do tohto 
kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom kole dosiahli minimálne 12,5 % odovzdaných 
hlasov a vyhlásia svoj úmysel kandidovať aj v druhom kole. V tomto kole je zvolený 
kandidát, ktorí získal relatívnu väčšinu hlasov, t. j. najväčší počet odovzdaných hlasov. 

V marci 1993 pri voľbách do Národného zhromaždenia získali mandáty nasledujúce 
politické strany: 

1) Združenie pre republiku (247 mandátov), 

2) Zväz pre francúzsku demokraciu (213 mandátov), 

3) Socialistická strana (len 54 mandátov), 

4) malé pravicové strany (24 mandátov), 

5) Francúzska komunistická strana (23 mandátov), 

6) Zjednotená socialistická strana (16 mandátov). 

 Do parlamentu sa vôbec nedostali Ekologická generácia, Zelení a Národný front. 
Porážku utrpela predtým vládnuca Socialistická strana. 

 Prezident Francúzskej republiky je rovnako volený na základe absolútnej 
väčšiny odovzdaných hlasov v priamych voľbách. 
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 Ak nedosiahne jeden z kandidátov absolútnu väčšinu v prvom kole hlasovania, 
koná sa na druhú nasledujúcu nedeľu druhé kolo. Môžu v ňom kandidovať len dvaja 
kandidáti, ktorí po eventuálnom odstúpení úspešnejších kandidátov získali najväčší 
počet hlasov v prvom kole. V druhom kole je zvolený ten kandidát na prezidenta, ktorý 
získal najväčší počet hlasov (relatívna väčšina). 

15.2.2 Volebný systém pomerného zastúpenia (proporcionálny) 

 Proporcionálny volebný systém - v porovnaní s väčšinovým lepším spôsobom 
odzrkadľuje rozloženie politických síl v štáte a umožňuje presnejšie i spravodlivejšie 
rozdelenie poslaneckých mandátov podľa počtu získaných hlasov príslušnými 
politickými stranami. Preto je výhodnejší najmä pre menšie politické strany a využíva 
sa najmä v tých štátoch, v ktorých existuje pomerne veľký počet politických strán 
(Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko, Belgicko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Nórsko 
a iné). 

Charakteristickými znakmi proporcionálneho volebného systému sú najmä: 

a) existencia veľkých volebných obvodov (kraje, okresy), 

b) existencia viacmandátových volebných obvodov (rozdeľuje sa v nich viacero 
mandátov), 

c) voliči nevolia priamo konkrétnych kandidátov navrhovaných politickými stranami, 
ale kandidátne listiny politických strán, na ktorých každá navrhuje toľko kandidátov, 
koľko mandátov sa má obsadiť v danom volebnom obvode, 

d) rozdeľovanie mandátov sa spravidla realizuje v niekoľkých kolách a je spojené 
s rozdeľovaním tzv. zvyškových mandátov, ktoré sa nepodarilo rozdeliť hneď 
v prvom kole. 

Rozdeľovanie (výpočet) mandátov (volebná aritmetika) sa robí viacerými spôsobmi, 
a to: 

a) metódou prirodzeného volebného kvocientu (čísla) s použitím metódy najväčšieho 
zostatku alebo priemeru, 

b)  metódou redukovaného volebného kvocientu, 

c)  Droppovou metódou redukovaného kvocientu, 

d)  DHontovou metódou volebného deliteľa, 

e)  Hare-Niemayerovou metódou. 

Ad a) Metóda prirodzeného volebného kvocientu (čísla) spočíva v tom, že sa najskôr 
vypočíta volebný kvocient tak, že súčet všetkých odovzdaných hlasov vo 
volebnom sa obvode vydelí počtom pridelených mandátov; tak dostaneme číslo, 
ktoré určí počet hlasov na jeden mandát. Týmto číslom sa vydelia počty hlasov 
jednotlivých politických strán a dostaneme prvé rozdelenie mandátov, je to tzv. 
prvé skrutínium. 

Príklad: volebnému obvodu pridelili 10 mandátov, politické strany vo volebnom 
obvode dosiahli tieto počty hlasov: A-21 000, B-40 000, C-60 000, D-10 000. 

Prirodzený volebný kvocient (číslo) - Pvk 

počet všetkých hlasov - Pvh 

pridelené mandáty - Pm 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III .  Osobitná časť 
 

  439 

Pvk = Pvh 

Pm 21 000 plus 40 000 plus 60 000 plus 10 000 = 131 000 = 13 100 

10 10 

A – 21 000: 13 100 = 1 mandát, zvyšok hlasov  7 900 

B – 40 000: 13 100 = 3 mandáty, zvyšok hlasov   700 

C – 60 000: 13 100 = 4 mandáty, zvyšok hlasov   600 

D – 10 000: 13 100 = 0 mandátov, zvyšok hlasov   10 000 

____________________________ 

8 mandátov rozdelených 

 V prvom skrutíniu bolo rozdelených 8 mandátov, nepridelené zostali 2 mandáty. 

 V druhom skrutíniu sa pri použití metódy najväčšieho zostatku pridelia tieto 
mandáty politickým stranám, ktorým zostal najväčší počet hlasov po prvom skrutíniu, t. 
j. strane D (1) a strane A (1). Celkové rozdelenie teda je: A-2, B-3, C-4, D-1. 

 Ak sa použije metóda najväčšieho priemeru, nepridelené 2 mandáty sa pridelia 
stranám, ktoré dosiahli najväčší priemer hlasov na počet pridelených a nepridelených 
mandátov. To znamená, že počet hlasov strana A: 3 = 7 000 

B: 5 =   8 000 

C: 6 = 10 000 

D: 2 =   5 000 

Nepridelené zostatkové mandáty dostanú C a B. 

Metóda najväčšieho zostatku prináša priaznivejšie výsledky pre malé strany. 

Metóda najväčšieho priemeru je výhodnejšia pre veľké strany. 

Ad b) Metóda redukovaného volebného kvocientu - tzv. Hagenbach - Bischoffova 
formula redukuje volebný kvocient celým číslom 1. Vychádza z predpokladu, 
že v danom volebnom obvode sa má rozdeliť o jeden mandát viac, ako je to 
v skutočnosti. V dôsledku zväčšeného menovateľa sa znižuje pre politickú 
stranu potrebný počet odovzdaných hlasov na získanie jedného mandátu a tiež 
počet nerozdelených mandátov v I. skrutíniu: 

 

 

Ad c) Droppova metóda redukovaného kvocientu alebo najväčšieho deliteľa je 
zameraná na rozdelenie mandátov bez zostatku v I. skrutíniu. Uplatňuje sa tak, 
že postupne redukuje, znižuje volebný kvocient tým, že pridáva do menovateľa 
zlomku, ktorý predstavuje počet mandátov, rad celých čísiel. Čitateľ ostáva 
vždy rovnaký (udáva počet platných odovzdaných hlasov) a menovateľ sa 
postupne zväčšuje od čísla určujúceho počet mandátov plus 1 o ďalšie celé 
čísla podľa rovnice: 
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     K = kvocient, H = počet hlasov volebného obvodu, 

M = počet mandátov. 

Príklad: počet všetkých hlasov (voličov) vo volebnom obvode: 

200 000 

počet mandátov – 5 

 

 

Strana A – 95 000 

Strana B – 71 000 

Strana C – 34 000 

 

A- 95 000: 33 333 = 2,85 A získava 2 mandáty 

B- 71 000: 33 333 = 2,13 B získava 2 mandáty 

C- 34 000: 33 333 = 1,02 C získava 1 mandát 

Ad d) DHontova metóda volebného deliteľa dosahuje rozdelenie mandátov bez zostatku 
tak, že počty hlasov jednotlivých politických strán delí volebným deliteľom, 
ktorým sú prirodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 … až X, pokiaľ všetky mandáty 
nerozdelí. 

Príklad: politické strany A, B, C, D, počty získaných hlasov, delí sa 10 
mandátov. 

A B C D 
21 000 40 000 60 000 10 000: 1, 2, 3, 4, 5 
-------------------------------------------------------------------------- 
10 500 20 000 30 000   5 000 
  7 000 13 333 20 000   3 333 
  5 250 10 000 15 000   2 500 
  4 200   8 000 12 000   2 000 

 
Na základe najväčšieho podielu delenia získavajú strany 
A - 2 mandáty, 
B - 3 mandáty, 
C - 5 mandátov, 
D - 0 mandátov. 

Ad e) Hare-Niemayerova metóda je založená na tom, že násobí počet hlasov, ktoré 
získala každá politická strana, počtom mandátov, ktoré sa majú vo volebnom 
obvode rozdeliť a dosiahnuté číslo sa potom delí celkovým počtom hlasov 
odovzdaných pre všetky politické strany. Výsledky sa rátajú v zaokrúhlených 
číslach. 

Príklad: 
A – 21 000 x 10 = 210 000: 131 000 = 1,60 - 2 mandáty 
B – 40 000 x 10 = 400 000: 131 000 = 3,03 - 3 mandáty 
C – 60 000 x 10 = 600 000: 131 000 = 4,58 - 5 mandátov 
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D – 10 000 x 10 = 100 000: 131 000 = 0 - 0 mandátov 

 Všetky tieto metódy rozdeľovania mandátov vytvárajú predpoklady pre 
využívanie proporcionálneho volebného systému a sú spravidla ďalej modifikované. 

15.2.3 Kombinovaný volebný systém 

 Je charakteristický tým, že sa v ňom vytvárajú volebné obvody dvojakého 
druhu: jeden podľa väčšinového volebného systému, druhý podľa proporcionálneho 
volebného systému. Voliči teda majú dva hlasy, z ktorých jeden sa viaže na hlasovanie 
podľa zásady väčšinového volebného systému a druhý podľa zásady proporcionálneho 
volebného systému. V SRN sa uplatňuje tento systém pri voľbách do Spolkového 
snemu. Každý volič odovzdáva prvý hlas pre priameho kandidáta (väčšinový systém) 
a druhý hlas pre kandidátnu listinu politickej strany (proporcionálny volebný systém). 
Nemusí však odovzdať svoj hlas pre kandidáta tej politickej strany, pre kandidátnu 
listinu ktorej sa rozhodne svojím druhým hlasovaním. Týmto spôsobom sa zvýrazňuje 
personalizovaný výber. 

 V súčasnom období sa táto kombinovaná metóda dvoch volebných systémov 
uplatňuje aj v Japonsku, Maďarskej republike (1990), Bulharskej republike (1990) 
a Poľskej republike (1991). 
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16  Formy vlády demokratických štátov 

 Súčasťou formy štátu je okrem štátneho zriadenia a politického režimu tiež 
forma vlády (vládny systém); pod týmto pojmom chápeme sústavu najvyšších štátnych 
orgánov - parlamentu, vlády a hlavy štátu, ich vzájomné vzťahy, spôsob ich tvorenia, 
ako aj vzťahy medzi nimi a občanmi. Z tohto aspektu je možné vládnu formu (formu 
vlády, vládny systém) členiť na nasledujúce druhy: 

l) na parlamentnú vládnu formu v podobe parlamentnej republiky a parlamentnej 
monarchie, 

2) prezidentskú vládnu formu, 

3) zmiešanú vládnu formu parlamentnú a prezidentskú v podobe semiprezidiálnej 
(neoprezidentskej) republiky, koncelárskeho systému a ďalších modifikácií, 

4) vládu parlamentu (extrémnu parlamentnú demokraciu), 

5) formálnu (zdanlivú, falošnú) parlamentnú vládnu formu. 

 Prvé 4 uvedené vládne formy (systémy) sú demokratické formy vlády, posledný 
„zdanlivý parlamentarizmus“ nespĺňa svojím obsahom kritériá demokratickej formy 
vlády, pretože sa uplatňuje v totalitných systémoch. 

 Existujúce rozdiely medzi uvedenými 4 druhmi vládnej formy sú podmienené 
najmä spôsobom vytvárania najvyšších výkonných orgánov, vzájomnými vzťahmi 
medzi zákonodarnou a výkonnou mocou, vnútornou štruktúrou zákonodarnej 
a výkonnej moci, ako aj spôsobom tvorenia, postavením a pôsobnosťou hláv štátov. 

 Existujúce rozdiely medzi uvedenými 4 druhmi vládnej formy sú podmienené 
najmä spôsobom vytvárania najvyšších orgánov, vzájomnými vzťahmi medzi 
zákonodarnou a výkonnou mocou, vnútornou štruktúrou zákonodarnej a výkonnej moci, 
ako aj spôsobom tvorenia, postavení a pôsobnosťou hláv štátov. 

16.1 Parlamentná forma vlády, parlamentný vládny systém, 
parlamentarizmus 

 Z uvedených vládnych foriem najhlbšie historické tradície, osobitne vo V. 
Británii, kde vznikol a vyvíjal sa od 11. storočia. Okolo roku l066, keď Britské ostrovy 
ovládli Normani, boli položené súčasné základy anglického parlamentu 
a parlamentarizmu v tzv. radách: obecné rady boli vytvárané zástupcami jednotlivých 
grófstiev, Veľkú radu tvorili zástupcovia vysokej šľachty a duchovenstva. 

 V roku 1295 bol na základe práce Simon de Montforta uvedený do života model 
britského parlamentu, ktorý sa stal vzorom - najmä z hľadiska jeho vnútorného zloženia 
a vzťahov medzi parlamentom a výkonnou mocou pre vývoj a činnosť neskorších 
britských parlamentov, v ktorých boli zastúpené tri stavy: duchovenstvo, baróni, obecní 
zástupcovia (zástupcovia tzv. slobodných mužov z miest a grófstiev). Na tomto základe 
sa už vtedy vytvoril dvojkomorový anglický parlament reprezentovaný Snemovňou 
lordov, v ktorej sa zhromažďovali dva vyššie stavy - duchovenstvo a baróni, 
a Snemovňou obcí, v ktorej sa zhromažďoval tretí stav, tzv., obecní zástupcovia. 
V konštituovaní Snemovne obcí sa tak prvý raz v histórii začala realizovať myšlienka 
zastupiteľstva, zastupiteľskej demokracie, zastúpenia slobodných občanov, ktorá sa na 
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základe anglického parlamentarizmu a jeho vývoja postupne rozšírila do ďalších 
európskych i mimoeurópskych štátov. 

 Vývoj anglického parlamentarizmu až do roku 1688 (do tzv. Veľkej revolúcie) 
z hľadiska jeho postavenia a právomocí bol značne zložitý, bol spojený s mnohými 
víťazstvami a porážkami v boji s výkonnou mocou, osobitne monarchom, ktorý ju 
reprezentoval. Anglickí monarchovia nemohli už od roku 1215 vyberať finančné dávky 
bez súhlasu parlamentu. Len postupne parlament získaval možnosť rozhodovať o tom, 
na čo a ako budú ním povolované finančné prostriedky využívané a kontrolované. Len 
postupne rástol vplyv parlamentu na štátnu správu (Kráľovskú radu), z čoho neskôr 
vznikla právomoc parlamentu kontrolovať činnosť vlády a zodpovednosť vlády 
parlamentu. Parlament postupne začal uplatňovať svoj vplyv aj na vymenúvanie členov 
Kráľovskej rady a presadzovať požiadavku, aby jej členovia mali dôveru v parlamente. 
Anglickí monarchovia až v 15. storočí sa písomne zaväzovali, že nebudú vydávať 
žiadne zákony, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami dolnej komory parlamentu. 
Snemovňa obcí až v tomto období začala predkladať vlastné návrhy zákonov, čím nastal 
presun zákonodarnej iniciatívy z kráľa na Snemovňu obcí a kráľ začal formálne 
vyslovovať súhlas so zákonmi, ktoré schválila Snemovňa obcí. 

 Rok 1688, keď Veľká revolúcia ukončila vládu Jakuba II., sa stal v histórii V. 
Británie rokom konečného víťazstva parlamentu v boji o politickú moc s kráľom 
a uznanie parlamentu ako najvyššieho orgánu moci v štáte. Od tohto roka sa začínajú 
v Anglicku realizovať všetky základné a v súčasnosti platné znaky parlamentnej formy 
vlády, parlamentného systému (parlamentarizmu). 

 Pre historický vývoj V. Británie je charakteristické, že od stredoveku získala 
významné postavenie nielen v oblasti hospodárskeho vývoja (proces industrializácie), 
ale tak isto v oblasti ústavného a štátoprávneho vývoja. Aj keď bola a je konštitučnou 
monarchiou, od Veľkej revolúcie patrí rozhodujúce miesto v sústave navjyšších 
štátnych orgánov anglickému parlamentu. Suverenita parlamentu odvodená od 
suverenity ľudu, spolu s princípom vlády (panstva) práva, sa stala základným pilierom 
nepísanej ústavy V. Británie. Na suverenite parlamentu spočíva parlamentná forma 
vlády, vzťahy britského parlamentu k monarchovi, k vláde a ostatným štátnym 
orgánom. 

Charakteristickými znakmi parlamentnej formy vlády V. Británie sú: 

a) suverenita parlamentu, suverénne postavenie parlamentu (vyjadrované anglickým 
aforizmom, že parlament môže urobiť čokoľvek, okrem premeny muža na ženu 
a naopak), 

b) politická zodpovednosť vlády voči parlamentu, 

c) politická nezodpovednosť monarchu parlamentu, na platnosť jeho aktov sa vyžaduje 
kontrasignácia príslušného člena vlády (kontrasignácia sa nevyžaduje na vianočný 
príhovor panovníka pre britské spoločenstvo národov a na jeho Posolstvo pri 
príležitosti dňa britského spoločenstva národov), 

d) parlamentná forma vlády sa tradične realizuje formou parlamentnej monarchie, lebo 
hlavou štátu vo V. Británii v súlade s obyčajovým právom a platnými zákonmi 
o nástupníctve sa stávajú potomci kráľa Jakuba I. (1603-1625). Od roku 1952 je 
britskou kráľovnou Alžbeta II. Nástupcami kráľovnej na britskom tróne sú podľa 
poradia jej syn princ Charles a vnuci, princ William, princ Henry. Až po nich by 
nasledoval jej druhorodený syn, princ Andrew (pozri bližšie najmä Act of Settlement 
z roku 1701 v znení zmien obsiahnutých v zákonoch o spojení so Škótskom a Írskom 
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z roku 1706 a 1707, zákon o nástupníctve z roku 1707 a Listina slobôd z roku 1689). 
Podmienkou pre nástup na britský trón je príslušnosť k anglikánskej cirkvi a zloženie 
slávnostného korunovačného sľubu (zákon o vyhlásení nástupníctva z roku 1910), 

e) žiaden parlament nemôže svojimi rozhodnutiami zaväzovať neskoršie zvolený 
parlament, 

f) neexistencia ústavných zákonov (tzv. vyššieho práva) spojená s neexistenciou 
kontroly ústavnosti (platí zásada, že žiadny zákon parlamentu nemôže byť nahradený 
rozhodnutím iného orgánu). 

16.2 Zloženie a hlavné úlohy britského parlamentu 

Britský parlament sa tradične skladá z dvoch komôr: 

1) z volenej dolnej komory - Snemovňa obcí, 

2) z nevolenej hornej komory - Snemovňa lordov. 

Ad 1. Snemovňa obcí je volená a voličom zodpovedná komora britského parlamentu. 
V súčasnosti má 651 poslancov, volených na základe všeobecného, rovného 
volebného práva s tajným hlasovaním v jednomandátových volebných 
obvodoch. Aktívne volebné právo majú občania od l8 rokov (od roku 1969), 
pasívne volebné právo od 21 rokov (zákon o ľudovom zastúpení z roku 198l). 
Na základe väčšinového volebného systému je zvolený ten, ktorý získa vo 
volebnom obvode z navrhovaných kandidátov najviac hlasov (relatívna väčšina). 

Za členov Snemovne obcí môžu byť na základe uvedeného zákona zvolené 
osoby, ktoré: 

- majú štátne občianstvo V. Británie a dosiahli 2l rokov, 

- nie sú vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody dlhšie ako 1 rok, 

- nie sú hlavami šľachtických rodín oprávnených pracovať v Snemovni lordov, 
nie sú kňazmi Írskej cirkvi, škótskej alebo katolíckej cirkvi, 

- nevyhlásili úpadok ako podnikatelia, neboli súdom uznaní vinnými za korupciu 
či nezákonnú činnosť, 

- nie sú sudcovia najvyššieho, riadneho súdu, kráľovských súdov v grófstvach, 
štátnymi úradníkmi, členmi ozbrojených síl, 

- nepracujú vo vysokých štátnych funkciách. 

 Nezlučiteľnosť funkcie člena Snemovne obcí je teda značne široká a má 
umožniť objektívne a spravodlivé rozhodovanie Snemovne. 

 Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o zvolenie, sú povinní zaplatiť volebnú 
zálohu / kauciu 500 Lbs, ktorá prepadá štátu, ak nezískal vo voľbách minimálne 
1/20 všetkých odovzdaných hlasov. 

 Po voľbách do Snemovne obcí sa spravidla utvára „jednofarebná“ vláda 
z tej politickej strany, ktorá získala väčšinu miest v parlamente. Medzi úspešné 
politické strany patria: Konzervatívna, Labouristická, Sociálno-demokratická 
strana, Unionistická, Škótska národná strana, Waleská národná strana a Strana 
zelených. V súčasnosti vytvorila jednofarebnú vládu Konzervatívna strana 
(l994). 
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 Ministerským predsedom (šéfom kabinetu a súčasne aj vlády) sa stáva 
líder tej strany, ktorá zvíťazila vo voľbách. Leader si vyberá členov svojej vlády 
z radov vlastnej politickej strany, ktorých na základe jeho návrhu menuje do 
funkcie panovník (počet členov kabinetu je spravidla okolo 20 členov). 

 Predsedom Snemovne obcí je hovorca, volený členmi Snemovne z jej 
stredu, riadi jej zasadania a udeľuje slovo v diskusii. 

 Obidve komory britského parlamentu si vytvárajú jednak stále výbory (l6 
v súčasnosti v Snemovni obcí), podvýroby (4 v Snemovni obcí) a spoločné 
výbory oboch snemovní. 

Ad 2. Snemovňa lordov je nástupcom tzv. Curie Regis-poradného orgánu monarchu, 
ktorý sa tradične skladá zo šľachticov a vysokých cirkevných hodnostárov. 
Napriek opakujúcim sa snahám o modifikáciu zloženia a tvorbu Snemovne 
lordov, ostáva táto nevoleným orgánom; jej členmi sú príslušníci svetskej 
a duchovnej šľachty, ktorí sa stávajú jej členmi z titulu stavovskej príslušnosti. 
Ťažisko parlamentnej a zákonodarnej činnosti je však v Snemovni obcí. 

 Britské zákony a ústavné tradície umožňujú členstvo v tejto snemovni 
niekoľkým skupinám britskej aristokracie (šľachticov, lordov, peers): 

l. skupinu tvoria tzv. svetskí lordi - peerovia, ku ktorým patria: 

- dediční kráľovskí peerovia (okrem írskych), ktorí sú hlavami šľachtických 
rodov (cca 780, ich počet sa zmenšuje), dukovia, markýzi, grófi, vikomti, 
baróni, 

- peerovia z radov britských občanov, ktorým monarcha udelil titul doživotne, 
celkom 375 (napr. M. Teacherová bola povýšená kráľovnou na barónku; 
zákon o doživotnom menovaní peerov z roku 1958), 

- 11 lordov Najvyššieho odvolacieho súdu, tzv. lordi práva (zákon 
o právomoci odvolacích súdov z roku 1876), 

2. skupinu tvoria duchovní lordi: arcibiskupi z Canterbury a Yorku, biskupi 
z Londýna, Durhamu a Winchestru a 21 najstarších diecéznych biskupov 
anglikánskej cirkvi. 

 Svetskí a duchovní lordi sa môžu zúčastňovať na práci Snemovne lordov, 
pokiaľ dosiahli vek 21 rokov, majú britské štátne občianstvo, neboli 
odsúdení na trest odňatia slobody, Snemovňa lordov ich nevylúčila zo 
svojich radov, ako podnikatelia nevyhlásili úpadok (bankrot). 

 Predsedom Snemovne lordov je Lord kancelár, menovaný monarchom. 
Je súčasne členom britskej vlády. 

16.3 Zákonodarný proces v britskom parlamente 

 Platný zákon je ten, ktorý bol schválený oboma komorami a bol mu udelený 
súhlas monarchu. Na schválenie zákona sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
oboch komôr parlamentu. 

 Právo zákonodárnej iniciatívy má jednak vláda, jednak každý člen parlamentu 
ako svoju súkromnú iniciatívu. 

 V britskom parlamente je zaužívaný systém troch čítaní zákonov: 1. čítanie 
spočíva v tom, že úradník snemovne oboznámi prítomných s názvom navrhovaného 
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zákona (bez akejkoľvek ďalšej rozpravy). 2. čítanie spočíva v tom, že navrhovateľ 
oboznámi snemovňu s obsahom zásad zákona, zdôrazní jeho prínos a výhody. 
Snemovňa sa k návrhu prvýkrát vyjadrí a môže návrh ako celok odmietnúť. 

 Na urýchlenie zákonodarného procesu sa v tomto štádiu vytvára osobitný Výbor 
pre druhé čítanie z 30-40 poslancov, ktorý sa samostatne zaoberá návrhom a podáva 
správu snemovni. Dolná snemovňa hlasuje na základe správy bez rozpravy. Ak návrh 
získa väčšinovú podporu, postupuje na rokovanie do legislatívnych výborov snemovne. 

 Na skrátenie rozpravy v snemovni sa používajú niektoré metódy, napr. metóda 
Kanguroo (diskusia len k niektorým článkom návrhu), metóda Guillotine (časové 
obmedzenie), metóda Closure (obmedzenie času k celému návrhu zákona). 

 3. čítanie nastáva po prerokovaní vo výboroch v celej snemovni, na základe ich 
písomných stanovísk. Po diskusii sa hlasuje: na prijatie návrhu sa vyžaduje 
nadpolovičná väčšina prítomných členov snemovne. Žiada sa však súhlas oboch 
snemovní, aby bol zákon schválený, Kráľovský súhlas. Pôvodne (do roku 1854) sa 
monarcha osobne zúčastňoval na zasadaní parlamentu a osobne vyjadroval súhlas 
podpisom. Od tohto zvyku sa upustilo a panovníci už iba oznamujú snemovniam svoj 
súhlas prostredníctvom speakra v Snemovni obcí a Lorda kancelára v Snemovni lordov 
(tento ústavný obyčaj bol upravený zákonom z roku 1967). Udelením kráľovského 
súhlasu sa návrh stáva zákonom - Aktom parlamentu. 

 Popri tejto rozhodujúcej a najdôležitejšej zákonodarnej funkcii plní britský 
parlament aj ďalšie nemenej dôležité funkcie: 

- funkciu kontrolnú, osobitne funkciu kontroly vlády a finančnej kontroly, vrátane  
potrvrdzovania ministerského predsedu a vyslovovania dôvery vláde, 

- funkciu formovania vnútornej a zahraničnej politiky, 

- funkciu kreačnú, spojenú s tvorbou vlastných orgánov a iných štátnych orgánov. 

16.4 Postavenie monarchu vo Veľkej Británii 

 Postavenie monarchu vo V. Británii sa od Veľkej revolúcie v roku 1688 
a víťazstva parlamentu zásadným spôsobom zmenilo. V súlade s obyčajovým právom 
a platnými zákonmi o nástupníctve zostala tradične zachovaná funkcia kráľa, avšak jeho 
právomoc sa podstatným spôsobom zúžila, ztenčila a sformalizovala: podľa britského 
aforizmu, že kráľ kráľuje, ale nevládne. Právomoc britského panovníka je nasledovná: 

a) v oblasti zákonodarnej činnosti udeľuje kráľovský súhlas zákonom, ktoré schválil 
parlament. Tento súhlas má však formálny charakter, 

b) v oblasti výkonnej moci panovníkovi formálne patria aj výkonné funkcie, avšak 
vykonáva ich kabinet a ministerský predseda, panovník má len symbolické právo 
radiť ministrom, upozorňovať ich na chyby a každoročne prečítať prejav 
ministerského predsedu na zahájení činnosti parlamentu (číta vládny program), 

c) v oblasti súdnej moci sa rozhodnutia súdov vyhlasujú v mene panovníka, avšak 
britskí sudci sú na panovníkovi nezávislí a panovníkom neodvolateľní. Panovníkovi 
zostalo len právo udeľovať milosť, a to na základe návrhu ministra vnútra, 

d) v prípade, že pri voľbách do parlamentu nezíska nadpolovičnú väčšinu žiadna 
politická strana a pokiaľ rezignuje z hociakého dôvodu vodca väčšinovej strany 
a táto nie je schopná určiť jeho nástupcu, môže britský panovník sám rozhodnúť 
o osobe, ktorá má stáť na čele vlády (táto možnosť sa vyskytuje len sporadicky), 
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e) na základe volieb navrhuje víťazná politická strana budúceho premiéra, monarcha 
akceptuje predložený návrh a menuje kandidáta premiérom. Po zostavení vlády 
premiérom a na jeho požiadanie monarcha opätovne oficiálne vymenúva „vládu jej 
veličenstv“, 

f) medzi tzv. prerogatíva monarchu, o ktorých uplatnení môže za určitých podmienok 
sám rozhodovať patrí: 

- rozpustiť parlament; ak o to požiada premiér, je panovník povinný žiadosti 
vyhovieť; z vlastného rozhodnutia tak môže urobiť, ak by parlament vyslovil vláde 
nedôveru a vláda by nepožiadala o svoje odvolanie ani o rozpustenie parlamentu, 

- povyšovať do šľachtického stavu na základe návrhu vlády, 

- odmietnúť súhlas s predloženým návrhom zákona v prípade, že by došlo pri 
schvaľovaní návrhu zákona v parlamente k porušeniu právneho poriadku (napr. pri 
hlasovaní o návrhu zákona). 

 Z uvedeného vyplýva, že postavenie panovníka vo V. Británii je veľmi slabé, 
formálne a neporovnávateľné s postavením britských panovníkov pred roku 1688. 

 Zákony o parlamente z roku 1911 a 1949 ďalej rozvinuli vo V. Británii 
parlamentskú formu vlády v tom smere, že obmedzili právomoc Snemovne lordov 
a posilnili postavenie Snemovne obcí ako rozhodujúcej a určujúcej reprezentantky 
suverenity ľudu, vznikajúcej na základe všeobecných, rovných, priamých volieb 
s tajným hlasovaním. 

Nová úprava spočíva v nasledujúcom: 

a) návrhy finančných zákonov, ktoré sa vždy formovali v Snemovni obcí, môže táto 
predložiť na podpis panovníkovi aj bez súhlasu Snemovne lordov (pokiaľ táto nedala 
súhlas do 1 mesiaca po predložení návrhu), 

b) návrhy zákonov, ktoré Snemovňa lordov neschválila do 1 roka, môže Snemovňa obcí 
po opätovnom schválení predložiť na podpis panovníkovi bez súhlasu Snemovne 
lordov, 

c) zachovala sa právomoc Snemovne lordov odmietnúť každý zákon, ktorý by 
predlžoval volebné obdobie Snemovne obcí nad hranicu 5 rokov. 

 Posilnenie postavenia Snemovne obcí v britskom parlamentnom systéme 
odzrkadľuje tendencie reformovať, resp. nahradiť postavenie Snemovne lordov novým 
orgánom v systéme britského parlamentarizmu. 

16.5 Prerokúvanie návrhu zákona v snemovniach 

 Každá snemovňa rokuje o návrhu zákona v súlade s vlastným rokovacím 
poriadkom alebo v rámci plenárneho zasadania alebo prostredníctvom niektorého 
legislatívneho výboru snemovne. Osobitnosťou tohto postupu je skutočnosť, že mnohé 
zákony sa nemusia schváliť v pléne, ale s rovnakými následkami tak môže urobiť aj 
niektorý s legislatívnych výborov. Bežný postup prerokúvania a schvaľovania návrhov 
zákonov vyžaduje talianska ústava, pokiaľ sa prerokúvajú ústavné a volebné zákony, 
zákony, prostredníctvom ktorých sa delegujú zákonodarné právomoci, zákony, ktoré 
oprávňujú ratifikovať medzinárodné zmluvy a zákony, ktorými sa schvaľuje štátny 
rozpočet a štátny záverečný účet (čl. 72). 
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 Každá snemovňa sa musí zaoberať legislatívnym návrhom zákona v pléne a tiež 
ho v pléne schvalovať, ak o to požiada vláda, 1/10 členov snemovne alebo 1/5 členov 
výboru, ktorý dostal návrh na prerokovanie. Platí to aj v prípade, ak niektorý subjekt 
zákonodarnej iniciatívy o to požiada. Osobitnosťou záverečnej etapy zákonodárneho 
procesu v Poslaneckej snemovni je skutočnosť, že konečné hlasovania o návrhu zákona 
je obligátorne tajné (v Senáte, aj keď sa nevyžaduje, sa hlasuje spravidla tiež tajne). 
Tým sa čelí nátlakom straníckych vodcov na poslancov pri hlasovaní a umožňuje sa im, 
aby hlasovali podľa svojho osobného presvedčenia (má to však za následok stratu 
možnosti voličov dozvedieť sa, ako poslanci hlasovali). 

 Zákonodarný proces talianskeho parlamentu pozná okrem bežného postupu pri 
rokovaní v snemovniach parlamentu ešte 3 špecifické postupy: 

1) tzv. skrátený postup, ktorý umožňuje - v porovnaní s bežným postupom - skrátiť 
všetky časové úseky stanovené v rokovacích poriadkoch snemovní o polovicu. Deje 
sa tak v prípadoch zákonodarných návrhov, ktoré snemovne označia za naliehavé (čl. 
72), 

2) tzv. decentralizovaný postup, ktorého podstata spočíva v tom, že celý zákonodarný 
postup vrátane hlasovania sa prenáša (decentralizuje) do niektorého legislatívneho 
výboru, čím tieto orgány parlamentu získali mimoriadne dôležité postavenie a vplyv, 

3) postup tzv. strednej cesty, ktorá je kompromisom medzi bežným a decentralizovaným 
postupom: spočíva v tom, že na prerokúvaní návrhu zákona sa zúčastňuje tak celá 
snemovňa, ako aj príslušný legislatívny výbor. Snemovňa si môže vyhradiť právo, že 
bude rozhodovať s konečnou platnosťou, ale určí len základný zákonodarný cieľ, 
ktorý sa má dosiahnuť. 

 Vyhlásenie a publikácia zákona nastáva po tom, keď obidve snemovne schválili 
návrh v rovnakej forme. Zákony talianskeho parlamentu má právo vyhlasovať prezident 
republiky do 1 mesiaca po ich schválení. 

 Prezident republiky má v zákonodarnom procese právo suspenzívneho veta (čl. 
74). Môže predložený zákon ešte pred jeho vyhlásením vrátiť snemovniam a požiadať 
o jeho nové prerokovanie. Prezidentom vetovaný zákon môžu snemovne opäť schváliť 
(bez osobitnej väčšiny hlasov) a v tom prípade musí byť vyhlásený. 

 Zákony sa uverejňujú hneď po vyhlásení a nadobúdajú účinnosť 15. dňom po 
uverejnení, ak nie je stanovená iná lehota. 

16.6 Prezidentská forma vlády 

  Prezidiálna demokracia je nepomerne mladšou vládnou formou ako 
parlamentná forma vlády. Vznikla až na základe americkej ústavy z roku 1787 a jej 
ratifikáciou v roku1789. Prezidentská forma vlády USA na jednej strane v určitom 
ohľade nadväzovala na tradičnú britskú parlamentnú formu vlády, na druhej strane však 
zásadným a zreteľným spôsobom oddelila zákonodarnú a výkonnú moc (a neskôr tiež 
moc súdnu), neakceptovala rovnako dedičnú hlavu štátu, ale zaviedla volenú hlavu štátu 
v podobe jednotliveckého prezidenta. (Odmietla teda parlamentnú monarchiu 
a vytvorila prezidentskú repuliku.) Na čelo výkonnej moci sa po prvýkrát v novodobej 
histórii dostal občan volený ľudom (prezident) a výkonná moc sa ako celok vyčlenila 
spod vplyvu a najmä kontroly parlamentu. Došlo tak k dôslednému oddeleniu 
zákonodarnej moci od moci výkonnej a vytvorili sa medzi nimi vzťahy, ktoré viažu 
výkon právomoci jednej zložky štátnej moci na rôzne formy spoluúčasti druhej, bez 
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toho, že by sa brzdilo či zťažovalo uskutočňovanie jednej moci alebo druhej (tým sa 
znížilo riziko uzurpovania moci v štáte niektorým zo štátnych orgánov). 

16.7 Kongres USA 

 Kongres USA reprezentuje zákonodarnú moc, na základe striktnej deľby štátnej 
moci v ústavnom mechanizme USA. Výkonnú moc reprezentuje prezident a súdnu moc 
Najvyšší súd, ktorý stojí na čele sústavy federálnych súdov (úvodné 3 články ústavy 
USA). Kongres USA je dvojkomorový, tvorí ho Snemovňa reprezentantov a Senát. 

 Snemovňa reprezentantov (dolná komora) sa skladá zo 435 členov, ktorí sú 
volení na 2 roky. Aktívne volebné právo občanov je od 18 rokov, pasívne od 25 rokov. 
Podmienkou zvolenia za člena Snemovne reprezentantov je 7 ročné štátne občianstvo 
USA a trvalé bydlisko v štáte, za ktorý občan kandiduje. 

 Snemovňa reprezentantov si volí zo svojho stredu predsedu - speakra a ostatné 
orgány. Jej osobitné postavenie v Kongrese vyplýva: 

-   z jej výlučného práva iniciovať finančné zákony, resp. iné zákony, ktoré sa zaoberajú 
zvyšovaním príjmov do štátnej pokladnice, 

-   výlučného práva podávať návrhy na zbavenie úradu (tzv. Impeachment, čl. I, oddiel 
2, 5 ústavy), 

- odlišný spôsob rokovania v porovnaní so Senátom (napr. sa časovo obmedzuje 
diskusia, pre každý legislatívny návrh sa musia vypracovať a schváliť pravidlá 
rokovania i diskusie a pod.). 

 Senát (horná komora) sa skladá zo 100 senátorov (2 senátori za každý štát USA), 
ktorí sú volení na 6 rokov, každé 2 roky sa opakuje voľba 1/3 členov Senátu. Aktívne 
volebné právo majú občania od 18 rokov, pasívne od 30 rokov. Kandidáti musia byť 9 
rokov občanmi USA a občanmi štátu, v ktorom kandidujú. 

Osobitné postavenie Senátu v Kongrese je určené nasledujúcimi skutočnosťami: 

- výlučným oprávnením vystupovať ako súdny orgán v prípadoch Impeachmentu (na 
odsúdenie sa vyžaduje 2/3 súhlas členov Senátu a rozsudok môže len odvolať osobu 
z úradu a vysloviť zákaz výkonu verejnej funkcie, čo nebráni následnému možnému 
trestnému stíhania), 

- výlučným oprávnením udeľovať „odporúčanie a súhlas“ s kandidátmi navrhovanými 
prezidentom na miesta vo federálnych úradoch, 

- výlučným oprávnením udelovať kvalifikovanou väčšinou hlasov členov Senátu 
odporúčania a súhlas s medzinárodnými zmluvami, ktoré sa uzatvárajú na základe 
ústavy. 

 Kongres sa schádza minimálne raz za rok. Zasadanie oboch komôr začína vždy 
napoludnie 3. januára (XX. dodatok z roku 1933). 

 V pravidelných dvojročných intervaloch sa po všeobecných voľbách schádza 
novozvolená Snemovňa reprezentantov a doplnený Senát. 

 Voľba speakra v Snemovni reprezentantov sa uskutočňuje z kandidátov strany, 
ktorá zvíťazila vo voľbách a získala väčšinu v snemovni. Víťazná politická strana 
navrhuje tiež obsadenie miest v snemovni (predsedov a členov výboru, podvýborov, 
úradníkov snemovne). 
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 Predsedom Senátu je podľa ústavy viceprezident USA. Viceprezidenti sa 
pravidelne nezúčastňujú na práci Senátu. Jeho riadenie zabepečuje tzv. dočasný 
prezident (prezident pro tempore) volený senátormi z ich stredu. Zastupuje fakticky 
viceprezidenta. 

 Kandidátov na všetky dôležité volené miesta v snemovniach Kongresu navrhujú 
stranícke zhromaždenia všetkých členov politickej strany (tzv. caucus), ktorá získala 
väčšinu miest v snemovni. 

 Kongres pracuje v rámci jedného zasadania, ktoré sa formálne predlžuje na celé 
2-ročné obdobie. 

Snemovne Kongresu si vytvárajú 4 druhy výborov: 

a) stále - legislatívne výbory, ich obsahom činnosti je vykonávanie legislatívnych práv 
v Kongrese. Snemovňa reprezentantov ich má 22 (napr. schvaľovací, finančný, 
rozpočtový, pre verejné práce a pod.), Senát ich má 16 (napr. pre poľnohospodárstvo, 
ozbrojené sily, prírodné zdroje a pod.), 

b) vybrané (špeciálne) výbory pre vyšetrovanie sporných otázok a problémov (výbor pre 
tajné služby), resp. politické výbory, ktorých členov tvorí len jedna politická strana 
(výbor senátu Republikánskej strany), 

c) spojené výbory, ktoré koordinujú a kontrolujú orgány dvojkomorového parlamentu. 
Tvoria ich členovia oboch snemovní, 

d) dohodovací výbor, ktorého úlohou je dohodnúť priechodné znenie návrhu v oboch 
snemovniach. 

 Pôsobnosť Kongresu je predovšetkým pôsobnosť zákonodarná, ktorá je 
taxatívne vyjadrená v ústave USA v čl. I oddiele 8. Na tomto ústavnom základe patrí do 
zákonodarnej pôsobnosti Kongresu napr. 

- ukladať a vyberať dane, clá, dávky a poplatky, požičiavať si peniaze na účet USA, 
starať sa o obranu a všeobecný blahobyt, 

- riadiť obchod s cudzími štátmi, medzi štátmi federácie, 

- stanoviť jednotné pravidlá o naturalizácii, 

- raziť peniaze, 

- zriaďovať poštové úrady a poštové cesty, 

- zriaďovať súdy podriadené Najvyššiemu súdu USA, 

- vyhlasovať vojnu, povolávať a vydržiavať armádu, zriaďovať a udržiavať loďstvo, 
vydávať predpisy na riadenie a organizáciu pozemných i námorných ozbrojených síl 
atď. 

 Kongres je oprávnený vydávať všetky zákony nevyhnutné na uskutočňovanie 
uvedených právomocí, všeobecne označované ako klauzula o nevyhnutných a vhodných 
právomociach. Ide o značne široké splnomocnenie, ktoré Kongresu umožňuje 
upravovať aj tie oblasti, ktorých existenciu tvorcovia ústavy nepredpokladali a ktoré 
vznikali v súvislosti so spoločenským a technickým rozvojom a pokrokom. 
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16.8 Zákonodarný proces 

a) Zákonodarná iniciatíva je daná ústavou členom Kongresu. Prezident ani členovia 
jeho kabinetu nemajú podľa ústavy právo zákonodarnej iniciatívy. Nepriamou 
formou zákonodarnej iniciatívy prezidenta sú len jeho „správy“, ktoré je povinný 
predkladať Kongresu. Deje sa tak spolu s návrhmi opatrení, ktoré pokladá „za nutné 
a nevyhnutné“ (sú to správy o stave Únie, ekonomické správy, rozpočtové správy). 

 Členovia Snemovne reprezentantov uplatňujú právo zákonodarnej iniciatívy tak, 
že vlastné návrhy prinášajú úradníkovi Snemovne reprezentantov alebo ich vkladajú 
do špeciálnej schránky v Snemovni (tzv. Hopper). 

 Senátori pri uplatňovaní zákonodarnej iniciatívy musia získať súhlas predsedu 
snemovne (viceprezidenta alebo dočasného predsedu Senátu), ktorý je povinný 
oznámiť iniciatívu v Senáte. 

 V praxi sa na členov Snemovne a Senátu obracajú fyzické a právnické osoby 
prostredníctvom lobbystov s vlastnými legislatívnymi návrhmi (zákon 
o reorganizácii legislatívnej činnosti z roku 1946). 

 Po uplatnení zákonodarnej iniciatívy dostáva návrh v snemovni idetifikačné 
číslo, označuje sa jeho sponzor a zasiela sa príslušným výborom a tlačovému úradu 
Kongresu na rozmnoženie. 

b) Rokovanie vo výboroch Kongresu začína na základe rozhodnutia speakra (v 
Snemovni reprezentantov) a dočasného prezidenta (v Senáte) a zasiela sa do 
príslušného výboru (ide o tzv. prvé čítanie). Prerokúvanie návrhov môže byť verejné, 
tajné alebo kombinované (so zástupcami rôznych skupín verejnosti, resp. so 
súkromnými osobami). Stanoviská k návrhom zasielajú výbory svojej snemovni a 
v písomnej správe presne formulujú dodatky, doplnky a zmeny návrhu. 

c) Rokovanie v snemovniach 
 Návrh pri prerokúvaní v snemovniach dostáva poradie v niektorom tzv. 
legislatívnom kalendári a môže byť za istých podmienok prednostne prerokúvaný. 

 Diskusia v Snemovni reprezentantov je určená podľa všeobecnej zásady tak, že 
každý člen môže k návrhu diskutovať maximálne 1 hodinu, môže však byť 
obmedzená osobitným opatrením. 

 Diskusia v Senáte je časovo neobmedzená, preto sa niekedy zneužíva na 
blokovanie hlasovania (tzv. filibustering). 

Hlasovanie 

 Pre obe snemovne je typické pomerne časté a opakované hlasovanie (o 
jednotlivých častiach i o celom návrhu). Formy hlasovania sú pomerne široké: 

- jednoduché hlasovanie slovami „áno – nie“, 

- hlasovanie povstaním (za pomoci skrutátorov), 

- hlasovanie podľa mien (od roku 1973 elektronicky zaznamenávané na základe 
prezentácie prítomných). 

 Po každom rozhodujúcom hlasovaní a oznámení výsledkov sa môže navrhnúť 
opätovné zváženie rozhodnutia, čo znamená opakovanie hlasovania v nasledujúcich 
dvoch dňoch. 
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 Práva s legislatívnym návrhom formálne končí až hlasovaním o tzv. opätovnom 
zvážení návrhu, resp. aj hlasovaním o odložení návrhu ad acta. 

 Na prijatie návrhu sa vyžaduje súhlas oboch snemovní. V prípade, že druhá 
snemovňa podstatne zmenila pôvodný návrh, začína so súhlasom oboch snemovní 
dohodovacie konanie (tzv. konferencia). Kompromisný návrh konferenčného výboru 
musí byť schválený oboma snemovňami. 

Prijatý návrh zákona podpisuje: 

1) hovorca Snemovne reprezentantov (ako prvý), 
2) predsedajúci Senátu. 

Schválený návrh musí byť predložený prezidentovi USA: 

- ak prezident súhlasí s návrhom, vyjadrí to podpisom s dátumom a označením 
„schválené“, 

-  ak to neurobil do 10 dní a Kongres stále zasadá, návrh sa stáva právoplatným 
zákonom aj bez súhlasu prezidenta USA, 

-  ak Kongres v rámci tejto lehoty 10 dní ukončí zasadanie a prezident dovtedy návrh 
nepodpíše, nemôže sa nikdy stať zákonom - ide o absolútne veto (vreckové veto) 
prezidenta USA. Prerokúvanie návrhu zákona musí začať od začiatku. 

 Suspenzívne veto prezidenta USA - právo vracať návrh s námietkami má 
prezident v 10-dňovej lehote po schválení v Kongrese. Ak však obidve snemovne po 
opätovnom prerokovaní návrh zákona schvália 2/3 väčšinou hlasov podľa mien, stáva sa 
zákonom bez súhlasu prezidenta. 

Publikovanie zákona 

a) zákon sa stáva právoplatným, ak je podpísaný prezidentom USA alebo ak je 
kvalifikovaným spôsobom prekonané suspenzívne veto prezidenta, 

b) pred publikáciou sa mu prideľuje číslo podľa poradia prijatia - existujú dve série 
čísiel: jedna pre verejné a druhá pre súkromné zákony, 

c) zákony Kongresu sa uverejňujú vo federálnych kódexoch: 1. v kódexe USA, 2. vo 
dvoch kódexoch vydávaných súkromnými spoločnosťami, ktoré sú doplňované 
súvisiacimi súdnymi rozhodnutiami a tzv. legislatívnou históriou. 

Ďalšia pôsobnosť Kongresu USA: 

a) Kreačná pôsobnosť Kongresu USA spočíva vo vytváraní vlastných výborov, 
v spoluúčasti na obsadzovaní miest v iných štátnych orgánoch, v zriaďovaní 
poštových úradov, súdov podriadených Najvyššiemu súdu USA, v zriaďovaní štábu 
Kongresu (cca 2000 poradcov a pracovníkov stálych, špeciálnych a vybraných 
výborov Snemovne reprezentantov a cca 1400 pomocníkov výborov Senátu), v práve 
podielať sa na vymenúvacich právomociach prezidenta USA (odporúčanie a súhlas 
dáva Senát na vymenovanie veľvyslancov, konzulov, sudcov Najvyššieho súdu, 
všetkých štátnych úradníkov USA) a pod. 

b) Pôsobnosť Kongresu v oblasti finančných vecí sa vzťahuje na tvorbu štátneho 
rozpočtu, výdajov na činnosť federálnych orgánov, právo prideľovať fin. prostriedky 
na činnosť exekutívnych orgánov, určovanie daní, cieľ, federálnych odvodov a pod. 

c) Pôsobnosť Kongresu v oblasti zahraničnej politiky USA - v tejto oblasti sa 
permanentne uplatňuje iniciatíva prezidenta USA a súčasne existuje sústavná 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III .  Osobitná časť 
 

  453 

spolupráca medzi ním a Kongresom, resp. Senátom. Deje sa tak na základe ústavy, 
ktorá ustanovuje, že prezident má právo po odporúčaní a so súhlasom Senátu 
uzavierať medzinárodné zmluvy. Na ich ratifikáciu vyžaduje ústava súhlas 2/3 
väčšiny senátorov. Formulácia ústavy, determinovaná princípom deľby moci v štáte, 
však nedáva odpoveď na otázku, ktorý orgán (Kongres alebo prezident) má mať 
určujúcu úlohu v procese formovania zahraničnej politiky a jej bezprostrednej 
realizácie. Preto aj existuje v podstate permanentné napätie medzi Kongresom 
a prezidentom v tejto oblasti, ktoré by bolo možné prekonať azda len presnejšou 
a jasnejšou formuláciou ústavy USA. 

16.9 Postavenie prezidenta USA 

 Prezident USA je reprezentantom výkonnej moci (exekutívy), je volený 
nepriamymi voľbami na 4 roky a môže vykonávať prezidentský úrad iba vo dvoch 
volebných obdobiach (čl. II odd. 1 a XXII. dodatok ústavy z roku 1951). Ústava 
vyžaduje vek 35 rokov, štátne občianstvo USA minimálne 14 rokov a získanie štátneho 
občianstva narodením. 

 Voľba prezidenta USA je upravená v ústave. Volí ho zbor elektorov (voliteľov) 
a volebný proces sa skladá v podstate z troch etáp: 

1) Predbežnými voľbami sú tzv. primárky, v ktorých jednotlivé politické strany vyberajú 
možných kandidátov na volebných schôdzach (caucuses) alebo na straníckych 
zjazdoch. Demokratická strana a Republikánska strana potvrdzujú výber kandidátov 
na prezidenta a viceprezidenta na celoštátnom (národnom) zjazde v júli a auguste 
toho roka, v ktorom sa konajú prezidentské voľby. 

2) Druhá etapa volieb sa otvára, keď sa oficiálne začína volebná kampaň v Deň práce  
(t. j. prvý pondelok v septembri). 

3) Tretia etapa je zameraná na voľbu voliteľov prezidenta. Táto sa koná vždy v utorok 
po prvom pondelku v novembri. Voliteľov volia občania štátov USA na základe 
väčšinového volebného systému. Jednotliví volitelia, nominovaní politickými 
stranami a volení občanmi, dostávajú mandát na to, aby odovzdali svoj hlas 
kandidátovi tej politickej strany, ktorá v danom štáte získala najviac hlasov. Do 
zhromaždenia voliteľov, ktoré neskôr uskutočňuje voľbu prezidenta a viceprezidenta 
sa volí celkom 538 členov (zodpovedá počtu členov Kongresu zvýšeného o troch 
zástupcov samostatného Dištriktu Columbia, v ktorom sídlia federálne orgány 
vrátane hl. mesta Washingtonu). 

 Volitelia sa schádzajú podľa ústavy v pondelok po druhej strede v decembri 
v hlavných mestách štátov, ktoré zastupujú. Na zvolenie prezidenta a viceprezidenta sa 
vyžaduje získanie minimálne 270 hlasov. Volitelia hlasujú dva razy: prvý hlas 
odovzdávajú pre kandidáta na úrad prezidenta, druhý hlas na kandidáta pre úrad 
viceprezidenta. 

 Hlasy sa po ich voľbe v jednotlivých štátoch zapečatia do obálok a posielajú do 
hlavného mesta Washingtonu. Tu sa 6. januára roka nasledujúceho po roku volieb 
prezidenta, otvára predsedom Senátu na spoločnom zasadaní oboch komôr Kongresu 
zapečatená obálka a oficiálne sa oznamujú výsledky voľby prezidenta USA. 

 Ak žiaden z kandidátov nezískal absolútnu väčšinu hlasov voliteľov, prechádza 
voľba prezidenta a viceprezidenta na Snemovňu reprezentantov (výber sa sústreďuje na 
3 kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov). 
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   Hlasuje sa podľa štátov a každý štát má iba jeden hlas. 

 20. januára sa prezident USA spolu s viceprezidentom po slávnostnom zložení 
prísahy do rúk predsedu Najvyššieho súdu, ujímajú svojich úradov. 

 Prezidenta USA je možné zbaviť úradu iba na základe ústavnej žaloby 
a následného odsúdenia. Žalobcom je Snemovňa reprezentantov (žiada sa súhlas 
nadpolovičnej väčšiny jej členov) a súdom je Senát. Predsedom Senátu v prípade 
prerokúvania žaloby na prezidenta sa stáva predseda Najvyššieho súdu USA. 

Právomoci prezidenta USA 

Ústava USA zveruje prezidentovi nasledujúce základné právomoci: 

- patrí mu všetka výkonná moc USA, 

- je veliteľom vojska a loďstva a tiež domobrany v štátoch, pokiaľ vykonáva službu pre 
celú Úniu, 

- po porade a so súhlasom Senátu, vymenúva úradníkov, dôstojníkov a sudcov 
federácie, 

- môže vyžadovať od úradníkov federálnej správy písomné vyjadrenia o veciach 
týkajúcich sa povinností ich úradu, 

- po porade a so súhlasom Senátu uzatvára medzinárodné zmluvy, 

- bdie nad vykonávaním zákonov Kongresu, 

- má suspenzívne a absolútne veto voči zákonom Kongresu, 

- predkladá Kongresu správy o stave Únie a návrhy opatrení, ktoré pokladá za 
nevyhnutné, 

- má právo za mimoriadnych okolností zvolávať snemovne Kongresu a odročovať 
zasadania, ak sa snemovne nedohodnú. 

 Spolupôsobenie prezidenta a Kongresu je podmienené ústavným princípom 
deľby moci, vzájomným vyvažovaním legislatívy a exekutívy, mechanizmom tzv. bŕzd 
a protiváh, právom Senátu spolurozhodovať s výkonnou mocou v taxatívne stanovených 
veciach, právom veta prezidenta k zákonom Kongresu, postavením viceprezidenta ako 
formálneho predsedu Senátu. Všetky tieto právne predpoklady umožňujú súčasne 
vzájomne vyvažovať zákonodarstvo a exekutívu. Azda najvýznamnejším právnym 
predpokladom spolupôsobenia a vzájomného vyvažovania zákonodarstva a exekutívy je 
skutočnosť, že americká ústava neumožňuje prezidentovi rozpustiť Kongres a súčasne 
neumožňuje Kongresu, aby vyslovil nedôveru prezidentovi alebo členom jeho kabinetu. 
Táto ústavná realita súčasne zásadným spôsobom odlišuje prezidiálnu demokraciu od 
demokracie parlamentnej, prezidentský systém od systému parlamentného. 

*** 

 Prezidentská forma vlády sa zaviedla pod vplyvom USA vo viacerých krajinách 
Latinskej Ameriky - v Brazílii, Argentíne, Quatemale a ďalších. Avšak vzhľadom na 
malé až nepotrebné skúsenosti s demokratickými formami vlády sa táto forma vlády 
zväčša deformovala do totálnej nadvlády jednotlivých prezidentov, ktorým sa podarilo 
podriadiť si nielen výkonnú moc, ale aj moc zákonodarnú a súdnu. Prispela k tomu 
spravidla predchádzajúca koloniálna zaostalosť a tradícia, obrovské sociálne rozdiely 
v týchto krajinách, v dôsledku čoho štátnu moc uchopili najbohatšie vrstvy, ktoré 
vlastné ekonomické záujmy spájali so štátnou mocou a tak dochádzalo k striedaniu 
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pokusov o nastoľovanie demokratických režimov s vojenskými diktatúrami. Príkladom 
takéhoto vývoja je najmä Argentína, kde sa striedali obdobia vojenských diktatúr 
s obdobiami riadne zvolených prezidentov a prezidiálnych režimov. 

16.10 Zmiešaná vládna forma parlamentná a prezidentská 

 Táto forma sa prejavuje jednak v podobe semiprezidentskej (neoprezidentskej) 
republiky vo Francúzsku, jednak v podobe kancelárského systému v Spolkovej 
republike Nemecko, ako aj v ďalších modifikáciach. 

Semiprezidentská (neoprezidentská) forma vlády vo Francúzskej republike 

 Základnou črtou Francúzskej ústavy V. republiky z roku 1958 je hlboký odklon od 
tradičnej parlamentnej formy vlády a nastolenie tzv. semiprezidentskej 
(neoprezidentskej) formy vlády, ktorá mimoriadnym spôsobom posilnila postavenie 
a moc prezidenta ako vo vzťahu k vláde, tak aj k parlamentu. Zavedením priamých 
prezidentských volieb ľudom bol prezident postavený na úroveň parlamentu a 
v mnohých prípadoch nad parlament. Je vybavený pre prípad spoločenskej a štátnej 
krízy takými právomocami, ktoré sú neporovnateľné i s právomocami prezidenta USA 
a môžu učiniť z francúzskeho prezidenta takmer neobmedzeného panovníka na neurčité 
obdobie. Rovnako na úkor parlamentu posilnila právomoci vlády, ktorej naviac 
umožnila žiadať parlament o zmocnenie na to, aby na určitú dobu mohla robiť formou 
nariadení opatrenia, na ktoré by sa inak vyžadoval zákon. 

 V dôsledku týchto hlbokých obmedzení pôvodnej parlamentnej formy vlády, 
objavujú sa u ústavných teoretikov názory, že súčasný francúzsky ústavný systém je 
systém „neoprezidentský“ alebo „reformovaný parlamentarizmus“. 

 Postavenie prezidenta Francúzskej republiky je upravené v ústave v titule II., 
v článkoch 5-19, za ním nasledujúce postavenie vlády titul III. a až potom nasleduje 
postavenie parlamentu titul IV. Aj toto usporiadanie dokumentuje, že prezident a vláda 
majú prednostné postavenie pred parlamentom. 

Pre postavenie prezidenta je charakteristické najmä: 

a) je volený všeobecnými a priamymi voľbami na 7 rokov, a to absolútnou väčšinou 
hlasov, v druhom kole rozhoduje relatívna väčšina hlasov z dvoch postupujúcich 
kandidátov, 

b) môže, po konzultácii s ministerským predsedom a predsedmi snemovní, rozpustiť 
parlament, 

c) predsedá ministerskej rade, 

d) môže predložiť na referendum každý návrh zákona týkajúci sa organizácie orgánov 
verejnej moci (v období zasadania parlamentu na návrh vlády alebo na spoločný 
návrh oboch snemovní), 

e) môže pred uplynutím 15-dňovej lehoty od odovzdania definitívne schváleného 
zákona vláde požiadať parlament o nové prerokovanie zákona alebo niektorých jeho 
článkov (toto nové prerokovanie nemôže parlament odmietnúť), 

f) podpisuje nariadenia a dekréty ministerskej rady, 

g) obracia sa na obe snemovne parlamentu so svojím posolstvom, 
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h) vymenúva do civilných a vojenských úradov štátu, členov Štátnej rady, veľvyslancov 
a mimoriadnych vyslancov republiky, veľkého kancelára Čestnej légie a pod. 

 V čase ohrozenia republiky, resp. politickej krízy (čl. 16 ústavy), ak dôjde 
k bezprostrednému ohrozeniu republiky, národnej nezávislosti, územnej celistvosti, 
plnenia medzinárodných zmlúv alebo ak je porušený riadný chod činnosti ústavných 
orgánov verejnej moci, môže prezident, po oficiálnej porade s ministerským predsedom 
a predsedami oboch snemovní, ako aj s Ústavnou radou, robiť opatrenia, ktoré si 
vyžadujú uvedené okolnosti. O týchto musí upovedomiť francúzsky národ svojím 
posolstvom. 

 Toto široké ústavné zmocnenie stavia francúzskeho prezidenta nad parlament 
i vládu republiky. Vzhľadom na konzultatívny charakter stanovísk uvedených orgánov 
a ústavných funkcionárov (ministerského predsedu, predsedov snemovní a ústavnej 
rady) rozhoduje prezident fakticky samostatne a má neobmedzené právomoci, čo 
degraduje najmä postavenie parlamentu. 

 Z uvedeného vyplýva mimoriadne silné postavenie prezidenta (najmä 
v porovnaní s jeho postavením vo III. a IV. francúzskej republike, ktorá bola typickou 
parlamentnou republikou). Prezident je podľa ústavy z roku 1958 garantom nad 
zachovávaním ústavy, nad riadnym chodom štátnych orgánov, zachovaním národnej 
nezávislosti a územnej celistvosti (čl. 5). Priamou voľbou občanmi je legitimita jeho 
vzniku na tej istej úrovni ako občanmi voleného parlamentu, ktorému nie je 
zodpovedný, ale môže ho rozpustiť na základe vlastnej úvahy. Môže zasahovať do 
zákonodarstva vypísaním referenda. Menuje a odvoláva predsedu a členov vlády, pri 
čom nie je viazaný stanoviskom parlamentu ani vlády. Predsedá vláde, keď zasadá ako 
ministerská rada, ako aj rôznym iným ústredným orgánom. Vláda tak uskutočňuje 
politiku prezentovanú prezidentom. Na základe uvedeného čl. 16 ústavy môže za 
mimoriadnej situácie prevziať všetku moc v štáte. Na základe tohto počtu právomocí 
francúzskeho prezidenta je možné konštatovať, že jeho postavenie je silnejším, ako má 
prezident v prezidentskej forme vlády. 

 Rovnako na úkor parlamentu je posilnené postavenie francúzskej vlády. 
Nariaďovacie právomoci vlády sa rozšírili na otázky, ktoré vždy patrili do kompetencie 
parlamentu. Vláda rovnako môže zasahovať do legislatívneho procesu v parlamente: ak 
v dôsledku nezhody medzi snemovňami nemohol byť vládny alebo iniciatívny návrh 
zákona schválený po dvoch čítaniach alebo v prípade, že vláda po prvom čítaní 
vyhlásila návrh za naliehavý, môže ministerský predseda vyvolať zvolanie paritnej 
zmiešanej komisie, ktorá je poverená vypracovaním návrhu na znenie sporných 
ustanovení. Text vypracovaný zmiešanou komisiou môže vláda predložiť na schválenie 
obom snemovniam a bez súhlasu vlády nemožno prijať žiaden doplnok (čl. 45 ústavy). 

 Právo parlamentu vysloviť vláde nedôveru sa stalo v podstate zbraňou v rukách 
vlády. Ak vláda požiada o dôveru v spojitosti s návrhom zákona a parlament by jej 
chcel vysloviť nedôveru, musí splniť stanovené podmienky: návrh na vyslovenie 
nedôvery musí byť spracovaný do 24 hodín, musí ho podpísať 1/10 poslancov a až 
potom sa môže predložiť na hlasovanie. Musí zaň hlasovať nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov. Ak sa niektorá z týchto podmienok nesplní, pokladá sa dôvera za 
udelenú a návrh daného zákona za schválený (čl. 49 ústavy). 

 Oslabenie parlamentu nastalo aj zúžením jeho zákonodarnej pôsobnosti na 
taxatívne vymenovaný okruh otázok (čl. 34 ústavy), obmedzilo sa aj jeho právo 
vysloviť vláde nedôveru uvedeným stanovením podmienok, ktoré sťažujú jeho 
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uplatnenie. Parlament sa tak stal až treťoradým orgánom v sústave najvyšších štátnych 
orgánov. 

 Ústava francúzskej republiky z roku 1958 tak priniesla radikálnu zmenu 
tradičnej parlamentnej formy vlády jej premenou na neoprezidentskú. Z prezidenta 
republiky sa stal najvýznamnejší štátny orgán, na druhé miesto sa dostala vláda ako 
orgán, ktorý určuje štátnu politiku a parlament sa vďaka výrazným obmedzeniam 
svojich právomocí ocitol až na treťom mieste v poradí dôležitosti, čo aj ústava vyjadrila 
poradím zakotvenia týchto najvyšších orgánov. 

16.11 Kancelársky systém (princíp) v Spolkovej republike Nemecko 

 K závažnej úprave parlamentnej formy vlády došlo na základe ústavy SRN 
z roku 1949 aj v Spolkovej republike Nemecko. 

 Vzťahy medzi Spolkovým snemom, Spolkovou vládou a prezidentom sú 
modifikované zavedením tzv. kancelárskeho systému (princípu), t. j. silným postavením 
Spolkového kancelára. Tento system ovplyvňuje tvorbu vlády, jej činnosť ako aj 
uplatňovanie politickej zodpovednosti. Jeho podstata spočíva v tom, že sa usiluje nájsť 
rovnováhu medzi parlamentom a vládou bez toho, že by zásadnejším spôsobom porušil 
zvrchovanosť parlamentu. 

 Parlament má zachované zákonodarné, kontrolné, kreačné a ďalšie právomoci 
na federálnej úrovni, avšak výrazne sa posilnilo postavenie Spolkového kancelára, ktorý 
v zmysle čl. 65 Základného zákona SRN určuje základný smer politiky a nesie za ňu 
zodpovednosť a môže za určitých okolností navrhovať Spolkovému prezidentovi 
rozpustenie Spolkového snemu, navrhuje vymenovanie a prepúšťanie spolkových 
ministrov a osobne zodpovedá Spolkovému snemu za činnosť Spolkovej vlády. 

 Spolková vláda je zodpovedná Spolkovému snemu. Vysloviť nedôveru vláde 
a donútiť ju tak k demisii je možné iba za predpokladu, že Spolkový snem zvolí nového 
kancelára. Voľba nového kancelára závisí od politického zloženia Spolkového snemu. 
Slabá väčšina jednej z dvoch hlavných strán (CDU. CSR - SPD) núti vytvárať koaličné 
vlády. Spojenie demisie vlády s voľbou nového kancelára má za cieľ odstrániť 
zdĺhavosť vládnej krízy. 

 Spolkový prezident je ústavne povinný vymenovať kancelára zvoleného 
nadpolovičnou väčšinou, môže menovať aj toho z kandidátov, ktorý dosiahol relatívnu 
väčšinu alebo môže rozpustiť Spolkový snem a vypísať nové voľby. Rozpustenie 
Spolkového snemu predpokladá, že vo voľbách sa utvorí také jeho zloženie, ktoré 
umožní zvoliť kancelára nadpolovičnou väčšinou. 

 Jednotliví ministri Spolkovej vlády riadia svoj rezort samostatne a v rámci 
vlastnej zodpovednosti voči kancelárovi a konajú pritom iba v rámci politickej línie 
určenej kancelárom. Spolková vláda a ministri po svojom vymenovaní nepredstupujú 
pred Spolkový snem s vládnym programom a nepožadujú vyslovenie dôvery, pretože sa 
vychádza z toho, že vyslovenie dôvery celej vláde je obsiahnuté v samotnej voľbe 
Spolkového kancelára. 

 Formou kontroly Spolkového kancelára a Spolkovej vlády zo strany Spolkového 
parlamentu sú jednak poslanecké dotazy, interpelácie a činnosť vyšetrovacích výborov, 
jednak tzv. konštruktívne vyslovenie nedôvery Spolkovému kancelárovi. Spolkový snem 
môže vysloviť Spolkovému kancelárovi nedôveru len tým spôsobom, že väčšinou 
členov zvolí jeho nástupcu a požiada Spolkového prezidenta, aby Spolkového kancelára 
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prepustil. Spolkový prezident je povinný žiadosti vyhovieť a zvoleného menovať (čl. 
67). (Jediný prípad vyslovenia nedôvery Spolkovému kancelárovi H. Schmidtovi bol 
v roku 1982, po rozpade koalície SPD-FDP). 

 Zdrojom silného postavenia Spolkového kancelára je tiež inštitút tzv. núdzového 
stavu zákonodarstva (čl. 81). Umožňuje spolkovej vláde, ak má záujem na prijatí 
určitého zákona, aby s týmto návrhom zákona spojila otázku dôvery alebo návrh 
označila za naliehavý. Ak je za tejto situácie návrh zákona odmietnutý, môže Spolkový 
prezident na návrh Spolkovej vlády vyhlásiť núdzový stav zákonodarstva. Ak zamietne 
Spolkový snem po vyhlásení núdzového stavu návrh zákona znova alebo ak zákon 
prijme v znení označovanom Spolkovou vládou za neprijateľné, potom platí zákon ako 
riadne prijatý, ak s ním súhlasí Spolková rada. 

 Možno teda konštatovať, že v SRN na základe Základného zákona zavedením 
kancelárskeho systému došlo k značnému posilneniu exekutívy, personifikovanej 
Spolkovým kancelárom a Úradom Spolkového kancelára, ktorý slúži jeho potrebám. 

16.11.1 Vláda parlamentu (extrémna parlamentná demokracia, 
mimoriadna parlamentná forma vlády) 

 Pre tento systém vlády parlamentu je charakteristické mimoriadne silné 
postavenie parlamentu ako jediného a výlučného suveréna v štáte. Tento systém sa 
vyznačuje slabým a jemu podriadeným postavením výkonnej moci (vlády) a formálnym 
a len reprezentatívnym postavením hlavy štátu. Výkonná moc i hlava štátu sú v tomto 
systéme volení a odvolávaní parlamentom. 

 Prezident nemá možnosť rozpustiť parlament v prípade jeho krízy 
a nefunkčnosti a ani v spojení s vládou nemôže proti nemu vyvíjať efektívny tlak. 
Prezident v tomto systéme nemá spravidla právo suspenzívneho veta. Takýto systém 
existoval v Nemecku v období platnosti Weimarskej ústavy, v Rakúsku v rokoch 1919-
1929, v bývalých socialistických štátoch. V súčasnosti sa do určitej miery uplatňuje vo 
Švajčiarsku, kde jeho nedostatky sú vyvažované formami priamej demokracie. 

 Hlavným problémom tohto systému je jeho výlučná závislosť od politickej 
štruktúry parlamentu a minimálna účinnosť jeho kontrolných mechanizmov. Ak 
v parlamente dominuje len jedna politická strana, systém vlády parlamentu jej 
umožňuje vykonávať neobmedzenú moc a môže dostať parlament i celý systém do 
absolútnej závislosti tejto strany a jej ústredných orgánov. Ak v parlamente a vláde 
získa prevahu len jedna politická strana, potom spravidla prestáva existovať účinná 
kontrola parlamentu nad vládou (v súčasnosti sa k tejto situácii približuje V. Británia, 
kde vytváranie jednofarebnej vlády determinuje väčšinovým postavením jednej 
z hlavných politických strán vo V. Británii v parlamente, evidentne oslabuje až 
umrtvuje potrebnú parlamentnú kontrolu vlády parlamentom). V systéme viacerých 
politických strán môže opäť dôjsť v dôsledku krízy vo vzájomných vzťahoch medzi 
týmito politickými stranami ku kríze parlamentnej, parlament nebude schopný 
vykonávať svoje funkcie (stane sa nefunkčným) a krízovú situáciu nebude mať kto 
riešiť, pretože neexistuje orgán, ktorý by mal na takéto riešenie ústavné právomoci 
(právomoc rozpustiť parlament a vypísať nové voľby). 

Vláda parlamentu je charakterizovaná týmito znakmi: 

- parlament koncentruje moc vo svojich rukách, volí vládu i prezidenta, 

- vláda sa stáva iba výkonným orgánom parlamentu bez vlastných ústavných 
právomocí, 
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- prezident je len vonkajším reprezentantom štátu, nemá vlastné právomoci, 
nemá adekvátnu váhu a autoritu pri rozhodovaní (vo Švajčiarskej vláde je 
možné označiť jeho postavenie ako „primus inter pares“ a je volený 
Spolkovým zhromaždením), 

- chýba minimálna kontrola medzi štátnymi orgánmi, najmä v horizontálnej 
rovine. 

16.11.2 Formálna (zdanlivá, falošná) parlamentná forma vlády 

 Formálna parlamentná forma vlády je charakteristická pre politické systémy 
jednej politickej strany, v ktorých vládnuca strana zachováva demokratické parlamentné 
inštitúty - parlament, vládu, prezidenta, a ďalšie najvyššie štátne orgány, avšak ich 
činnosť a rozhodovanie je faktickou cestou viazané a determinované rozhodovaním 
najvyšších orgánov tejto jedinej politickej strany. Parlamentné orgány môžu rozhodovať 
až po politickom rozhodnutí najvyšších orgánov týchto strán, ktoré je pre členov týchto 
strán, ktorí sú poslancami a funkcionármi v najvyšších štátnych orgánoch záväzné. 
Formálny parlamentarizmus je úzko spojený s formálnou tvorbou týchto orgánov 
a deformáciou najmä subjektívneho volebného práva občanov, čo neumožňuje slobodný 
výber a voľbu navrhovaných kandidátov do týchto orgánov. 

Hlavnými znakmi formálneho parlamentarizmu sú tieto: 

- deformácia demokratických a slobodných volieb, 

- existencia jedinej politickej strany, ktorá vo svojich rukách koncentruje 
politickú moc, 

- neexistencia legálnej politickej opozície, 

- priama závislosť parlamentu na politickom rozhodovaní ústredných orgánov 
politickej strany, 

- neexistencia vlastného a samostatného rozhodovania parlamentu spojená 
s viazanosťou na rozhodovanie politickej strany a jej najvyšších orgánov, 

- porušovanie a deformácia ústavných práv a slobôd občanov (slobody 
prejavu, zhromažďovania, presvedčenia, nedotknuteľnosti obydlia, 
združovania a pod.). 
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17  Všeobecné súdnictvo v demokratických štátoch 

17.1 Postavenie súdnictva v demokratických štátoch 

 Mimoriadne významnou súčasťou ústavných systémov demokratických štátov je 
súdna moc, súdnictvo, ktorého postavenie je upravované v osobitných hlavách ich ústav 
a ústavných zákonov. Súdnictvo je tesne spojené s ideou a ústavným princípom 
právneho štátu, s obmedzovaním štátnej moci právnym poriadkom a rešpektovním 
nezasahovania štátu do uznaných základných ľudských a občianských práv. 

 V angloamerrickom právnom systéme (osobitne v Anglicku) sa už od 
stredoveku rozvíjala koncepcia označovaná ako vláda (panstvo) práva, a zápas o pantvo 
práva bolo súčasťou boja medzi kráľom a parlamentom Zatiaľ čo v európskych 
krajinách sa tento zápas identifikoval s bojom proti absolutizmu, absolutistickej 
monarchii a jej najvyššiemu predstaviteľovi - kráľovi. V európskych podmienkach, 
najmä v nemecky hovoriacich krajinách išlo o zápas o právny štát; pod pojmom 
právneho štátu sa v nemeckej štátovede od prvej polovice 19. storočia rozumela najmä 
požiadavka právnej kontroly výkonu štátnej moci, osobitne podriadenosť štátnej správy 
právnemu poriadku, ochrana osobných slobôd a kontrola štátnej správy nezávislými 
súdmi. Vo všetkých nemeckých štátoch sa ich úsilie o prvé písané ústavy spájalo so 
zápasom o takto chápaný právny štát, ktorý by uznával občianske práva a slobody, 
rovnosť všetkých pred zákonom, účasť zástupcov ľudu na tvorbe zákonov a budovanie 
nezávislého súdnictva. 

 Pod pojmom vlády (panstva) práva (rule of law), ktorý je druhým základným 
princípom anglickej nepísanej ústavy (prvým je princíp suverenity parlamentu) sa 
v anglo-americkom právnom systéme rozumie nadvláda práva, ktorá musí byť 
protikladom akejkoľvek svojvôle, musí obmedzovať široké právomoci štátnej správy; 
konanie štátu musí mať svoj základ a opodstatnenie v platnom právom poriadku (v 
zákonoch alebo obyčajovom práve), musí byť realizovaná rovnosť všetkých pred 
zákonom, čo znamená, že súdne rozhodovanie musí byť realizované v prípade sporov 
medzi orgánmi štátu a občanmi, s výlučením osobitných oprávnení pre kohokoľvek 
v takomto súdnom konaní (napr. pre štátnych úradníkov). Existencia britskej nepísanej 
ústavy musí byť v oblasti ochrany základných práv a slobôd reprezentovaná výsledkami 
súdnej interpretácie obyčajového práva. 

 Z uvedeného teda vyplýva, že niet zásadného rozdielu medzi obsahom princípu 
vlády (panstva) práva a princípu právneho štátu, okrem rozdielností historického vývoja 
v uvedených krajinách a  prameňov ústavného práva v angloamerickom 
a kontinentálnom právnom systéme. 

 Z uvedených princípov vychádzajú ústavy a v nich zakotvené súdne orgány 
v anglo-americkom právnom systéme (USA, V. Británia), ako aj v európskom 
(kontinentálnom) právnom systéme (Francúzsko, SRN, ). 

Súdne orgány V. Británie a USA 

 Základnou úlohou všetkých riadnych súdov je rozhodovať o legalite (zákonosti, 
t. j. súlade s právom) rôzneho konania fyzických a právnických osôb. 
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 Súdne konanie (konanie pred súdom) nemôže začať súdny orgán z vlastnej 
iniciatívy, ale len na základe iniciatívy, práva každého občana (právnickej osoby) 
domáhať sa súdnej ochrany vlastných práv. 

 Ústava a právny poriadok zaručuje nezávislé a nadstranícke postavenie sudcov 
a ich viazanosť jedine právnym poriadkom. 

 Rozhodnutia súdov majú individuálny charakter (nie sú všeobecne záväzné) 
a vzťahujú sa len na konkrétne právne prípady. 

 Pre anglo-americký právny systém je charakteristické, že vo väčšine štátov tohto 
systému po stáročia existovali iba všeobecné súdy, ktoré riešili spory občanov 
a jednotlivých štátnych orgánov (trestné, občianske, rodinné, obchodné, správne 
finančné spory) a nevytvorili sa vo väčšom rozsahu súdy s osobitnou jurisdikciou (na 
riešenie ústavných otázok - ústavné súdy, na riešenie sporov medzi občanmi a orgánmi 
verejnej správy - správne súdy a pod.). 

 Hlavnou úlohou súdov angloamerického právneho systéme pri riešení 
konkrétnych sporov je najprv nájsť vhodné „právo“ a toto aplikovať na konkrétny 
riešený prípad. 

 Dôkazy na súde predkladá žalobca aj žalovaný, súd nemá povinnosť navrhovať 
dôkazy. 

 V oblasti trestného práva vo V. Británii môžu na súd podávať žaloby nielen 
občania a právnické osoby (korporácie) ale tiež Úrad kráľovského žalobcu (Kráľovská 
prokuratúra), na čele ktorej je riaditeľ verejnej žaloby (verejný prokurátor) menovaný 
ministrom vnútra. Tento inštitút existuje aj v ďalších krajinách anglo-amerického 
systému. 

 V USA ako federatívnom štáte sa súdnictvo rozčlenuje na súdnictvo federatívne 
a súdnictvo jednotlivých štátov, ktoré je značne rozdielne. 

 Väčšina sporov v USA sa rieši na úrovni súdov 50 amerických štátov. Každý 
štát má vybudovaný vlastný súdny systém upravený v ústave príslušného štátu. 

 Vo všetkých štátoch USA, vzhľadom na vysoké nároky spojené s vedením 
súdnych sporov, existuje systém predchádzania súdnym sporom vo forme vyjednávania 
(prostredníctvom advokáta s právnickou osobou), arbitrážneho rozhodovania (na 
základe dohody strán, že sa podriadia názoru arbitra) a zmierovania (na základe 
vzájomnej rozpravy strán o svojom spore pod vedením školenej osoby) mediátora (s 
cieľom dosiahnutia dohody). 

 Charakteristickým znakom súdneho procesu vo všetkých štátoch USA je 
skutočnosť, že pri predkladaní dôkazov zúčastnenými stranami sudcovi (porote) sa 
pravda prikláňa na tú stranu, ktorá predloží lepšie argumenty a presvedčivo spochybní 
dôkazy proti strane (tzv. súťaživý charakter súdneho procesu). 

 V občiansko-právnych sporoch leží dôkazné bremeno na žalobcovi, 
v trestnoprávnych sporoch na prokuratorovi. Hodnotenie dôkazov je povinnosťou sudcu 
alebo poroty. 

17.2 Súdne orgány vo V. Británii 

 Súdne orgány V. Británie a ich štruktúra je veľmi zložitá. Je to zapríčinené tým, 
že niektoré druhy súdnych orgánov majú právo rozhodovať občianskoprávne 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III. Osobitná časť  
 

462 

i trestnoprávne veci, iné súdne orgány majú popri vlastnej pôvodnej jurisdikcii tiež 
právo rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam sudov nižších stupňov. 

1) Najnižším stupňom súdnych orgánov vo V. Británii sú magistrátske (zmierovacie) 
súdy. Právomoc týchto súdov sa vzťahuje na menšie občianskoprávne spory, 
priestupky a drobnejšie trestné činy (za ktoré je možné uložiť trest do 6 mesiacov 
väzenia). Pri závažnejších trestných veciach vykonávajú zmierovací sudcovia určené 
predbežné úkony (vypočúvanie svedkov, získavanie dôkazov a pod.) a zisťujú, či sú 
splnené predpoklady na začatie súdneho konania. Ak sú dostačujúce dôkazy na 
začatie súdneho konania, majú právo rozhodovať o vzatí do vyšetrovacej väzby 
alebo či sa môže obžalovaný do začatia súdneho konania zdržiavať na slobode. Na 
základe súhlasu obžalovaného a zástupcu obžaloby môžu magistrátske súdy 
rozhodovať aj o niektorých závažnejších trestných činoch. V naprostej väčšine 
prípadov obvinení s takýmto postupom súhlasia, pretože vedia, že tieto súdy môžu 
ukladať trest odňatia slobody maximálne do 6 mesiacov. 

 Funkciu zmierovacích sudcov môžu vykonávať aj občania bez právnickeho 
vzdelania, ktorí sa však musia riadiť radami (smernicami) Lorda kancelára. Funkcia 
zmierovacieho sudcu je neplatená a chápe sa ako čestná funkcia, pocta a významná 
práca vo verejnej službe. 

 V Londýne a v ďalších veľkých mestách V. Británie pracuje 50 platených 
profesionálnych sudcov s rovnakými právomocami, avšak rozhodujú veci ako 
samosudcovia. 

2) Súdy grófstiev pre civilné veci boli vytvorené na základe zákona o súdoch grófstiev 
z roku 1846. Ich jurisdikcia sa v súčasnosti vzťahuje na menej závažné 
občianskoprávne spory (do hodnoty 5000 Lbs). Aj keď sa označujú ako súdy 
grófstiev, nie sú organizované na územnom základe existujúcich grófstiev, ale sú 
lokalizované v rôznych mestách (v počte asi 400). Odvolania proti rozhodnutiam 
týchto súdov spadajú pred odvolací súd. 

3) Korunné súdy rozhodujú v trestných veciach a súčasne sú odvolacími súdmi voči 
rozhodnutiam magistrátskych súdov v občianskoprávnych veciach. Rozhodujú 
v porotách (predsedom je sudca s právnickým vzdelaním, členmi sú zmierovací 
sudcovia z magistrátov v počte 3-8). Senáty korunných súdov spolupracujú s laickou 
porotou, ktorá rozhoduje o vine či nevine obžalovaného. Senáty rozhodujú o výške 
trestu. 

 Korunné súdy rozhodujú o všetkých závažných trestných veciach ako prvostupňové 
súdy. 

4) Vysoký súd spravodlivosti bol vytvorený zákonom o súdnej moci v roku 1873, 
novelizovaný zákonom o súdoch v roku 1971 a zákonom o Najvyššom súde z roku 
1981. Rozhoduje všetky ostatné občiansko-právne i trestnoprávne veci. Do 
právomoci tohto súdu patria závažné trestné činy, občianskoprávne spory nad 5000 
Lbs a zložité rozvodové konania. 

 Sudcovia Vysokého súdu sú vymenúvaní monarchom na základe odporúčania Lorda 
kancelára doživotne, sú profesionálni odborníci a musia mať aspoň 10 rokov súdnej 
praxe. Sídlom hlavného, vysokého súdu je Londýn, avšak sudcovia odchádzajú 
pracovať aj do jednotlivých súdnych obvodov. Do dôchodku spravidla odchádzajú 
v 75 rokoch. 
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5) Odvolací súd stojí nad všetkými súdmi s vlastnou pôvodnou jurisdikciou, teda nad 
všetkými uvedenými prvostupňovými súdmi (magistrátske súdy, súdy grófstiev, 
korunné súdy, vysoký súd spravodlivosti). Odvolací súd má právo rozhodovať len 
o odvolaniach sa strán voči už vydanému rozhodnutiu niektorého z uvedených 
prvostupňových súdov. Skladá sa z trestnoprávneho oddelenia a občianskoprávneho 
oddelenia. Preskúmava najmä procedurálne náležitosti rozhodnutí a postupy nižších 
súdov, či sa tieto súdy nedopustili chýb, ktoré by si vyžadovali nové rozhodnutie 
v danej veci. 

 Odvolací súd sa skladá z 12 sudcov a rozhoduje v dvoj alebo trojčlennom senáte. 
Nevykonáva nové dokazovanie, ani nevypočúva nových svedkov. 

6) Snemovňa lordov je najvyšším odvolacím súdnym orgánom vo V. Británii. Jej 
právomoc sa dotýka: 

- odvolaní, ktoré sa vzťahujú na rozhodnutia nižších súdov v občiansko-právnych 
veciach občanov Anglicka, Škótska a Severného Írska (pre formálne vady), 

- odvolaní, ktoré sa vzťahujú na rozhodnutia nižších súdov v trestných veciach 
a oprávnený subjekt vyjadrí názor, že by sa ňou mala zaoberať Snemovňa lordov, 

- obžalôb vznesených Snemovňou obcí (tzv. ministerská žaloba). 

 V prípade súdneho konania sa na takomto procese zúčastňujú iba monarchom 
doživotne menovaní právnici - lordi práva. 

  Súdna právomoc Snemovne lordov má pôvod v anglickej tradícii podľa ktorej 
kráľovská súdna moc nebola reprezentovaná iba kráľovskymi súdmi, lebo kráľ mal 
právo vykonávať spravodlivosť v najvyššom stupni priamo v parlamente (parlament 
v minulosti pôvodne vystupoval ako kráľovský súdny orgán - curia regis). 

  Na zasadaní Snemovne lordov ako najvyššieho odvolacieho súdu sa okrem 
vymenovaných sudcov (lordov práva) môžu zúčastňovať len tí šľachtici, ktorí už 
zastávali niektorú vysokú právnickú funkciu. Zasadanie formálne vedie Lord 
kancelár, ktorý je vzhľadom na zastávanú funkciu - najvyšším sudcom V. Británie. 
Z titulu svojej funkcie Lord kancelár riadi (spravuje) celý súdny systém V. Británie, 
plní funkciu hovorcu v Snemovni lordov pri jej zákonodarnej činnosti a pracuje 
v kabinete ministerskeho predsedu. 

  Snemovňa lordov ako najvyššia odvolacia súdna inštancia sa zaoberá určitým 
prípadom len vtedy, ak v konaní pred odvolacím súdom sa na návrh niektorej 
zúčastnenej strany prijme stanovisko, že prerokúvaná otázka má všeobecný právny 
význam a mala by sa ňou zaoberať Snemovňa lordov alebo prerokovanie prípadu 
navrhne niektorý sudca v Snemovni lordov. Platí totiž zásada, že odvolanie 
k Snemovni lordov nie je právom strán zúčastnených v konaní na súdoch nižšieho 
stupňa. 

  Tie rozhodnutia Snemovne lordov, ktoré majú všeobecný význam pre celý 
britský právny poriadok, sa publikujú ako právne precedensy. 

7) Súdny výbor Tajnej rady je najvyšší odvolací súd pre súdne orgány na ostrove Man, 
na Kanálových ostrovoch, štátoch závislých od Veľkej Británie, ako aj nezávislých 
štátoch britskeho spoločenstva národov, pokiaľ uznali postavenie tohto orgánu ako 
najvyššieho odvolacieho súdneho orgánu. V minulosti uznávali funkciu Súdneho 
výboru tajnej rady aj Austrália, Nový Zéland, India, Pakistan, Kanada a ďalšie štáty. 
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Postupne však vlastným zákonodarstvom odňali právomoc rozhodovať s konečnou 
platnosťou právne spory svojich štátov týmto orgánom. 

 Vo funkcii sudcov Súdneho výboru Tajnej rady rozhodujú jednak lordi práva, 
jednak jej riadni členovia vymenovaní monarchom. 

 V súčasnosti význam Súdneho výboru tajnej rady vzhľadom na zánik 
koloniálneho systému, ustupuje do pozadia. 

 Rozhodnutia Súdneho výboru Tajnej rady nemajú charakter precedensov, ale sú 
len určitými odporúčaniami adresovanými monarchovi. 

17.2.1 Súdne orgány v USA 

 Súdne orgány v USA, vzhľadom na federatívne usporiadanie sa rozčleňujú na 
súdne orgány jednotlivých štátov USA a na federálne súdne orgány. 

Súdne orgány jednotlivých štátov USA sú tvorené: 

1) súdmi prvého stupňa, ktoré majú obmedzenú jurisdikciu, rôzne názvy, ktoré 
charakterizujú ich úlohy a činnosť, najčastejšie k týmto súdom patria napr. malé 
žalovacie súdy, ktoré spravidla vo veľkých mestách prerokúvajú bežné 
občianskoprávne spory s hodnotou od 100 do 500 dolárov, rodinné súdy, ktoré 
rozhodujú o veciach maloletých a neplnoletých osôb, dopravné súdy rozhodujú 
o dopravných priestupkoch a prečinoch, na vidieku sú to policajné súdy, osobitné 
súdy, ktoré prejednávajú dedičské spory, žaloby proti pozostalosti osoby a pod. 

2) súdy so všeobecnou jurisdikciou, ktoré tak ako prvostupňové súdy prerokúvajú 
jednak občianskoprávne spory, jednak trestnoprávne prípady. 

 V občianskoprávnom konaní prejednávajú ako prvostupňové súdy spory, ktoré 
neprekračujú určitú sumu (napr. 3 000 dolárov). 

 V trestnom konaní prejednávajú určité trestné činy, napr. úmyselné ublíženie na 
zdraví, neúmyselné ublíženie spôsobené autonehodou, urážky, ohovárania a pod. 

3) odvolacie súdy štátov USA sú vytvárané podľa veľkosti jednotlivých štátov prípadne 
a na viacerých úrovniach. Druhostupňové súdy ako súdy odvolacie prejednávajú 
odvolania voči rozhodnutiam prvostupňových súdov, v niektorých štátoch môžu 
vykonávať aj právomoc najvyššieho súdu. Zisťujú najmä, či sudca správne uplatnil 
právo príslušného štátu, t. j. právny predpis alebo súdny precedens. 

4) Najvyššie súdy štátov USA sú spravidla najvyššími súdnymi orgánmi jednotlivých 
štátov. Právomoci sú stanovené v ústavách jednotlivých štátov, sú však veľmi 
rozdielne. 

 Najvyššie súdy majú spravidla originálnu právomoc a súčasne pôsobia ako najvyššie 
odvolacie súdy jednotlivých štátov. 

 Originálna jurisdikcia sa spravidla vzťahuje na porušovanie základných práv 
a slobôd občanov. Ako odvolacie orgány rozhodujú spravidla všetky trestné veci, 
v ktorých bol vynesený trest smrti (pokiaľ nebol zrušený), ďalej záležitosti, ktoré sa 
dotýkajú ústavy štátu či federálnej ústavy, ako aj veci, ktoré im zveruje ústava 
a právny poriadok daného štátu. 

 Skladajú sa zväčša zo 7 sudcov, ktorých volí zákonodarný orgán štátu alebo sú 
menovaní guvernérom (po súhlase hornej komory zákonodarného zboru). Funkciu 
zastávajú doživotne alebo v presne stanovenom funkčnom období. 
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 Federálne súdne orgány sú určené ústavou USA v čl. III odd.1, ktorý stanovuje, 
že súdna moc prináleží Najvyššiemu súdu a nižším súdom, ktoré zriaďuje Kongres. 
Sudcov Najvyššieho súdu a nižších súdov USA vymenúva doživotne na návrh Senátu 
prezident. Vymenovanie musí potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov Senát. 

 Súčasná sústava federálnych súdov USA je značne zložitá a komplikovaná. Na 
federálnej úrovni existujú dve oddelené sústavy súdnych orgánov: 

- federálne súdy s originálnou právomocou a 
- federálne súdy odvolacie, s obmedzenou originálnou právomocou. 

 Táto štruktúra federálnych súdov zostala síce zachovaná (vyvíjala sa na základe 
zákona Kongresu o súdnej moci z roku 1789), avšak v priebehu dvoch storočí vytvoril 
Kongres celý rad nových federálnych súdov, najmä tiež špecializovaných federálnych 
súdov s osobitnou jurisdikciou. Súčasná sústava federálnych súdov USA je v stručnosti 
nasledujúca: 

1) federálne oblastné (obvodné) súdy tvoria základy federálnych súdov (je ich 
v súčasnosti 94). V každom štáte USA (50) pôsobí minimálne jeden federálny 
oblastný (obvodný) súd. Počet sudcov týchto súdov je stanovený v rozsahu 1-27, 
sudcovia rozhodujú zásadne ako samosudcovia. Ich trestnoprávna právomoc sa 
vzťahuje na porušovanie federálnych trestných kódexov, občianskoprávna právomoc 
sa vzťahuje na spory, v ktorých žalobca a žalovaný sú občanmi rozdielnych štátov 
Únie, hodnota sporu presahuje 50 000 dolárov a jednou zo strán je vláda USA. 

2) federálne súdy s obmedzenou právomocou vznikali postupne na základe zákonov 
Kongresu a pôsobia súčasne s federálnymi oblastnými (obvodnými) federálnymi 
súdmi. Prejednávajú konkrétne druhy právnych sporov: 

-  federálny nárokový súd (tiež žalobný súd) rieši spory medzi federálnou vládou, 
federálnymi orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi, 

-  federálny daňový úrad rozhoduje o správnosti a oprávnenosti vymeriavaných daní, 

-  federálny colný úrad, rozhoduje spory medzi fyzickými a právnickými osobami na 
jednej strane a americkou vládou na strane druhej pri určovaní výšky colných 
poplatkov a pod. 

3) federálne odvolacie súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam federálnych 
oblastných (obvodných súdov a preskúmavajú rozhodnutia federálnych orgánov 
štátnej administratívy (plnia v tomto prípade funkciu správneho súdu). Pracujú vo 12 
súdnych okresoch na území USA a boli zriadené Kongresom na základe ústavného 
oprávnenia zákonom určovať právomoc federálnych odvolacích súdov. 

 Federálny odvolací súd pre federálny súdny obvod bol vytvorený zákonom v roku 
1982 ako 12-členný orgán. Nejde o regionálny súd, ale o súdny orgán, ktorý má 
výlučnú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam federálnych 
obvodových súdov, súdov s osobitnou právomocou a niektorých výkonných orgánov 
vo sfére pracovných sporov, zmluvného práva, daňového a patentového práva, ako aj 
vo sfére medzinárodného obchodu. Jeho sídlo je vo Washingtone. 

 Federálny odvolací vojenský súd rozhoduje o všetkých odvolaniach proti 
rozhodnutiam vojenských súdov (analogicky pracuje aj federálny odvolací súd pre 
záležitosti vojnových vyslúžilcov). 

4) Najvyšší súd USA je najvyšším súdnym orgánom USA, má originálnu právomoc 
určenú III. článkom americkej ústavy, ktorá nie je rozsiahla (vzťahuje sa na prípady 
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vyslancov, iných zástupcov USA, konzulov a na tie prípady, v ktorých vystupuje štát 
ako jedna zo strán. V rozhodujúcej väčšine prípadov pôsobí Najvyšší súd ako 
najvyššia odvolacia inštancia, lebo má právo rozhodovať o odvolaniach proti 
rozhodnutiam najvyšších súdov amerických štátov, federálnych obvodových súdov, 
federálnych odvolacích súdov. 

17.2.2 Súdne orgány v Spolkovej republike Nemecko 

 Ústavné vymedzenie spoločných zásad činnosti súdnych orgánov a štruktúry 
spolkových súdov určuje kapitola IX., čl. 92-104 Základného zákona SRN. Podľa čl. 92 
základného zákona SRN súdna právomoc je zverená sudcom, vykonáva ju Spolkový 
ústavný súd, Základným zákonom zriadené spolkové súdy a súdy krajín. Na čele 
sústavy súdnych orgánov SRN stojí Spolkový ústavný súd. Súdy sa teda členia na 
spolkové a krajinské (z hľadiska federatívneho zriadenia). 

-  Spolkové súdy - na základe čl. 95 Základného zákona SRN, Spolok zriaďuje pre 
oblasť riadneho, správneho, finančného, pracovného a sociálneho súdnictva ako 
najvyššie súdne dvory: 

-   Spolkový súdny dvor (s jurisdikciou v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach), 

-  Spolkový správny súd, 

-  Spolkový finančný dvor, 

-  Spolkový pracovný súd, 

-  Spolkový sociálny súd. 

 Spolok môže zriadiť spolkový súd tiež pre veci právnej ochrany remesiel. 
Spolok môže zriadiť trestné súdy ako spolkové súdy. Tieto môžu vykonávať trestné 
súdnictvo iba za stavu obrany a len pre príslušníkov ozbrojených síl. 

 Najvyšším súdnym dvorom pre všetky uvedené súdy je na základe Základného 
zákona SRN Spolkový súdny dvor (čl. 96 ods.3). 

 Členmi týchto spolkových súdov sú vyberaní sudcovia z jednotlivých krajín, 
ktorí rozhodujú v spoločných senátoch (za účelom zachovania jednoty súdnictva). 

 Právomoci jednotlivých súdov sú rozdelené medzi spolok a krajiny. 

 Najvyššie súdne orgány z každej oblasti sú súdmi spolkovými (spolkové súdne 
dvory), všetky nižšie súdy sú súdmi jednotlivých krajín (krajinskými). 

Krajinská sústava súdov je trojstupňová: 

1) miestne súdy (na ich úrovni pôsobia aj správne, finančné, pracovné a sociálne súdy), 
2) okresné súdy, 
3) odvolacie súdy. 

 Výnimočné súdy sú Základným zákonom SRN zakázané (čl. 101). Základný 
zákon SRN venuje značnú pozornosť tiež postaveniu sudcov: 

- sudcov vymenúva a odvoláva spolkový prezident, pokiaľ zákon neustanovuje inak, (čl. 
60 ods.1), 

- všetci sudcovia sú pri výkone súdnictva nezávislí a podliehajú len zákonu (čl. 97 
ods.1), 
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-  Základný zákon poskytuje doživotne vymenovaným sudcom ochranu proti 
prepusteniu alebo pozbaveniu úradu (čl. 97 ods.2), 

- sudcu je možné preložiť alebo predčasne penzionovať, iba ak sa previní proti zásadám 
Základného zákona alebo proti ústavnému zriadeniu SRN, v prípade federálnych 
sudcov to môže nariadiť jedine Spolkový ústavný súd na návrh Spolkového snemu, 

- právne postavenie spolkových sudcov upravujú osobitné spolkové zákony 
a postavenie sudcov v krajinách osobitné krajinské zákony, v súlade s predpismi 
Spolku. 

 Základný zákon SRN akcentuje aj ďalšie zásady činnosti spolkových 
a krajinských súdnych orgánov: neprípustnosť odňatia zákonnému sudcovi (čl. 101), 
právo každého, aby bol pred súdom vypočutý podľa práva (čl. 103 ods.1), zákaz 
retroaktivity v trestných veciach (čl. 103 ods.2), zákaz dvojitého trestného stíhania (čl. 
103 ods.3), zákaz obmedzenia osobnej slobody bez zákonného podkladu (čl. 104 ods.1), 
zákaz odňatia slobody bez príkazu sudcu (čl. 104 ods.2), zákaz duševného a telesného 
týrania zadržanej osoby (čl. 104 ods.1) a pod. 

17.2.3 Súdne orgány vo Francúzskej republike 

 Ústavná úprava postavenia súdnych orgánov vo Francúzskej republike je 
v ústave z roku 1958 zakotvená v Titule VIII. (súdna moc) a Titule IX. (Vysoký súdny 
dvor). Súdna moc je vo francúzskej ústave charakterizovaná ako strážkyňa osobnej 
slobody občanov (čl. 66). 

 Základné zásady postavenia občanov v konaní pred súdmi sú upravené 
v Deklarácii práv človeka a občana z roku 1789 a v preambuli k Francúzskej ústave 
z roku 1946. Ústava z roku 1958 preto neobsahuje osobitné ustanovenia o ochrane 
občana, ako sú fixované v iných ústavách. 

 Ústava z roku 1958 akcentuje predovšetkým základný princíp nezávislosti súdov 
- nezosaditeľnosť sudcov. Zárukou nezávislosti súdnej moci je prezident republiky, 
ktorého pomocným orgánom je Najvyššia sudcovská rada (čl. 64). Organické zákony 
tiež zakotvujú, že sudcovia nemôžu byť preložení alebo povýšení proti svojej vôli a tiež 
to, že dozor nad ich profesionálnou disciplínou vykonáva Najvyššia sudcovská rada (čl. 
66). 

 Sústava súdov a ich organizácia je vo Francúzskej republike upravená zväčša 
osobitnými zákonmi a bola od roku 1958 viackrát menená. Súdy je možné členiť na 
všeobecné a osobitné (špecializované). 

Všeobecné súdy sú: 

1) súdy so sídlom v centrách správnych okresov (prejednávajú jednoduché občianské 
spory), 

2) súdy jednotlivých departementov (prejednávajú zložitejšie občiansko-právne spory 
v prvom stupni), 

3) porotné súdy (prejednávajú závažnejšie trestnoprávne veci, sú odvolacími súdmi 
proti rozhodnutiam nápravných súdov), 

4) odvolacie súdy (rozhodujú o odvolaniach proti rozsudkom v občiansko-právnych 
a trestno-právnych veciach), 

5) kasačný súd je konečnou odvolacou inštanciou v sústave všeobecných súdov, 
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6) špecializované senáty všeobecných súdov (napr. pre oblasť obchodného práva, 
pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, mladistvých a pod.). 

 

Osobitné (špecializované) súdy: 

1) policajné súdy prejednávajú priestupky fyzických osôb, 

2) nápravné súdy prejednávajú prečiny fyzických osôb, 

3) ústavná rada je kvazisúdnym orgánom preventívnej kontroly ústavnosti (čl. 61, pozri 
ďalej), 

4) vysoký súdny dvor je najvyšším súdnym orgánom Francúzskej republiky (čl. 67), 
skladá sa z členov, ktorých rovnaký počet volí zo svojho stredu Národné 
zhromaždenie a Senát po každých všeobecných alebo čiastočných voľbách týchto 
zastupiteľských zborov. Vysoký súdny dvor si volí spomedzi svojich členov svojho 
predsedu. 

 Vysoký súdny dvor je jediným súdnym orgánom, ktorý má právo súdiť prezidenta 
republiky pre velezradu (inak prezident nie je zodpovedný za svoju činnosť pri 
výkone funkcie). Obžalovať ho môžu iba obidve snemovne parlamentu, keď o tom 
rozhodnú verejným hlasovaním a absolútnou väčšinou svojich hlasov (čl. 68). 

 Vysoký súdny dvor sa tak isto môže zaoberať prípadnými obvineniami členov vlády 
francúzskej, ktorí sú podľa ústavy trestne zodpovední za činy spojené s výkonom ich 
funkcií kvalifikovaných ako zločiny a prečiny v čase, keď boli spáchané. Takýto 
postup sa použije u nich, ako aj u ich spoločníkov v prípade sprisahania proti 
bezpečnosti štátu. Vysoký súdny dvor je pritom viazaný vymedzením zločinov, 
prečinov, ako aj určením trestov, ktoré vyplývajú z trestných zákonov platných 
v okamihu, keď boli činy spáchané (čl. 68). 

5) Najvyššia sudcovská rada je podľa ústavy pomocným orgánom prezidenta republiky, 
ktorý mu pomáha pri uskutočňovaní ústavou zverených povinností v oblasti 
súdnictva. 

 Predsedom Najvyššej sudcovskej rady je prezident republiky a podpredsedom je 
z titulu svojej funkcie ex lege minister spravodlivosti, ktorý môže zastupovať 
prezidenta republiky (čl. 64 a 65). Najvyššia sudcovská rada sa ďalej skladá z 9 
členov menovaných prezidentom za podmienok stanovených organickým zákonom 
(3 členovia Kasačného súdu, 3 sudcovia vyberaní podľa zoznamu kandidátov 
pripravovaného Kasačným súdom, 1 člen štátnej rady vyberaný podľa jej zoznamu 
a ďalší 2 členovia). 

 

Poslaním Najvyššej sudcovskej rady je: 

- podávať návrhy na vymenovanie riadnych sudcov Kasačného súdu a prvého predsedu 
Apelačného súdu, 

- vyjadrovať sa o návrhoch ministra spravodlivosti na vymenovanie ďalších riadnych 
sudcov, 

- vyjadrovať sa k návrhom na udeľovanie milosti (čl. 65), 

- je disciplinárnym orgánom pre riadnych sudcov. 
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 Z uvedeného vyplýva, že Francúzska ústava z roku 1958 sústreďuje pozornosť - 
popri osobitnom orgáne preventívnej kontroly ústavnosti, Ústavnej rade, - 
predovšetkým na postavenie, zloženie, tvorbu a právomoci len dvoch súdnych orgánov, 
ktoré stoja na vrchole súdnej moci Francúzskej republiky (na Vysoký súdny dvor 
a Najvyššiu sudcovskú radu), podrobnú úpravu postavenia súdov a sudcov ponecháva 
organickým zákonom, ktoré na ústavu nadväzujú. 
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18  Ústavné súdnictvo v demokratických štátoch 

18.1 Všeobecná charakteristika a pojem ústavnosti 

 Ústavnosť je charakteristickým znakom právneho a demokratického štátu a je 
nerozlučne spojená s osobitným postavením ústavy v právnom poriadku každého 
demokratického štátu. Osobitné a rozhodujúce postavenie ústavy (ústavných zákonov) 
v právnom poriadku každého štátu vyplýva zo skutočnosti, že ústava (ústavný zákon) 
svojím obsahom upravuje všetky najdôležitejšie (základné) spoločenské vzťahy 
a inštitúty štátu, tvorí základ celého právneho poriadku, je východiskom pre existenciu 
a rozvoj ostatných právnych odvetví (správneho práva, občianskeho práva, trestného 
práva, finančného práva, obchodného práva a pod.) a má tiež najvyššiu právnu silu 
v porovnaní so zákonmi a ostatnými podzákonnými právnymi normami (vládnymi 
nariadeniami, uzneseniami, vyhláškami ministerstiev, všeobecne záväznými predpismi 
orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.). 

 Ústavnosť znamená teda jednotu právneho poriadku a jeho súladnosť s obsahom 
ústavy, znamená existenciu hierarchicky usporiadaného súboru právnych noriem, na 
vrchole ktorého sa nachádza ústava. 

Pojem ústavnosti v najširšom zmysle slova obsahuje: 

a) povinnosť všetkých normotvorných orgánov štátu dbať o to, aby všetky právne 
predpisy, ktoré schvaľujú, t. j. zákony a ostatné podzákonné normy, boli v plnom 
súlade s obsahom ústavy (ústavných zákonov), 

b) povinnosť ústavných a štátnych orgánov, ich funkcionárov, ako aj všetkých 
politických subjektov, uvádzať ústavu do života, praxe, 

c) viazanosť všetkých ústavných a štátnych orgánov, ich funkcionárov, ostatných 
politických subjektov a všetkých občanov ústavou štátu. 

18.1.1 Pojem ochrany (kontroly) ústavnosti 

 Realizácia princípu ústavnosti v praxi vyžaduje, aby v jednotlivých štátoch 
existovali inštitúcie, orgány a postupy, ktoré by umožnili kontrolovať zachovávanie 
ústavnosti, kontrolovať, či najmä normotvorná činnosť ústavných a štátnych orgánov je 
v súlade s ústavou, či samotná zákonodarná a výkonná moc neporušujú ústavu, jej 
princípy a obmedzenia. Tieto inštitúcie teda majú garantovať a ochraňovať existenciu 
a reálny význam ústavy ako základného zákona štátu a spoločnosti, jej najvyššiu právnu 
silu, jej celkovú autoritu vo vzťahu k celému právnemu poriadku. 

 Z hľadiska historického vývoja, od vzniku písaných ústav, sa vytvorili dve 
základné formy ochrany, kontroly ústavnosti: 

1) parlamentná, politická kontrola ústavnosti, 
2) súdna kontrola ústavnosti. 

Ad 1. Parlamentná, politická kontrola ústavnosti sa vytvorila v malom počte prípadov 
v niektorých štátoch európskeho kontinentu; je založená na parlamentnej 
ochrane a kontrole ústavnosti, parlament ako najvyšší orgán štátnej moci za 
pomoci vlastných orgánov sám rozhoduje o tom, či zákon je alebo nie v súlade 
s ústavou, ústavným zákonom. Ako príklad parlamentnej kontroly ústavnosti je 
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možné uviesť Ústavu Rumunskej ľudovej republiky z roku 1965, podľa ktorej 
ústavnosť zákona posudzovala osobitná ústavná komisia parlamentu (jej členmi 
boli poslanci a odborníci volení parlamentom). Táto predpokladala svoje 
hodnotenia o ústavnosti parlamentu, ktorý mal právo rozhodovať o ústavnosti 
alebo neústavnosti s konečnou platnosťou. 

 Nová Ústava Rumunskej republiky z roku 1991 modifikovala pôvodnú 
ústavnú úpravu z roku 1965 tým, že vytvorila ústavný súd (V. kapitola, čl. 140-
145 ústavy) menovaný na 9 rokov, ktorý má rozhodovať o ústavnosti alebo 
neústavnosti zákonov a právnych noriem. Avšak rumunský parlament môže 2/3 
väčšinou svojich poslancov vysloviť nesúhlas so stanoviskom ústavného súdu, 
a tak prinútiť prezidenta republiky uvedený zákon podpísať a vyhlásiť (čl. 145). 
Tým sa však aj naďalej v podstate zachováva parlamentná kontrola a ochrana 
ústavnosti v Rumunskej republike. 

Ad 2. Súdna kontrola ústavnosti sa vytvorila po vzniku písanej ústavy USA z roku 
1787; je založená na zásade, že súdy majú právo rozhodovať o tom, či zákon je 
alebo nie je v súlade s ústavou. Po prvýkrát dostali súdne orgány USA právo 
odmietnúť aplikovať zákon, o ktorom sa domnievali, že je v rozpore 
s federálnou ústavou, v zákone o súdnictve, ktorý bol schválený Kongresom 
v roku 1789 (teda dva roky po schválení ústavy USA). USA sa tak stali prvou 
krajinou, v ktorej sa začala uplatňovať súdna kontrola a ochrana ústavnosti, 
uplatnila sa zásada, že pokiaľ je ústava najvyšším zvrchovaným zákonom, ktorý 
nemožno meniť bežnými zákonmi, potom bežný zákon, ktorý je s ňou v rozpore, 
nemôže platiť. 

Súdna kontrola ústavnosti existuje v súčasnosti vo dvoch základných formách: 

a) anglo-americký model súdnej kontroly ústavnosti, 
b) európsky model súdnej kontroly ústavnosti. 

18.1.2 Anglo-americký model 

kontroly súdnej ústavnosti sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristickými znakmi: 

1) ide o decentralizovaný model súdnej kontroly ústavnosti, pretože súdnu kontrolu 
majú právo realizovať riadne, všeobecné súdy na rôznych stupňoch (súdy federácie 
ako aj súdy štátov). Všeobecné súdy federácie a štátov majú právo skúmať ústavnosť 
zákonov a túto vo svojich rozhodnutiach tiež hodnotiť, 

2) ide o konkrétnu a incidentnú súdnu kontrolu ústavnosti, lebo súdne orgány majú 
právo posudzovať ústavnosť právneho predpisu len v rámci rozhodovania 
konkrétneho právneho sporu, ktorý vznikol na základe uvedeného právneho 
predpisu. Konštatujú, že zákon nie je možné použiť v konkrétnom prípade. 
Ústavnosť sa skúma ako otázka, ktorá predchádza meritu rozhodovanej veci, 

3) platí zásada „inter partes“, čo znamená, že rozhodnutie súdneho orgánu má zúžené 
právne účinky a vzťahuje sa iba na dotknuté strany. Táto zásada je modifikovaná 
doktrínou súdnych precedensov, čo znamená, že na jej základe môžu rozhodnutia 
Najvyššieho súdu USA prejudikovať rozhodovanie nižších súdov v analogických 
prípadoch, 

4) spätná účinnosť sa neuplatňuje (zásada ex nunc), ak je vyslovená absolútna nulitnosť 
dotknutej právnej normy, rozhodnutia súdnych orgánov sa v žiadnom prípade 
nevzťahujú na už právoplatné rozhodnutia prijaté na základe uvedenej normy 
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v minulosti. Súdne orgány svojím rozhodnutím môžu len pozastaviť ďalšie 
uplatňovanie právnej normy v budúcnosti. 

 Najvyšší súd USA má osobitné postavenie pri výkone súdnej kontroly ústavnosti. 
Skladá sa z 9 sudcov menovaných doživotne prezidentom USA, pričom platnosť 
vymenovania je podmienená súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov Senátu. 

 Má širokú vlastnú kompetenciu vymedzenú v III. článku ústavy USA. Pri 
výkone kontroly ústavnosti môže: 

-   bezprostredne kontrolovať zákonodarnú činnosť, 

- zasahovať do vzťahov medzi prezidentom a Kongresom, federáciou a štátmi, 
jednotlivými štátmi navzájom, 

- dozerať nad uplatňovaním obmedzenia štátnej moci v prospech základnych práv 
a slobôd amerických občanov, deklarovaných v ústave, 

- rozhodovať o ústavnosti na základe konkrétneho prípadu; dôkazné bremeno spočíva 
na tej strane, ktorá je navrhovateľom konania o ústavnosti; fyzické alebo právnické 
osoby môžu navrhovať konanie iba o ústavnosti toho zákona, aplikácia ktorého sa 
dotýka ich ústavou zaručených práv, 

-  Najvyšší súd USA nemôže rozhodovať o ústavnosti zákona, pokiaľ sa môže sporný 
prípad rozhodnúť na inom základe (ide o prípady, keď sa strany domáhajú, aby 
rozhodol o ústavnosti odvodených právnych predpisov vydávaných v rámci 
delegovaného zákonodarstva - nariadení, regulácií, normatívnych právnych aktov 
municípií a pod.), 

-  Najvyšší súd USA zásadne nezasahuje do riešenia politických otázok (napr. ktoré 
zasahujú do diplomacie a medzinárodných vzťahov a pod.). Rešpektuje ním 
vypracovanú zásadu tzv. súdneho obmedzenia rozhodovania politických otázok, 

-  konanie pred Najvyšším súdom je ústne a verejné, prípady sa rozhodujú hlasovaním, 
pri ktorom rozhoduje väčšina sudcov. Po tomto rozhodnutí každý sudca zaujíma 
písomné vlastné stanovisko, ktoré môže byť zhodné s rozhodnutím väčšiny, odlišné 
z hľadiska zdôvodnenia alebo úplne odporujúce rozhodnutiu väčšiny. Všetky 
stanoviská sa však stávajú súčasťou rozhodnutia spolu so stanoviskom väčšiny, 

-  rozhodnutia Najvyššieho súdu sa publikujú v zbierkach rozhodnutí štátnych, ale aj 
súkromnými firmami. 

 Najvyšší súd USA tak svojimi rozhodnutiami Ústavu USA ďalej rozvíja 
a prispôsobuje ju na nové podmienky života americkej spoločnosti Najvyšší súd USA 
napr. potvrdil ústavnosť a oprávnenosť požiadavky federálnej vlády voči vládam štátov, 
aby vlastnými zákonmi zvýšili minimálnu hranicu pre predaj alkoholických nápojov na 
21 rokov, ako podmienku (1987) na získanie federalnych prostriedkov na výstavbu 
diaľnic; Najvyšší súd napr. rozhodol, že je ústavné, aby policajné orgány pri zatýkaní 
upozorňovali osoby podozrivé zo spáchania trestného činu na ich zákonné práva, najmä 
tiež práva odmietnuť vypovedať (1966). 

 Kontrolu ústavnosti na úrovni štátov a federácie vykonávajú všeobecné súdy 
štátov, federálne obvodové súdy a federálne odvolacie súdy. Právomoc všeobecných 
súdov na výkon kontroly ústavnosti však nie je dosiaľ upravená v Ustave USA 
a utvorila sa na základe výkladu článku VI. ústavy, ktorý konštatuje, že ústava a zákony 
Spojených štátov vydané na jej základe, ako aj všetky zmluvy, ktoré sú alebo budú 
uzavreté, sú najvyššími zákonmi štátu a sudcovia všeobecných súdov sú nimi viazaní aj 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III .  Osobitná časť 
 

  473 

v prípade, ak by sa v ústave alebo zákone iného štátu vyskytli protikladné ustanovenia. 
Z toho Najvyšší súd USA vyvodil záver o oprávnenosti všeobecných súdov 
preskúmavať súladnosť zákonov parlamentu alebo vládnych dekrétov s americkou 
ústavou. 

18.1.3 Európsky (kontinentálny) model súdnej kontroly ústavnosti 

 Tento model sa uplatňuje v európskych podmienkach a na rozdiel od anglo-
amerického sa vyznačuje niektorými významnými rozdielmi. Je charakteristický pre 
Spolkovú republiku Nemecko a Francúzsku republiku. Avšak v niektorých európskych 
krajinách sa nepriznáva žiadnym súdnym orgánom právomoc preskúmať ústavnosť 
zákonov. Je to predovšetkým V. Británia, kde neexistuje písaná ústava a dôsledne sa 
rešpektuje suverenita parlamentu; v Holandsku ústava výslovne zakazuje súdne 
preskúmavanie ústavnosti; vo Švajčiarsku sa Spolkový (federálny) súd môže vyjadrovať 
k ústavnosti zákonov jednotlivých kantónov, avšak nie je oprávnený posudzovať 
ústavnosť spolkových zákonov (čl. 113 ústavy), čo má svoje korene v systéme priamej 
demokracie. Analogicky aj vo Fínsku neexistuje súdna kontrola ústavnosti; v prípade, 
že Najvyšší súd alebo Najvyšší správny súd dôjdu k záveru, že zákon treba doplniť 
alebo upresniť, môžu navrhnúť prezidentovi, aby inicioval zákonodarný proces. 

 Vo všeobecnosti však je možné konštatovať, že európsky model kontroly 
a ochrany ústavnosti sa vyznačuje niektorými spoločnými charakteristickými znakmi, 
odlišnými od anglo-amerického modelu: 

1) ide o centralizovaný a špecializovaný model súdnej kontroly ústavnosti, pretože 
kontrolou sú poverené osobitné súdne alebo kvázisúdne orgány (ústavné súdy), ktoré 
stoja mimo sústavy všeobecných súdov; v týchto orgánoch spravidla pracujú 
profesionálni sudcovia, ale niekedy aj ústavní právníci, resp. aj politici, 

2) ide o abstraktnú kontrolu ústavnosti, pretože kontrola ústavnosti sa orientuje na 
kontrolu spravidla celého právneho predpisu a poverený orgán ju vykonáva na 
základe ústavou stanoveného subjektu; nevyžaduje sa preukázanie konkrétneho 
porušenia práva, ale presvedčenie oprávneného subjektu, že právna norma 
(rozhodnutie štátneho orgánu) nie je v súlade s ústavou, 

3) rozhodnutia vydávané osobitným súdnym orgánom (ústavným súdom) pri výkone 
abstraktnej kontroly ústavnosti majú všeobecne záväzný charakter a uverejňujú sa 
ako všeobecne záväzné právne predpisy v osobitných zbierkach zákonov (zásada 
„erga omnes“), 

4) kontrola má následný (represívny) charakter, to znamená, že návrh na preskúmanie 
ústavnosti právneho predpisu sa môže podať až po nadobudnutí účinnosti predpisu, 
preto tiež orgánom kontroly ústavnosti sa ústavou zakazuje vyjadrovať sa 
k ústavnosti pripravovaných predpisov, 

5) rozhodnutia (nálezy) ústavných súdov pri abstraktnej kontrole ústavnosti majú spätné 
účinky (zásada ex tunc). Ústavné súdy môžu vyhlásiť spätnú účinnosť svojich 
rozhodnutí ako aj samostatne určovať termín, v ktorom nadobudnú účinnosť ich 
rozhodnutia o zrušení platnosti právnej normy (sú preto často označované ako tzv. 
negatívny zákonodarca). 

 V poslednom období sa v európskom modely súdnej kontroly ústavnosti 
rozširuje právomoc ústavných súdov o niektoré ďalšie právomoci, napr.: 
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- o právomoc rozhodovať o ústavných sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb 
proti porušovaniu ľudských a občianskych práv (ústavná žaloba v SRN), 

- o právomoc rozhodovať o kompetenčných konfliktoch medzi najvyššími štátnymi 
orgánmi (SRN), 

- o právomoc rozhodovať o sporoch, ktoré vyplývajú z federatívneho usporiadania 
niektorých štátov (SRN), 

- o právomoc rozhodovať o ústavnosti politických strán a hnutí (SRN), 

- o právomoc vykonávať volebnú kontrolu (Francúzsko), 

- o právomoc kontrolovať výkon referenda (Francúzsko) a pod. 

18.1.4 Spolkový ústavný súd SRN 

 Jeho postavenie je upravené v Základnom zákone SRN (IX. organizácia 
súdnictva, čl. 92, 93, 94, 99, 100) a v zákone o Spolkovom ústavnom súde z 12. 3. 1951 
v znení neskorších predpisov vrátane zákona z 20. 3. 1979, ako aj zákona z 2. 12. 1985. 

 Spolkový ústavný súd je spolkovým súdnym dvorom samostatným a nezávislým 
na všetkých ostatných ústavnych orgánoch. Jeho sídlom je Karlsruhe. 

 Spolkový ústavný súd sa skladá z 16 členov (z dvoch senátov po 8 členoch). 8 
sudcov volí Spolkový snem a 8 Spolková rada na obdobie 12 rokov, bez možnosti 
opakovanej voľby. Traja sudcovia každého senátu sa volia zo sudcov najvyšších 
súdnych dvorov Spolku, ktorí sú činní najmenej 3 roky na najvyššom súdnom dvore. 

 Sudcovia Spolkového ústavného súdu musia dosiahnuť 40. roku veku, musia byť 
voliteľní do Spolkového snemu a musia písomne prehlásiť, že sú ochotní stať sa členmi 
Spolkového ústavného súdu. 

 Inkompatibilita (nezlučiteľnosť) funkcie sudcu Spolkového ústavného súdu sa 
vzťahuje na členstvo v Spolkovom sneme, v Spolkovej rade, spolkovej vláde a 
v obdobných úradoch niektorej krajiny. Po svojom vymenovaní vystupujú z týchto 
orgánov. Zo sudcovskou činnosťou je nezlúčiteľný výkon aj iného povolania, okrem 
povolania profesora práva na nemeckej vysokej škole. 

 Veková hranica pre výkon sudcu Spolkového ústavného súdu je 68 rokov. 

 Sudcovia Spolkového ústavného súdu skladajú pri prevzatí svojho úradu pred 
spolkovým prezidentom prísahu, v ktorej prisahajú na zachovávanie Základného zákona 
Spolkovej republiky Nemecko a svedomité plnenie sudcovských povinností. 

Spolkový prezident realizuje menovanie zvolených. 

 Právomoc Spolkového ústavného súdu je určená čl. 93 Základného zákona a 13 
zákona o Spolkovom ústavnom súde taxatívne a v značne širokom rozsahu: 

1) o porušení základných práv (čl. 18 základného zákona), 

2) o protiústavnosti politických strán (čl. 21 ods. 2 základného zákona), 

3) o sťažnostiach proti rozhodnutiam Spolkového snemu, ktoré sa dotýkajú platnosti 
voľby alebo získania či straty funkcie poslanca v Spolkovom sneme (čl. 41 ods. 2 
základného zákona), 

4) o obžalobách Spolkového snemu alebo Spolkovej rady proti spolkovému 
prezidentovi (čl. 61 základného zákona), 
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5) o výklade základného zákona z podnetu sporu o rozsahu práv a povinností 
najvyššieho spolkového orgánu alebo iných zúčastnených osôb (čl. 93 ods.1 
základného zákona), 

6) o formálnej či vecnej zlučiteľnosti spolkového alebo krajinského práva so základným 
zákonom alebo zlučiteľnosti krajinského práva s iným spolkovým právom, na návrh 
spolkovej alebo krajinskej vlády alebo 1/3 členov Spolkového snemu (čl. 93 ods.1 č. 
2 základného zákona), 

7) o právach a povinnostiach Spolku a krajín, najmä pri realizácii spolkového práva 
krajinami alebo pri výkone spolkového dozoru (čl. 93 ods.1 č. 3 a čl. 94 ods.4 veta 2 
základného zákona), 

8) vo verejno-právnych sporoch medzi Spolkom a krajinami, medzi jednotlivými 
krajinami alebo vnútri jednej krajiny, ak sa neposkytuje iná právna ochrana (čl. 93 
ods.1 č. 4 základného zákona), 

8a) o ústavných sťažnostiach (čl. 93 ods.1 č.4a a 4b základného zákona), 

9) o obžalobách spolkových a krajinských sudcov (čl. 98 ods.2 a 5 základného zákona), 

10) o ústavných sporoch vo vnútri jednej krajiny, ak takéto rozhodnutie podľa 
krajinského zákona prislúcha Spolkovému ústavnému súdu (čl. 99 základného 
zákona), 

11) o súlade (zlučiteľnosti) spolkového zákona alebo krajinského zákona so základným 
zákonom alebo o súladnosti (zlučiteľnosti) krajinského zákona (krajinského práva) 
so spolkovým zákonom, na návrh súdu (čl. 100 ods.1 základného zákona), 

12) o tom, či predpis medzinárodného práva je súčasťou spolkového práva a či zakladá 
bezprostredne práva a povinnosti pre jednotlivcov, na návrh súdu (čl. 100 ods. 2 
základného zákona), 

13) o tom, ak sa chce ústavný súd niektorej krajiny pri výklade základného zákona 
odchýliť od rozhodnutí Spolkového ústavného súdu alebo ústavného súdu inej 
krajiny, na návrh tohto ústavného súdu (čl. 100 ods.3 základného zákona), 

14) o ďalšej platnosti práva ako spolkového práva (čl. 126 základného zákona), 

15) o iných prípadoch prikázaných mu spolkovým zákonom (čl. 93 ods.2 základného 
zákona). 

 Rozsiahla ústavná právomoc Spolkového ústavného súdu presne určená 
jednotlivými článkami základného zákona sa dá v stručnosti vyjadriť ako: 

a) abstraktná i konkrétna kontrola ústavnosti právnych noriem, 

b) rozhodovanie o kompetenčných sporoch medzi najvyššími štátnymi orgánmi Spolku, 
ako aj medzi spolkovými štátnymi orgánmi a orgánmi krajín, 

c) riešenie verejno-právnych sporov medzi Spolkom a krajinami, medzi rôznymi 
krajinami a vnútri jednotlivých krajín, 

d) riešenie ústavných sťažností občanov proti porušovaniu ich základných práv alebo 
práv podobných, 

e) právomoc v ďalších oblastiach ochrany základného zákona. 
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18.1.5 Ústavná rada Francúzskej republiky 

 Postavenie a právomoc Ústavnej rady je upravené v ústave Francúzskej 
republiky z roku 1958 v titule VII. ústavy a v nariadení č. 58-106 zo dňa 7.11.1958, 
ktoré bolo modifikované nariadením č. 59-223 zo dňa 4. februára 1959. 

 Vo francúzskom ústavnom vývoji od roku 1789 až do roku 1958 sa jednoznačne 
uplatňovala parlamentná forma vlády s rozhodujúcim postavením parlamentu, 
s akcentovaním princípu suverenity ľudu a zákona. V celom tomto období sa odmietala 
súdna kontrola ústavnosti analogicky ako v anglickom ústavnom vývoji klasického 
parlamentarizmu. Preto vo Francúzsku neexistoval nijaký štátny orgán, ktorý by mal 
právo kontrolovať zákonodarnú činnosť parlamentu, a tým defacto i de iure 
obmedzovať zvrchované postavenie parlamentu. Zlom v tomto vývoji nastal až po 
vnútornej kríze francúzskeho parlamentarizmu v päťdesiatych rokoch a po následnej 
zmene vládnej formy, keď došlo k zásadnej modifikácii pôvodnej klasickej 
parlamentnej formy vlády na tzv. neoprezidentskú vládnu formu, ktorá výrazným 
spôsobom posilnila postavenie prezidenta republiky a vlády na úkor parlamentu (pozri 
skôr uvedené). Francúzska ústava V. republiky z roku 1958 tak prvý raz vo francúzskej 
histórii zakotvila osobitný (sui generis) orgán kontroly ústavnosti, ktorý je len 
kvazisúdnym orgánom kontroly ústavnosti, a to ako z hľadiska svojho zloženia, tak aj 
z hľadiska obsahu svojej činnosti. Ústava V. francúzskej republiky si teda neosvojila 
súdnu kontrolu ústavnosti (ústavný súd) v tej podobe, ako je tomu vo väčšine 
európskych štátov (SRN, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Česko a pod.). 

 Ústavná rada nie je v ústave z roku 1958 zaradená medzi súdne orgány, ale 
vzhľadom na svoje právomoci, nezávislé postavenie a zloženie sa zaraďuje medzi kvázi 
súdne orgány. Skladá sa z 9 členov, ktorých mandát trvá 9 rokov a nemôže byť 
obnovený (čl. 56). Ústavná rada sa obnovuje po tretinách každé tri roky. 3 členov 
menuje prezident republiky, 3 predseda Národného zhromaždenia a 3 predseda Senátu. 
Nad počet týchto členov sú zo zákona menovaní doživotnými členmi Ústavnej rady 
bývalí prezidenti republiky. Predsedu menuje prezident republiky z radov jej členov. 
Členmi Ústavnej rady, na rozdiel od orgánov súdnej kontroly ústavnosti v ostatných 
európskych krajinách, sú spravidla starší a skúsení politici. Členovia Ústavnej rady, aj 
keď táto nie je súdnym orgánom, užívajú sudcovskú nezávislosť a odvolať ich môže len 
Ústavná rada vlastným rozhodnutím za porušenie ústavných povinností. Členstvo je 
nezlúčiteľné s funkciou ministra alebo člena parlamentu. Ďalšia inkompatibilita je 
určená organickým zákonom (čl. 57). 

 
Právomoc Ústavnej rady: 

a) obligatórna preventívna kontrola ústavnosti organických zákonov, a rokovacích 
poriadkov snemovní parlamentu pred nadobudnutím ich účinnosti, 

b) preventívna kontrola ústavnosti zákonov pred ich vyhlásením na základe ich 
predloženia Ústavnej rade prezidentom republiky, ministerským predsedom, 
predsedom Národného zhromaždenia, predsedom Senátu, 60 poslancami alebo 60 
senátormi, 

c) zabezpečovanie riadneho priebehu volieb prezidenta republiky, skúmanie sťažností 
spojených s týmito voľbami a vyhlasovanie ich výsledkov (čl. 58), rozhodovanie 
o regulárnosti volieb do parlamentu (čl. 59) a zabezpečovanie riadneho priebehu 
referenda a vyhlasovanie jeho výsledkov (čl. 60) - kompetencia v oblasti volebného 
súdnictva. 
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 Francúzska ústava z roku 1958 nezveruje do kompetencie Ústavnej rady: 
vykonávať konkrétnu kontrolu ústavnosti, riešiť bezprostredne kompetenčné spory 
medzi najvyššími štátnymi orgánmi, ani podávať ústavné sťažnosti občanmi proti 
porušovaniu základných práv a slobôd. 
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19  Správne súdnictvo (kontrola činnosti orgánov štátnej správy) 

 Vznik a existencia správneho súdnictva sú nerozlučne spojené s požiadavkou, 
aby všetky orgány štátnej správy podriaďovali svoju činnosť a plne rešpektovali zákony 
a právny poriadok, aby zákon ako prejav vôle ľudu, zaväzoval nielen občanov, ale tak 
isto aj štát a jeho orgány. Zvrchovanosť zákona a jeho rešpektovanie všetkými 
rovnoprávnymi subjektmi (občanmi i štátnymi a spoločenskými orgánmi) je súčasne 
základom právneho štátu v demokratickej spoločnosti. 

 Z podstaty právneho štátu, v ktorom zákon má mať zvrchované postavenie, 
vyplýva aj požiadavka permanentnej kontroly činnosti všetkých štátnych orgánov, 
najmä však všetkých orgánov štátnej správy, ktoré svojou každodennou činnosťou 
a rozhodovaním najviac zasahujú do života občanov štátu, a občania na túto činnosť 
a rozhodovanie reagujú so zvýšenou pozornosťou a náročnosťou. 

 Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a občanmi nie sú plne rovnoprávne, 
pretože občan vždy vystupuje ako slabší článok a je preto potrebné, aby bol zvýšenou 
mierou ochraňovaný proti svojvoľným praktikám štátnej byrokracie. Túto kontrolu nad 
zákonnosťou rozhodovania orgánov štátnej správy, z dôvodov objektivity, spravidla 
v demokratických štátoch nevykonávajú štátne orgány začlenené do štruktúry orgánov 
štátnej správy, ale bola zverená súdnym orgánom, ktoré sú nezávislé a zaručujú 
objektivitu rozhodovania. 

 Správne súdy (správne súdnictvo) sú teda osobitné štátne orgány, ktoré riešia 
a rozhodujú spory medzi fyzickými alebo právnickými osobami na jednej strane 
a orgánmi štátnej správy na druhej strane. Tieto orgány majú charakter súdnych orgánov 
alebo len kvázi súdnych orgánov. 

 V krajinách anglosaského právneho systému sa riešenie uvedených sporov 
zveruje všeobecným súdom (od stredoveku), vo väčšine európskych štátov sa správne 
súdnictvo v modifikovanej podobe zrodilo v 20. storočí. 

Materskou krajinou správneho súdnictva je Francúzsko. 

 Pri reorganizácii štátnej správy Ústavou z roku 1799 sa prvý raz objavujú 
prefektúrne rady a štátna rada ako osobitné orgány francúzskeho správneho súdnictva. 

 V európskych krajinách sa vyvíjala kontrola činnosti orgánov štátnej správy 
rozdielnym spôsobom, avšak v súčasnosti je možné pre správne súdnictvo v Európe 
určiť nasledujúce spoločné znaky: 

a) kontrola dodržiavania zákonnosti v oblasti štátnej správy nepatrí do právomoci 
všeobecných súdov (riadnych súdov), ale je zverená osobitným súdnym orgánom 
alebo tribunálom (správne súdy, správne tribunály), 

b) správne súdy a tribunály sú nezávislé na orgánoch štátnej správy, 

c) v konaní pred správnymi súdmi alebo tribunálmi majú strany (fyzické alebo 
právnické osoby a orgány štátnej správy) plne rovnoprávne postavenie, 

 Základné členenie správneho súdnictva podľa subjektu kontroly orgánov 
činnosti štátnej správy: 

a) v anglo-americkom systéme práva: kontrola sa vykonáva všeobecnými súdmi, 

b) v kontinentálnom systéme: 
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- osobitnými súdnymi orgánmi, správnymi súdmi popri riadných súdoch 
a oddelene a nezávisle od orgánov štátnej správy, 

- orgánmi formálne začlenenými medzi orgány štátnej správy, avšak od nich 
nezávislými (orgány kvázi súdnej povahy). 

19.1 Anglo–americký systém v právnom systéme 

 V anglo-americkom právnom systéme pri rozhodovaní sporov medzi orgánmi 
štátnej správy a fyzickými či právnickými osobami sú tradične príslušné všeobecné 
súdy (pozri prv uvedené). Osobitné správne súdy, resp. kvázi súdne orgány vznikajú až 
v poslednom období. 

 Vo Veľkej Británii platí stará tradícia, že proti rozhodnutiu orgány štátnej správy 
sa fyzická či právnická osoba môže odvolať na riadny (všeobecný) súd. Tento 
prejednáva žaloby, ktoré napádajú prekročenie právomoci orgánov štátnej správy (ide 
o tzv. konanie „ultra vires“ v ich rozhodovaní). Ďalej sa zaoberajú prípadmi zneužívania 
štátnej moci, platnosťou individuálnych právnych aktov vydávaných orgánmi štátnej 
správy a pod. Riadia sa pritom predpismi určenými pre konanie riadnych súdov. 

 V súčasnosti sa však aj vo V. Británii zriaďujú špecializované administratívne 
tribunály, ktoré sa začleňujú medzi orgány štátnej správy. Rozhodujú o dôchodkových 
a disciplinárnych veciach, spory o nájomnom, spory o vlastníctvo pozemkov a pod. Sú 
pri svojom rozhodovaní nezávislé, sú to v podstate kvázisúdne orgány, ktorých vo V. 
Británii existuje približne 2 000 (tribunálov). 

 Analogický vývoj je možné sledovať aj v USA, kde existujú tiež kvazisúdne 
orgány, na federálnej úrovni existujú však osobitné súdne orgány, ktoré majú právo 
rozhodovať spory administratívnej povahy (federálny nárokový súd - žaloby proti 
vláde), federálny colný úrad (spory o určovaní výšky colných poplatkov), federálny 
daňový súd (spory o správnosti a oprávnenosti vymeriavaných daní) a pod. 

19.2 Kontinentálny systém 

 V kontinentálnom právnom systéme existuje jednak osobitná sústava správnych 
súdov (SRN, Francúzsko), jednak sústava kvazisúdnych orgánov. 

19.3 Správne súdnictvo v SRN 

 Správne súdnictvo v SRN je vykonávané osobitnými nezávislými súdmi, ktoré 
pôsobia popri riadných súdoch samostatne. Postavenie Spolkového správneho súdu 
vymedzuje v čl. 95 Základného zákona, novo formulovaný 16. dodatkovým článkom, 
ktorý zdôrazňuje, že Spolok zriaďuje, okrem iného, pre oblasť správneho súdnictva, ako 
najvyšší súdny orgán Spolkový správny súd. Spolkový zákon o správnom súdnictve 
z roku 1960 podrobne upravil celú sústavu správneho súdnictva SRN. Správne súdy 
SRN sú oprávnené rozhodovať verejnoprávne spory, ktoré nemajú ústavnoprávny 
charakter. Okrem všeobecných správnych súdov existujú v SRN tiež samostatné 
sociálne súdy a finančné súdy s osobitnou právomocou. 

Sústavu správnych súdov SRN, vzhľadom na federatívne usporiadanie tvoria: 

1) miestne správne súdy (mestské, resp. oblastné), 
2) správne súdy jednotlivých krajín, 
3) Spolkový správny súd. 
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 Spolkový správny súd je najvyšším orgánom sústavy správneho súdnictva SRN 
(obdobné postavenie má tiež Spolkový pracovný a Spolkový finančný súd). Jeho 
pôsobnosť spočíva: 

- v rozhodovaní o tom, aby federálne orgány štátnej správy nezasahovali svojou 
činnosťou do základných práv a slobôd občanov, 

- má postavenie odvolacieho orgánu voči nižším správnym súdom, 
- zaoberá sa závažnejšími vecami ako prvostupňový súd. 

19.4 Správne súdnictvo vo Francúzskej republike 

Sústava správneho súdnictva je vo Francúzskej republike od roku 1958 dvojstupňová: 

1) na prvom stupni sa realizuje prostredníctvom 25 oblastných tribunálov, 

2) na druhom stupni rozhoduje Štátna rada, ktorú tvoria štátni úradníci (nie sudcovia), 
ktorých postavenie je nezávislé, porovnateľné s postavením súdcov. Vzhľadom na 
túto skutočnosť sa Štátna rada označuje ako kvázisúdny orgán pre oblasť kontroly 
štátnej správy. 

Pôsobnosť Štátnej rady spočíva v nasledujúcom: 

- má právo vyhlasovať neúčinnosť vládnych nariadení z hľadiska hodnotenia ich 
zákonnosti, ako aj zasahovania do zákonodarných právomocí parlamentu, 

- kontrola orgánov štátnej správy z hľadiska dodržiavania dokumentov o ľudských 
právach, 

-  riešenie aj teoretických problémov v oblasti správneho práva a správneho súdnictva. 

19.5 Postavenie a význam inštitútu „ombudsmana“ 

 Inštitúcia „Ombudsmana“ vznikla začiatkom 19. storočia vo Švédsku v dôsledku 
potreby osobitnej ochrany občanov proti nezákonným rozhodnutiam a byrokratickým 
praktikám orgánov štátnej správy, ktoré narušujú a obmedzujú ich práva a slobody 
garantované ústavou a právnym poriadkom. Od svojho vzniku sa chápal ombudsman 
ako ústavný orgán, ktorý sústreďoval svoju činnosť na kontrolu výkonnej moci 
a orgánov štátnej správy a pôsobil v záujme ochrany občanov pred nezákonnými 
a byrokratickými zásahmi orgánov štátnej správy. 

 Inštitúcia „ombudsmana“ bola prvýkrát zakotvená v Ústave Švédskeho 
kráľovstva z roku 1809. Tradícia osobitných úradníkov poverovaných parlamentom na 
výkon nezávislej kontroly konkrétnych úsekov činnosti rôznych orgánov štátnej správy 
sa vo Švédsku realizuje aj v súčasnosti. 

 Ombudsman je teda osobitný a nezávislý parlamentný zmocnenec, ktorého 
poslaním je poskytovať neformálnu pomoc občanom proti najrôznejším nezákonným 
a byrokratickým zásahom orgánov štátnej správy, proti ktorým by mali spravidla 
zasahovať aj orgány správneho súdnictva. Činnosť tohto inštitútu teda pomáha 
realizovať úlohy, ktoré sú náplňou predovšetkým správneho súdnictva. Ombudsman 
jednak pomáha občanom, jednak upozorňuje zákonodarné orgány na chyby orgánov 
štátnej správy, a tak umožňuje vykonávať nápravu. 

Charakteristika postavenia ombudsmana: 

a) je orgánom parlamentu, ktorý ho poveril ochranou práv občanov a jeho postavenie je 
spravidla zakotvené v ústave, 
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b) kontroluje činnosť orgánov štátnej správy, 

c) jeho konanie nie je upravené osobitnými právnymi predpismi, ale je neformálne, 

d) nie je členom parlamentu, je nezávislý na parlamente, ale musí rešpektovať zákony 
parlamentu, 

e) kontroluje rozhodnutia orgánov štátnej správy jednak z juristického aspektu, jednak 
a súčasne aj z aspektu spravodlivosti, etiky a morálky, 

f) má právo dávať odporúčania pre orgány štátnej správy a predkladať správy 
o rešpektovaní ľudských práv v oblasti činnosti orgánov štátnej správy. 

 Je teda pomocným orgánom parlamentu, podieľa sa na uskutočňovaní jeho 
kontrolnej funkcie, a tak dopĺňa tradičnú parlamentnú kontrolu v oblasti exekutívy. 

 Súčasná švédska parlamentná politika pozná niekoľko druhov (typov) 
ombudsmana: 

-  právneho ombudsmana, ktorý dozerá na dodržiavanie zákonov a nariadení sudcov 
úradníkmi štátu, 

-   hospodárstvo ombudsmana s úlohou dozerať na dodržiavanie zákonov o konkurencii, 

-   ombudsmana proti etnickej diskriminácii, ktorý kontroluje zachovávanie zákona proti 
diskriminácii ľudí (r.1986) a pod. 

 Inštitút ombudsmana v súčasnosti prevzali aj iné krajiny do svojich ústavných 
systémov: USA, V. Británia, Francúzsko, Portugalsko, krajiny Latinskej Ameriky, od 
osemdesiatych rokov tiež Írsko, Holandsko, Španielsko, Poľsko (1987), v súčasnosti už 
väčšina európskych štátov. Tieto štáty sa usilujú prostredníctvom ombudsmana riešiť 
narastajúci počet sťažností občanov najmä v oblasti exekutívy, odstrániť nemožnosť 
občanov dovolať sa svojich ústavných práv a prekonať tiež komplikované a náročné 
procedurálne problémy podávaných odvolaní. 

 Ombudsman pomáha občanom formulovať ich sťažnosti, pomáha prekonávať 
zložité procedurálne postupy pri odvolaniach, pomáha im pri vybavovaní ich sťažností 
a verejne informuje o ich problémoch v parlamente a na verejnosti vôbec. 
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20  Federalizmus vo vyspelých demokratických štátoch 

 Federalizmus sa vo vývoji štátov formoval ako jeden z inštitútov štátneho 
zriadenia. Predstavuje jednu zo štátoprávnych foriem vzťahov medzi štátom ako celkom 
a jeho jednotlivými časťami. V tomto prípade ide o vzťah štátu a jeho subjektov - 
krajín, regiónov, kantónov, provincií a podobne. 

 V historickom vývoji jednotlivých štátov, ako aj v súčasných ústavných 
úpravach sa veľmi ťažko zisťujú hranice medzi federatívnym a konfederatívnym 
štátom, a dokonca aj medzi jednotným (unitárnym) štátom a zloženým štátom (najmä 
federáciou). Na druhej strane niektoré štáty považované za federatívne (nie podľa 
názvu, ale obsahu právomocí ústredného štátu a jeho subjektov) obsahujú výrazné 
konfederačné prvky (USA, Švajčiarsko). 

 Aké sú teda znaky jednotlivých typov štátov podľa súčasného platného stavu vo 
vyspelých demokratických štátoch. 

Z hľadiska vedy štátneho (ústavného práva) je možné konštatovať nasledovné: 

1) Jednotný (unitárny) štát je taký štát, ktorého časti nemajú povahu štátnych útvarov. 
Vyznačujú sa teda jednou ústavou, jednotným právnym poriadkom, jedným štátnym 
občianstvom a štátnymi symbolmi. Štátnu moc vykonávajú len ústredné 
zákonodarné, výkonné a súdne orgány. Zároveň v unitarnom štáte je možná aj 
pomerne veľká decentralizácia štátnej moci, čo znamená že miestne orgány 
územnosprávnych jednotiek (oblastí, provincií, departematov a pod.), môžu mať 
veľkú právomoc a tiež zastupovanie napr. v druhej komore (snemovni) 
zákonodarného zboru. Túto právomoc im však určujú (dávajú) ústredné orgány, 
ktoré ju môžu z vlastnej vôle meniť, prípadne zrušiť, pretože jedine oni sú nositeľmi 
štátnej suverenity. 

2) Federatívny štát je taký štát, ktorého časti sú štátne útvary (teda nie územnosprávne 
jednotky). Toto postavenie obidvoch subjektov je zakotvené v spoločnej federálnej 
ústave. Okrem toho majú subjekty federácie vlastné ústavy. Taktiež zákonodárstvo je 
rozdelené medzi federáciu a jej subjekty. To sa týka tiež štátneho občianstva 
a štátnych symbolov. Štátnu moc vykonávajú zákonodarné, výkonné a súdne orgány 
federácie a tiež také isté orgány jej subjektov. Kľúčovou otázkou vo federatívnom 
štáte je teda rozdelenie pôsobnosti (kompetencie) medzi orgány federálneho štátu 
a orgány jeho subjektov. To je zakotvené v spoločnej (federálnej) ústave. Pre výklad 
týchto kompetencií, prípadne sporov vznikajúcich pri ich aplikácii má význam 
pôsobnosť federálneho orgánu ochrany ústavnosti, väčšinou ústavného súdu. Členské 
štáty federácie majú tiež svoje rovnoprávne zastúpenie v druhej komore federálneho 
parlamentu, a to bez ohľadu na rozlohu svojho územia, ako aj počet obyvateľov. 

 V tejto súvislosti však je potrebné konštatovať, že federácia prostredníctvom 
svojich orgánov vykonáva právomoc (vymedzenú kompetenciu) nezávisle na vôlu 
jednotlivých jej subjektov (štátov). 

 Ak by federálne orgány potrebovali k svojim rozhodnutiam súhlas orgánov 
jednotlivých štátov, nebola by to už federácia, ale konfederácia. 

 Konfederácia je teda taký štát, kde ústredné orgány pri výkone svojej právomoci 
sú závislé na najvyšších orgánoch jednotlivých jej subjektov. Napriek tomu je možné 
povedať, že aj federatívne štáty majú vo svojich základných dokumentoch zakotvené 
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konfederačné prvky. Tak je to napríklad pri schvaľovaní alebo zmenách federálnej 
ústavy, prijímaní ďalších členských štátov alebo ďalších závažných otázkach, kde je 
nevyhnutný predchádzajúci alebo následný súhlas najvyšších orgánov členských štátov 
k platnosti týchto rozhodnutí (USA, Švajčiarsko). Podľa väčšiny názorov v štátoprávnej 
vede i praxi sa však stále v týchto prípadoch jedná o federatívne štáty. 

 V súvislosti s prehlbovaním európských štátoprávnych integračných procesov 
(vznik európskeho parlamentu a ďalších orgánov) vyvstáva otázka, kedy sa jedná 
o spoločný štát a do akej miery sa zachováva suverenita jednotlivých štátov. Spoločný 
štát je podľa nášho názoru vtedy, ak svoju (ústavne) vymedzenú právomoc vykonávajú 
spoločné orgány nezávisle na vôli členských štátov na ich území. Ak však túto 
právomoc vykonávajú samotné členské štáty svojimi orgánmi, na základe 
medzinárodných zmluvných záväzkov, nejde v tomto prípade o spoločný štát. Členské 
štáty európskej únie sú preto aj naďalej samostatnými suverennými štátmi. Majú vlastné 
ústavy, právny poriadok, súdnictvo, armádu, políciu. Na tom nič nemení snaha 
zbližovať právny poriadok, odstraňovať colný systém a integrovať ozbrojené zložky. 
Každý štát si zachováva suverénne právo kedykoľvek z takéhoto zväzku vystúpiť. 

 Záverom je možné konštatovať, že väčšina vyspelých demokratických štátov sú 
štáty jednotné (unitárne). 

 V menšom počte sú štáty federatívne, ako napríklad Austrália, Kanada, India, 
Belgicko, Rakúsko. Za ústavné vzory však považujeme Spojené štáty americké, 
Spolkovú republiku Nemecko a Švajčiarsku konfederáciu. 

20.1 Federalizmus v USA 

 Prvýkrát v histórii sa uplatnil federalizmus na americkom kontonemete. Cesta, 
ktorou prešla americká federácia bola dlhá a zložitá. Zdanlivo podľa textu ústavy sa 
nemenilo postavenie únie (federálny štát) ani členských štátov tejto únie. Ako však 
vieme, americká ústava je flexibilná. Preto najmä cestou výkladu Najvyššieho súdu, 
o ktorom je známe, že pretvára americkú ústavu, v celej jej dvojstoročnej historii 
dochádzalo k zmenám v rozdelení pôsobnosti medzi úniou a jej štátmi. Je potrebné 
povedať, že v prospech únie. 

 Na samotnom začiatku, teda pri vzniku spojených štátov (pri vyhlásení 
Deklarácie nezávislosti v roku 1776), vytvorilo 13 bývalých britských kolónií voľnejší 
konfederačný zväzok so slabým postavením ústredných orgánov. 

 Po prijatí americkej ústavy v roku 1787 sa už presadil federálny model. Dá sa 
teda povedať, že do občianskej vojny sa presadzovala tzv. Nullifikačná doktrína, ktorá 
vychádzala z názoru, že ani po vstupe do Únie sa členské štáty nevzdávajú svojej 
suverenity, môžu kedykoľvek s nej vystúpiť a tiež neuplatňovať rozhodnutia únie na 
svojom území. 

 Druhou federalistickou koncepciou bola doktrína o tzv. dvojitom federalizme 
(Dual federalizm). Jej cieľom bolo stanoviť jasné medze medzi federálnou pôsobnosťou 
a kompetenciami štátov únie. Podľa nej členským štátom patrili všetky kompetencie, 
pokiaľ ich ústava nezakotvovala v Únii. 

 Táto dualistická koncepcia našla svoje vyjadrenie aj v ústave (článok I. odd. 8), 
keď podrobne vypočítáva právomoci Kongresu ako predstaviteľa federálnej moci. 
Najvýznamnejšími právomocami sú najmä: ukladať a vyberať dane, clá a poplatky, 
starať sa o obranu krajiny, riadiť vnútorný a zahraničný obchod, upravovať otázky 
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meny, vyhlasovať vojnu, zriaďovať a udržiavať armádu, loďstvo a políciu a vydávať 
všetky zákony nevyhnutné k zabezpečeniu týchto vecí. 

 Pokiaľ ide kompetenciu orgánov jednotlivých štátov, tak táto je z právneho 
hľadiska vymedzená negatívne v X. dodatku k ústave takto: 

 Práva, ktoré ústava výslovne nepriznáva Únii, ani nevylučuje z právomoci 
štátov, patria jednotlivým štátom alebo ľudu. 

 Vývoj však ukázal, že takéto exaktne rozdelenie pôsobnosti medzi úniu 
a jednotlivé štáty nie je možné v praxi uplatňovať. Začala sa postupne vytvárať tretia 
oblasť - spoločných právomocí, ako napríklad zákonodarstvo, súdnictvo, bankovníctvo, 
polícia a ďalej tiež množstvo rozhodnutí, kde bol nutný súhlas orgánov únie a zároveň 
aj súhlas členských štátov (napr. zmena hraníc, medzinárodné zmluvy, obmedzovanie 
občianskych práv a ďalšie). 

 Koncepciu rozdelenia pôsobnosti medzi úniu a jej členské štáty výrazne potom 
ovplyvnila doktrína tzv. skrytých právomocí (implied povers) formulovaná Najvyšším 
súdom v roku 1819. Vychádzala z textu americkej ústavy, podľa ktorej patrí do 
právomoci kongresu tiež „starať sa o všeobecné blaho“. Tento výklad v rozsiahlej miere 
umožňoval federálnym orgánom preniesť do svojej kompetencie rôzne veci. 

 Záverom sa dá povedať, že proces spresňovania federálnych a republikových 
právomocí sa v spojených štátoch uberal cestou prijímania dodatkov k ústave, 
osvojovaním si niektorých obyčajov v tejto oblasti, ale najmä cestou extenzívneho 
výkladu Najvyššieho súdu USA. 

 Na druhej strane je však potrebné uviesť, že únia poskytuje jednotlivým 
členským štátom rozsiahlu finančnú pomoc, a to cestou dotácií a subvencií. Taktiež 
prakticky federácia hradí vysoké čiastky pri živelných pohromách. 

 USA sú dnes tvorené 50 členskými štátmi a hlavným mestom, ktoré má 
samostatné postavenie - spolkový dištrikt (D. C: - District of Columbia). 

 Členské štáty majú medzi sebou pomerne veľké rozdiely v území, počte 
obyvateľstva, a tiež v životnej úrovni. Pravda, životná úroveň závisí hlavne od 
prírodných podmienok. 

 Pokiaľ ide o organizáciu najvyšších štátnych orgánov, tak aj v členských štátoch 
sa uplatňuje deľba moci a tzv. systém bŕzd a protiváh. Všetky členské štáty majú svoje 
zákonodarné orgány. Obvykle sú volené na 2 až 4 roky. 
 Na čele výkonnej moci v štáte je guvernér, ktorý je priamo volený občanmi a je 
hlavou štátu, organizuje a riadi vládu, ako aj celú administratívu. 

 V USA platí inštitút dvojakého občianstva, čo znamená, že občan je považovaný 
ako za občana federácie, tak aj za občana niektorého zo štátov. Aj keď sa v zásade 
uplatňuje zásada rovnosti občianskych práv na celom území spojených štátov, treba 
povedať, že sú aj dosť veľké rozdiely v jednotlivých právnych poriadkoch členských 
štátov. 

 Členské štáty si medzi sebou vytvárajú tiež spoločné konzultatívne orgány, ako 
je napríklad konferencia guvernérov alebo sudcov. 

20.2 Federalizmus v SRN 

 Z hľadiska koncepcie nemeckého federalizmu má základný význam ustanovenie 
čl. 31 ústavy (Základného zákona) podľa ktorého, spolkové právo ruší krajinské právo. 
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Táto ústavná koncepcia jednoznačne vyjadruje nadradenosť (právnu silu) federálneho 
zákonodarstva. 

 Na druhej strane priamo federálna spolková ústava zabezpečuje jej subjektom-
spolkovým krajinám postavenie nezávislých a suverennych útvarov. Tieto majú vlastnú 
sústavu zákonodarných, výkonných a súdnych orgánov. Základný zákon SRN (ústava) 
v čl. 23 zakotvuje tiež výpočet jednotlivých spolkových krajín. Tým je vlastne 
garantované ich ústavné postavenie ako členských štátov Spolku (federácie). Po 
zjednotení Nemecka (s bývalou NDR) sú to: Bádensko-Würtenbersko, Bavorsko, 
Brémy, Hamburg, Hessensko, Dolné Sasko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-
Vestfalsko, Sársko, Meklenbursko so zvyškom Pomoranska, Brandembursko, Sasko-
Anhalt, Sasko-Lipsko, Durinsko. 

 Ústava, teda Základný zákon SRN, zaručuje suverenitu a nemennosť právomoci 
jednotlivých krajín spolku. Môžu tiež ovplyvňovať rozhodovanie spolkových 
najvyšších orgánov, najmä tým, že krajinské vlády vytvárajú Spolkovú radu-orgán, 
ktorý má podobnú právomoc, ako druhá komora parlamentu (vedľa Spolkového 
snemu). Na druhej strane musia však krajiny dodržiavať na svojom území zásady 
republikánskej, demokratickej a sociálnej vlády (čl. 21 ústavy). Taktiež ako to už 
vyplýva z právnej sily federálneho zákonodarstva, musia spolkové krajiny prejavovať 
lojalitu voči Spolku, podrobovaťsa jeho zákonom a nariadeniam. 

 Rozdelenie pôsobnosti medzi Spolok a jednotlivé krajiny vychádza z koncepcie 
tzv. trifurkácie (trosférovosti). Ústava vymenúvava veci, ktoré patria výlučne Spolku 
(oblasti), ako napríklad: zahraničné záležitosti, mena, peňažníctvo, železnice a letecká 
doprava, pošty a telekomunikácie a ďalšie. 

 Ďalej ústava v čl. 74 a 74a zakotvuje tzv. konkurujúce zákonodarstvo (23 
a ďalšie 4 oblasti). To je vlastne väčšina pôsobnosti Spolku a jednotlivých krajín. 
Vychádza sa pritom zo zásady tzv. kooperatívneho federalizmu, čo znamená, že ak 
federácia sama neuplatní svoju právomoc v týchto oblastiach môžu prijať krajiny 
vlastné úpravy. 

 Výlučná pôsobnosť spolkových krajín je potom predovšetkým vo veciach 
miestnej polície, školstva a kultúry, miestnych poplatkov, vodného práva, správy ciest 
a krajinského daňového práva. 

20.3 Federalizmus vo Švajčiarsku 

 Na rozdiel od federácie v USA a SRN federalizmus vo Švajčiarsku má iný 
základ. Subjektmi federácie sú kantóny (20) a tiež polokantóny (6). Ich rozloha a počet 
je rôzny. Podstatnou skutočnosťou je, že občania týchto kantónov hovoria rôznymi 
jazykmi (nemecky, francúzsky, retrorománsky). V minulosti bolo tiež náboženské 
rozdelenie. 

 Rozdelenie pôsobnosti vo švajčiarskej federácii vychádza zo zásady, že všetka 
pôsobnosť patrí jednotlivým kantónom, pokiaľ nebola výslovne zverená federálnou 
ústavou federálnej vláde. 

 Aj tu však platí zásada nadradenosti federálnych zákonov, voči zákonodarstvu 
kantónov. Na druhej strane je treba povedať, že pôsobnosť kantónov v oblasti štátnej 
správy je širšia než pôsobnosť federácie. Taktiež určovanie daní a ich výkon patrí do 
pôsobnosti kantónov. Federácia má len niektoré výslovne stanovené príjmy z daní. Inak 
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musia kantóny z vlastných prostriedkov vytvárať federálny rozpočet. Ich príspevky sú 
stanovené podľa osobitného kľúča. 

 Vzhľadom k veľkej decentralizácii a právomociam jednotlivých kantónov sú na 
úrovni federácie zriadené kontrolné orgány, ktoré majú za úlohu sledovať či kantonálne 
orgány dodržujú ústavu, zákony. Je to federálny Najvyšší súd a najmä Federálna rada, 
ktorá je oprávnená dávať záväzné pokyny kantónom, vysielať do nich inšpektorov, 
zamietať legislatívne opatrenia kantónov a dokonca rozhodovať o vojenskom zásahu 
federácie voči niektorému z kantónov. 

 Federálne orgány sú parlament, vláda a prezident. Federálnym parlamentom je 
Spolkové zhromaždenie, ktoré sa skladá z dvoch komôr Národnej rady a Rady kantónov 
(federálna komora). Spolková rada (vláda) je najvyšším výkonným orgánom 
a pozostáva iba zo 7 členov. Menuje ju Spolkové zhromaždenie. Prezident je volený tiež 
spolkovým zhromaždením, a to na obdobie jedného roka. 

 Federálnu ústavu je možné meniť jedine v referende, a to podľa jednotlivých 
kantónov. Na zmenu sa vyžaduje súhlas väčšiny kantónov. 
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21 Verejná a miestna správa v demokratických štátoch 

21.1 Verejná správa a jej charakteristické črty 

 Verejná správa vo svojej podstate predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá 
sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte. Pre túto výkonnú moc je charakteristické, 
že ide predovšetkým o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne 
subjekty, vykonávajúce správu verejných záležitostí. 

 V tomto zmysle má aj táto verejná moc svoj základ v štátnej moci a prejavuje sa 
ako „decentralizovaná štátna moc”; jej subjekty spoločne so štátom zabezpečujú správu 
štátu ako verejnú správu. 

 Verejnú správu treba odlišovať od súkromnej správy. Verejná správa – ako 
správa verejných záležitostí – je správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju 
vykonávajú, realizujú ju ako právom uloženú povinnosť, a to zo svojho právneho 
postavenia ako verejno-právnych subjektov. Naproti tomu súkromná správa spravuje 
len súkromné záležitosti, vykonávajú ju súkromné osoby, ktoré sledujú vlastné ciele. 

 Pojem verejná správa sa vymedzuje v tzv. organizačnom a funkčnom poňatí. 
V organizačnom poňatí verejnú správu predstavuje najmä štát reprezentovaný vlastnými 
orgánmi a verejno-právnymi subjektmi ako predstaviteľmi a nositeľmi verejnej moci. 

 Vo funkčnom poňatí verejnou správou rozumieme výkonnú činnosť štátu ako 
základného verejno-právneho subjektu, zabezpečovanú prostredníctvom jeho orgánov, 
ako aj výkonnú činnosť ďalších verejno-právnych subjektov (ich orgánov) pri 
spravovaní verejných záležitostí a realizovanú ako prejav výkonnej moci v štáte. 

 Verejná správa pozostáva z troch základných zložiek, a to štátnej správy, 
samosprávy a verejno-právnych inštitúcií (korporácií). 

21.2 Štátna správa 
 Štátna správa predstavuje jeden zo základných zložiek verejnej správy. Pojem štátna 
správa je jedným zo základných pojmov vedy správneho práva, ktorý vychádza z podstaty 
štátnej správy ako súčasti riadenia spoločnosti, ale skúma ju ako osobitný druh štátnej činnosti. 

 Štátna správa je najrozsiahlejším druhom štátnej činnosti. Výkonom štátnej 
správy sa zabezpečuje realizácia všetkých funkcií štátu – vnútorných i vonkajších, 
a orgány štátnej správy plnia prevažnú časť úloh zabezpečovanú štátnymi orgánmi. 

 Štátnu správu ako jednu z foriem uskutočňovania štátnej moci, charakterizujú 
určité črty, ktorými sa odlišuje od iných foriem uskutočňovania štátnej moci. 

 Štátna správa je predovšetkým činnosťou výkonnou a nariaďovacou. 

 Termín výkonná činnosť vyjadruje vzťah štátnej správy k zastupiteľskej sústave, 
ktorá je prezentovaná Národnou radou Slovenskej republiky. Spočíva v bezprostrednom 
vykonávaní zákonov a ostatných právnych aktov štátnej moci, prostredníctvom ktorých 
sa realizujú základné otázky štátnej správy, predovšetkým zabezpečovanie 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja. 

 Nariaďovacia činnosť vyjadruje vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám 
určitú metódu. Správne orgány, aby mohli plniť úlohy stanovené zákonmi a inými 
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právnymi aktmi zastupiteľského orgánu, sú oprávnené vydávať normatívne 
a individuálne správne akty a uskutočňovať aj iné opatrenia, používať štátne donútenie, 
ak sú na to splnomocnené zákonom. Táto metóda nie je jedinou a často ani hlavnou 
metódou zabezpečovania úloh štátnej správy. Do popredia vystupuje organizačný 
charakter štátnej správy, ktorý zahŕňa každodennú riadiacu, koordinujúcu a kontrolnú 
činnosť, vytvárajúcu potrebné podmienky pre uspokojovanie potrieb občanov, a pod. 

 Štátna správa ako činnosť výkonná a nariaďovacia je činnosťou podzákonnou, je 
vykonávaná na základe zákona. Zákon určuje jej zameranie a stanovuje aj hlavné 
prostriedky, najmä právne – na dosiahnutie cieľov správy. 

 Z ústavných a iných zákonov vyplýva, že štátnu správu vykonáva osobitná 
skupina orgánov štátu, ktoré nazývame orgány štátnej správy. 

 Z toho tiež vyplýva, že jednotlivé orgány štátnej správy vykonávajú svoju činnosť nie 
vo vlastnom mene, ale v mene štátu. Právnym dôsledkom tejto skutočnosti okrem iného je aj to, 
že za prípadnú škodu spôsobenú občanom alebo organizáciám nezákonným rozhodnutím štátnej 
správy nezodpovedá priamo orgán, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal, ale štát, ktorý je 
povinný škodu aj nahradiť. 

 So skutočnosťou, že štátna správa je vykonávaná v mene štátu, veľmi úzko 
súvisí ďalší znak štátnej správy, a síce, že štátna správa je činnosť, za ktorou stojí 
donucovacia moc štátu. 

 Z uvedeného nemožno vyvodzovať, že by realizácia štátnej správy v praxi bola 
vždy spojená s donucovacou mocou štátu. Opak je totiž pravdou, lebo uplatnenie 
donucovacou mocou štátu prichádza do úvahy len v prípadoch, keď nedochádza 
k dobrovoľnému plneniu právnych povinností vyplývajúcich predovšetkým 
z administratívnych noriem. 

 Uplatnenie donucovacej moci štátu je presne upravené právnymi normami, 
z ktorých vyplývajú tieto najzákladnejšie podmienky: 
 
-   donútenie môže uplatniť len kompetentný orgán štátnej správy, 
-   donútenie musí byť premerané vymáhanej povinnosti, 
-  donútenie nemožno realizovať ľubovoľnými formami a prostriedkami, ale len tými, 

ktoré ustanovujú platné právne predpisy. 

 Štátna správa je zároveň činnosť, ktorú je možné determinovať inštrukciami 
nadriadených orgánov štátnej správy. Daná možnosť vyplýva z toho, že štátnu správu 
uskutočňujú orgány, ktoré sú v takom hierarchickom usporiadaní, v rámci ktorého 
nadriadený orgán má priamo právo ovplyvňovať podriadené správne orgány. Toto 
ovplyvňovanie sa však musí uskutočňovať v súlade s platným právnym stavom. V praxi 
sa prevažne uskutočňuje vydávaním interných normatívnych inštrukcií a iných aktov. 

 V rámci štátnej správy sa realizujú spoločenské záujmy. Rozmanitosť 
a mnohostrannosť úloh štátnej správy znamená rozmanitosť spoločenských záujmov. 
Pod spoločenskými záujmami treba rozumieť nielen celospoločenské záujmy vyjadrené 
v platnom práve, ale aj právom chránené záujmy fyzických a právnických osôb v oblasti 
štátnej správy. 

 Z hľadiska teoretického pohľadu na predchádzajúci vývoj pojmu štátna správa je 
možné uviesť názor, ktorý pod štátnou správou rozumie sústavu štátno-politického 
riadenia zameranú na bezprostrednú a praktickú realizáciu funkcií štátu. V súčasných 
podmienkach dnes však o štátnej správe ako o sústave štátnopolitického riadenia 
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nemožno hovoriť. V starších odborných prácach sa pojem štátna správa odvodzoval od 
pojmu „správny úrad”. 

 Objavujú sa aj názory, ktoré preferujú ponímanie štátnej správy ako sústavy 
orgánov a na druhej strane ako činnosti. 

 Z analýzy jednotlivých vymedzení pojmu štátna správa nielen v našej právnickej 
literatúre, ale aj v zahraničnej právnickej literatúre je možné vyvodiť záver, že 
prevládajú vymedzenia, v ktorých sa predovšetkým zdôrazňuje skutočnosť, že štátna 
správa je samostatný druh činnosti štátu s bližším určením jej špecifík a cieľov. 
Samozrejme, samostatnosť štátnej správy chápeme ako relatívnu samostatnosť, ako 
jednu zo súčasti a komponentov verejnej správy ako celku. 

 Jednoznačne sa však prikláňame k záveru, tak ako to vyplýva 
z predchádzajúceho výkladu, že štátna správa je verejnou správou uskutočňovanou 
štátom, pričom v každej spoločnosti je štátna správa súčasťou verejnej správy a má 
v nej nezastupiteľnú úlohu. V tomto zmysle slova je štátna správa jadrom verejnej 
správy. Je odvodená z jej samej podstaty, postavenia a poslania štátu, z podstaty 
a spôsobu realizácie štátnej moci. Svojím charakterom je štátna správa osobitným 
druhom spoločenského riadenia uskutočňovaného štátom. 

 Riadiace prvky v činnosti štátnej správy súvisia predovšetkým s organizátorskou 
povahou štátnej správy a prejavujú sa v jej cieľovom zameraní. Riadenie samo osebe je 
vždy procesom ovplyvňovacím, zabezpečujúcim dosiahnutie zamýšľaného stavu 
v súlade s vytýčeným cieľom. 

 Činnosťou orgánov štátnej správy a plnením jej úloh dochádza k realizácii 
vzťahov štátnej správy, a to tak vo vzťahu k štátnej správe ako relatívnemu 
uzatvorenému systému, ale taktiež predovšetkým k realizácii vzťahov medzi subjektmi 
štátnej správy a medzi inými objektmi, ktoré sú mimo tohto uceleného systému. 

 V prvom prípade môžeme hovoriť o činnosti, ktorá je zameraná do vnútra 
organizácie štátnej správy, teda hovoríme o vnútornej činnosti, v druhom prípade ide 
naopak o vonkajšiu činnosť štátnej správy. 

 Vnútorná činnosť štátnej správy je vnútorno-organizačnou záležitosťou a 
z pohľadu plnenia úloh na ich realizáciu je systém orgánov štátnej správy, ktorého 
základným poslaním je zabezpečiť žiaduce a reálne fungovanie vlastného systému 
orgánov štátnej správy. 

 Činnosť, ktorou sa realizuje vlastné poslanie štátnej správy, v rozhodujúcej 
miere je činnosťou vonkajšou, zameranou na usmerňovanie procesov, ktoré sa 
uskutočňujú v inej sústave, než je štátna správa. Adresátmi pôsobenia štátnej správy sú 
v týchto prípadoch občania ako fyzické osoby, ale aj najrôznejšie právnické osoby, voči 
ktorým štátna správa smeruje a je vykonávaná. 

 Pri vlastnom výkone štátnej správy ide teda o realizáciu vzťahu so zásadne 
rozdielnym postavením subjektov a objektov tejto správy. 

 Subjektom štátnej správy ako činnosti štátu je sám štát, predstavovaný 
jednotlivými príslušnými orgánmi štátnej správy a správa nie je realizovaná len v mene 
štátu, ale taktiež, a to je rozhodujúce, v jeho záujme. Prostredníctvom štátnej správy štát 
realizuje štátnu politiku, ktorá je výrazom jeho záujmov a vôle a realizuje ju vo vzťahu 
k objektom, ktoré sú povinné sa tomuto pôsobeniu podriadiť, a to bez ohľadu na to, či 
sú k štátu vo vzťahu subordinácie. 
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 Objekty štátnej správy pri plnení ich vlastného poslania nie sú súčasťou 
organizačného systému štátnej správy a majú svojprávne od štátnej správy nezávislé 
postavenie. 

 Orgány, ktoré popri svojej prevažnej činnosti vykonávajú na základe zákonného 
splnomocnenia aj činnosť, ktorá má charakter štátnej správy (napríklad starosta obce, 
dekan fakulty), sa v právnych predpisoch i v právnickej literatúre zahrňujú pod pojem 
„správne orgány”. 

 Správnym orgánom sa teda rozumie jednak orgán štátnej správy pri štátno-
správnej rozhodovacej činnosti a jednak iný orgán v rámci výkonu na neho prenesenej 
štátno-správnej rozhodovacej činnosti. V tejto súvislosti treba konštatovať, že termín 
„správny orgán” vo vyššie naznačenom zmysle nie je dostatočne inštruktívny. Je to tak 
preto, že pojem správny orgán spontánne evokuje logický záver, že by ním mal byť 
každý orgán vykonávajúci správu, t. j. nielen orgán vykonávajúci štátnu správu. 

 Rozlišovanie a diferencovanie štátno-správnej aktivity orgánov štátnej správy od 
aktivity, ktorá nemá štátno-mocenský charakter, má pre prax význam z toho dôvodu, že 
pri realizovaní úkonov v rámci inej aktivity nemôže orgán štátnej správy uplatniť 
štátno-mocenské oprávnenie. Realizácia tejto inej aktivity sa uskutočňuje inými 
metódami a formami činnosti, než sú vlastné výkonu štátnej správy. 

 V súvislosti s vymedzením pojmu štátna správa je vhodné ešte vysvetliť, aký je 
vzájomný vzťah štátnej správy ako samostatného druhu aktivity štátu a štátnej správy 
ako jednej zo sústav štátneho riadenia. 

 Podľa všeobecne pertraktovaného názoru uvedený vzájomný vzťah je možné 
najlepšie vyjadriť, ak si položíme otázku, či druh orgánu je determinantom výkonu 
štátno-správnej aktivity alebo naopak, výkon štátno-správnej aktivity je determinantom 
druhu orgánu. 

 Z toho jednoznačne vyplýva, že štátno-správna aktivita, jej rozsah je určujúcim 
faktorom pre druh orgánu. Ak sa stotožníme s uvedeným názorom, potom sa zdá byť 
vhodné pojem štátnej správy vymedziť predovšetkým s dôrazom na skutočnosť, ako 
sme to už spomenuli, že ide o samostatný druh činnosti štátu. 

 Na základe uvedených skutočností je možné pojmom štátna správa chápať 
samostatný druh organizujúcej činnosti štátu, ktorá má výkonný a nariaďovací 
charakter, uskutočňuje sa v mene štátu a aj za pomoci jeho donucovacej moci, pričom 
ciele i metódy, formy a spôsoby uskutočňovania tejto jej činnosti reguluje právo; v jeho 
medziach sa realizuje jej iniciatívny prvok, determinovaný tiež internými normatívnymi 
aktmi nadriadených orgánov. Túto činnosť uskutočňuje predovšetkým sústava orgánov 
štátnej správy a v rámci zákonného splnomocnenia i štátne a iné orgány a organizácie. 

 Z tohto vymedzenia štátnej správy vyplýva, že sám pojem „orgán štátnej správy” 
sa používa v užšom i v širšom vymedzení. V užšom vymedzení patria medzi orgány 
štátnej správy tie štátne orgány, ktoré právne predpisy výslovne označujú ako orgány 
štátnej správy. 

 V užšom poňatí do tohto pojmu zaraďujeme nielen orgány štátnej správy, ale aj 
ostatné orgány, ktoré disponujú správno-právnou aktivitou. 

 Pojem orgán štátnej správy je potrebné posudzovať z hľadiska jeho postavenia 
v spoločnosti, ako aj z pohľadu druhu činnosti štátu, a napokon aj ako organizačno-
právna jednotka. Z hľadiska týchto kritérií môžeme rozoznávať tieto základné črty 
orgánov štátnej správy: 
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1) z pohľadu svojho postavenia v spoločnosti je orgán štátnej správy štátnym orgánom, 
má všetky základné znaky štátneho orgánu, je vybavený pôsobnosťou a právomocou 
a má možnosť použiť prostriedky štátneho donútenia; 

2) ide o zvláštny druh štátneho orgánu. Osobitosť sa prejavuje v tom, že od iných 
štátnych orgánov sa odlišuje v druhu činnosti, ktorú vykonáva; 

3) orgán štátnej správy tvorí relatívne samostatnú organizačnú jednotku, ktorá je 
oddelená od iných organizačných jednotiek v štátnom aparáte, napríklad od 
zastupiteľských orgánov, súdov, prokuratúry, ako aj od iných orgánov štátnej správy. 

 Orgánom štátnej správy teda rozumieme orgán štátu, ktorý vystupuje v jeho 
mene, uskutočňuje úlohy a funkcie štátu výkonnou a nariaďovacou činnosťou štátu a je 
zriaďovaný zákonom alebo iným právnym aktom ako organizačno-právna jednotka so 
samostatnou pôsobnosťou a právomocou a jej zodpovedajúcou organizačnou štruktúrou. 

 Druhy orgánov štátnej správy rozlišujeme podľa toho, z akých hľadísk ich 
klasifikujeme. Rozhodujúci význam pre právne postavenie a charakteristiku 
rôznorodých orgánov štátnej správy majú predovšetkým tieto kritériá: 

- právny základ vzniku orgánu, 
- vecný rozsah jeho pôsobnosti, 
- územný rozsah jeho pôsobnosti, 
- zloženie orgánov a – spôsob, akým rozhoduje vo veciach svojej pôsobnosti. 

 Vznik a existencia jednotlivých orgánov štátnej správy vyplýva priamo z Ústavy 
Slovenskej republiky a ústavných zákonov, respektíve zo zákonov Národnej rady 
Slovenskej republiky. 

 Z pohľadu vecnej pôsobnosti orgánov štátnej správy rozlišujeme dva základné 
druhy orgánov, a to orgány so všeobecnou pôsobnosťou a s osobitnou pôsobnosťou, 
ktorá sa ďalej člení na orgány s funkčnou a odvetvovou pôsobnosťou. 

21.3 Samospráva 

 Samospráva je jeden z ďalších komponentov, ktoré tvoria verejnú správu. 
Poznáme územnú a záujmovú samosprávu. 

 Samosprávu uskutočňujú iné verejno-správne subjekty, než je to v štátnej 
správe. Ide predovšetkým o subjekty korporatívneho charakteru. Súčasná moderná 
samospráva má svoje historické korene v stredoveku. 

 Samospráva predstavuje vo verejnej správe výkonné pôsobenie a ovplyvňovanie 
spoločenského života prostriedkami neštátneho charakteru. Takto chápaná samospráva 
nie je a nemôže byť totožná so štátnou správou, a to predovšetkým vzhľadom na povahu 
mocenskej podstaty štátnej správy. Štátna správa sa však so samosprávou podieľa na jej 
úlohách a má zodpovednosť za realizáciu verejných záležitostí. 

 Myšlienka samosprávy je zlučiteľná len s demokraciou, založenou na pluralite 
spoločenských a politických záujmov, a preto je založená na partnerskom vzťahu štátu 
a korporácií ako subjektov samosprávy. Pojmom samospráva treba rozumieť výkon 
určitých presne vymedzených úloh správy štátu samostatnými, štátom uznanými 
verejno-právnymi subjektmi. Samospráva zahŕňa takú oblasť verejnej správy, ktorá je 
zákonom zverená subjektom, ktorých sa bezprostredne dotýka. V tomto zmysle je 
samospráva časťou správy štátu decentralizovanou na subjekty neštátneho charakteru. 
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 Okrem subjektov sa samospráva v rámci verejnej správy od štátnej správy 
odlišuje metódami a formami pôsobenia na spravované objekty. Základná odlišnosť 
spočíva predovšetkým v tom, že ide o prostriedky, ktoré nemajú povahu štátno-
mocenského charakteru. Na druhej strane samospráva ako forma verejnej správy so 
štátnou správou má niektoré spoločné črty. 

 Samospráva je na jednej strane od štátnej správy vzďaľuje a približuje sa 
k súkromnej správe, no na druhej strane sa však k štátnej správe približuje. Súkromná 
správa sa samospráve približuje tým, že tu ide o správu vlastných záležitostí, so štátnou 
správou samospráva súvisí s tým, že tieto záležitosti sú verejnoprávneho charakteru. 
Samospráva je teda verejná správa so zameraním samosprávneho subjektu na vlastné 
záležitosti, čo je výrazom súkromnej správy. 

 V súvislosti s pojmovým vymedzením sa v samospráve obvykle rozlišuje tzv. 
politický pojem samosprávy (podstata samosprávy ako formy realizácie verejnej správy 
občanmi) a tzv. právny pojem samosprávy, ktorým sa vyjadruje to, že samospráva ako 
verejnoprávny subjekt disponuje príslušným rozsahom verejnej moci. 

 Ak by sme mali niektoré tieto stručné poznatky premietnuť do samého obsahu 
samosprávy, musíme konštatovať, že základným predpokladom územnej samosprávy je 
vytvorenie optimálneho spojenia medzi parlamentarizmom, osobnou slobodou 
jednotlivca – občana a komunálnou slobodou. 

 Územná samospráva bola budovaná ako organizačná zložka verejnej správy, 
ktorá slúži na zabezpečenie určitých úloh spoločenstva občanov, ktoré sú vytvárané na 
územnom základe. Základom spoločenského usporiadania samosprávy sú obce. 

 V ostatnom období sa prejavujú názory, či by nebolo vhodnejšie budovať 
samosprávu na princípe úplnej oddelenosti od štátnej správy. Ako argumenty sa 
uvádzajú predovšetkým problémy pri vymedzovaní samosprávnej činnosti a štátnej 
správy pri presune kompetencií zo strany štátu na obec. S tým súvisí problém 
získavania odborníkov pre výkon štátnej správy, ktorá bola presunutá na obec, ako aj 
nákladov spojených s výkonom štátnej správy. 

 Jednoznačne zastávame názor (osvedčil sa vo väčšine európskych 
demokratických štátov) nebudovať samosprávu, ktorá by bola výhradne oddelená od 
štátnej správy. Mnohé problémy spadajúce do výkonu štátnej správy sú natoľko späté 
s obcami a ich záležitosťami, že by jej oddelenie napokon viedlo k zníženiu samotnej 
kvality výkonu štátnej správy. Inštitucionálne oddelenie by sa negatívne prejavilo 
priamo aj v každodennom živote obce a jej jednotlivých orgánov. 

 Napokon dôsledné oddelenie samosprávy od štátnej správy je nevyhnutné spojiť 
s väčším počtom inštitúcií, s väčším počtom profesionálnych pracovníkov. V konečnom 
dôsledku by to viedlo zároveň k posilňovaniu vertikálnych vzťahov a oslabeniu 
horizontálnych vzťahov, posilňovala by sa tendencia centralizácie. 

 Základnou prioritou v súčasnosti by malo byť výraznejšie posilnenie právomoci 
samosprávy, ktorá v porovnaní s inými európskymi demokratickými štátmi disponuje 
minimálne právomocami. 

 Presun právomocí na obce (okrem subjektívnych príčin) má predovšetkým 
objektívny charakter. Ide o malé obce, ktoré nie sú schopné a spôsobilé plniť 
právomoci, ktoré obec bežne v Európe má. 
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 Je možné preklenúť rozdrobenosť obcí v dôsledku neustále pokračujúcej 
dezintegrácie obcí a konštituovania municipality, vytvoriť tzv. miestne správne 
jednotky, na ktoré by boli presunuté právomoci zo strany štátu. 

 Samozrejme, predpokladá sa súhlas 3/5 väčšiny poslancov obecného 
zastupiteľstva. Spoločný obecný úrad by bol výkonným orgánom združených obcí. 
Zároveň chceme zdôrazniť, že obce by nezanikli, mali by svoju identitu, starostu 
a riešili by niektoré samosprávne otázky. 

 Takýto proces prebiehal od šesťdesiatych rokov v mnohých európskych 
krajinách. Predovšetkým sa ukázalo, aký mimoriadny význam pre plnenie úloh obce má 
vhodne vymedzené územie. Dochádza k rozširovaniu územných celkov obcí a tým 
k znižovaniu ich počtu. Napríklad vo Švédsku od roku 1950 do roku 1986 sa znížil 
počet obcí z 2498 na 247, v Dánsku z 1338 na 275, v Spolkovej republike Nemecko 
bolo 24 282 obcí ešte v roku 1968, v roku 1980 bolo len 8 500. 

 Na základe takejto analýzy bude potrebné aj v našich podmienkach pristúpiť 
k vytváraniu miestnych správnych jednotiek s počtom od 4000 do 5000 obyvateľov. 

V Európe môžeme rozlišovať tieto základné typy štátoprávneho usporiadania: 

-  unitárne štáty – model samosprávy je možné vyjadriť nasledovne: (vláda, ústredné 
orgány štátnej správy) – jedna až tri úrovne miestnej samosprávy. Je to tak napríklad 
vo Švédsku, Nórsku alebo Dánsku. Vo Francúzsku je napríklad región, department, 
obce, v Taliansku región, provincie, obce, 

- federatívne štáty – väzba miestnych samosprávnych spoločenstiev smeruje 
k jednotlivým krajinám. V ich rukách je tiež z väčšej časti ich právna úprava. Model 
je možné vyjadriť takto: federatívne orgány, orgány krajiny, jedna až dve úrovne 
miestnej samosprávy. Napríklad v Rakúsku – krajina – obec alebo vo Švajčiarsku – 
kanón, obec. 

 

 Vyšší samosprávny celok neznamená druhý stupeň samosprávy. Preto je 
nesprávne, ak na označenie samosprávnych orgánov používame jednotlivé stupne. 
Vyvoláva to predstavu o určitej subordinácii (nadriadenosti a podriadenosti). Princíp 
hierarchickej výstavby samosprávy je nezlučiteľný so základnými teoretickými 
postulátmi samosprávy. 

 Z tohto dôvodu vyšší samosprávny celok by sa mal sústrediť najmä na 
zabezpečovanie proporčného hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov 
a spolupracovať s obcami pri zabezpečovaní ich rozvoja. 

 Náročnosť riadenia jednotlivých úsekov verejnej správy pri rešpektovaní 
širokého interdisciplinárneho charakteru procesu rozhodovania kladie vysoké 
požiadavky na manažérske schopnosti riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach. 
Zvyšujú sa nároky na etiku a kultúru spravovania verejných záležitostí. 

21.4 Verejnoprávne inštitúcie (korporácie) 

 Verejnoprávne korporácie predstavujú jeden zo základných pojmov verejnej 
správy. Pojem verejnoprávna korporácia je v európskom práve pojmom pozitívno-
právnym. 

 V tom najvšeobecnejšom zmysle slova pod pojmom korporácia rozumieme 
združenie osôb za účelom sledovania určitého účelu v tej forme, ako sa takéto združenie 
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konštituuje na základe právneho predpisu. Korporácie, na rozdiel od iných foriem 
združení (spoločenstva), majú právnu subjektivitu odlišnú od právnej subjektivity tých, 
ktorí ju svojím združením vytvorili. Korporácia ako právny subjekt vzniká teda 
právnym osamostatnením smerom do vnútra vo vzťahu k svojim členom, ale aj navonok 
– vo vzťahu iným právnym subjektom. 

 Pojem verejnoprávna korporácia je spätý s jej podielom na verejnej moci. 
Predstavitelia správneho práva požadujú na konštituovanie verejnoprávnej korporácie 
splnenie nasledujúcich kritérií: 

-  vôľa zákonodarcu, 

- dôvod vzniku – zo zákona alebo z iniciatívy verejnej správy (nie zo súkromnej 
iniciatívy), 

- povaha činnosti – poskytovanie verejných služieb (nestačí sledovať len 
verejnoprospešné ciele), 

-   niektoré výsady verejnej moci. 

 Z tohto pohľadu na verejnoprávnu korporáciu vyplýva, že organizačný systém 
verejnej správy môžu tvoriť okrem inštitúcií štátnych i neštátne, také, ktoré nemajú 
povahu samosprávnych korporácií; v zahraničnej literatúre sa označujú ako „nevládne 
organizácie” (non-goverment). 

 Tieto organizácie sa vyznačujú osobitným okruhom činnosti a podporujú plnenie 
štátnych, resp. iných verejných úloh. Spravidla sú to verejnoprávne korporácie 
zriaďované zákonom a financované čiastočne zo štátnych prostriedkov a vo svojej 
činnosti podliehajúce štátnemu dozoru. 

21.5 Miestna správa vo vyspelých demokratických štátoch 

 Ústavy jednotlivých štátov venujú veľmi malú pozornosť otázkam miestnej 
správy. Táto oblasť je prenechaná zákonom, prípadne ústavam subjektov federácie. 

 Z princípov miestnej správy je potrebné hneď úvodom vyzdvihnúť princíp tzv. 
dvojkoľajnosti. Z tohto hľadiska rozlišujeme: 

- orgány miestnej (štátnej) správy, 
- orgány samosprávy. 

 Orgány miestnej správy sú vlastne orgánmi ústrednej štátnej správy, ktoré 
vykonávajú jej pôsobnosť v súlade s územnosprávnym členením daného štátu až po 
obce a mestá. Najvyšší úradníci sú predstaviteľmi vlády alebo príslušného ministerstva. 
Riadia sa teda okrem všeobecne záväzných právnych predpisov internými predpismi 
a pokynmi ústredných orgánov. 

 Orgány miestnej samosprávy odvádzajú svoju legitimitu od obyvateľstva 
(voličov) na miestnej úrovni, teda v obciach a mestách. Nie sú teda menovanými, ale 
volenými orgánmi. Sú nezávislé na ústredných orgánoch a pri výkone svojej pôsobnosti 
musia dodržiavať len ústavu, zákony a všeobecne záväzné právne predpisy. Faktická 
závislosť však vzniká najmä u obcí, kde samosprávne orgány k zabezpečeniu svojich 
úloh potrebujú finančnú pomoc (dotácie, subvencie) ústredných orgánov. 

 Pri analýze miestnej správy vo vyspelých demokratických štátoch je možné 
rozlišovať v podstate dva modely miestnej správy. V anglosaskom systéme 
(predovšetkým Veľká Británia a USA) ide o systém miestnej samosprávy, pretože tam 
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tieto orgány vykonávajú v koncentrovanej podobe funkcie verejnej správy, ako aj 
samosprávy. 

 V europskom (kontinentálnom) systéme sa výrazne presadzuje už spomínaná 
dvojkoľajnosť orgánov štátnej správy na miestnej úrovni a orgánov samosprávy. Táto 
splýva (nie všade) až na najnižšej úrovni (obce, mestá). 

 Napriek týmto zovšeobecňujúcim poznámkam je organizácia miestnej správy 
v jednotlivých štátoch veľmi rozdielna. Preto je potrebné poukázať aspoň na základné 
„vzory“ podľa jednotlivých vyspelých demokratických štátov. 

21.5.1 Miestna samospráva vo V. Británii 

 V súlade s tradičnými zásadami anglického právneho systému sa vyvinul aj 
systém miestnej samosprávy. Napriek tomu tu má svoj význam písané právo a to Zákon 
o miestnej samospráve z roku 1972 a Zákon o samospráve pre mesto Londýn z roku 
1963. 

 Samosprávne orgány podľa týchto zákonov sa uplatňujú pre väčšinu územia 
Veľkej Británie (Anglicko, Londýn a Wales). V podmienkach Severného Írska 
a Škótska usmerňujú výrazne činnosť týchto orgánov vládní štátni tajomníci. 

 Podľa už spomínaných zákonov sa miestna samospráva uskutočňuje na troch 
úrovniach (okrem Londýna). 

1) Najnižšími územnosprávnymi jednotkami sú farnosti. Farnosti si väčšinou vytvárajú 
samosprávny orgán - Radu farnosti. Predseda rady je volený každoročne. Do 
pôsobnosti rád farností patria predovšetkým údržba ciest, verejných parkov a ďalších 
obecných záležitostí. Plnia tiež úlohy miestnej štátnej správy. 

2) Na úrovni obvodov (dištriktov) vytvárajú obyvatelia farností ďalšie samosprávne 
orgány - Obvodné rady. Tieto sú volené na štyri roky a majú v pôsobnosti otázky 
bytovej výstavby, územneho plánovania, starostlivosť o životné prostredie 
a podobne. 

3) Najvyššou samosprávnou jednotkou v Anglicku sú grófstva. Tie sa tvoria 
z vidieckých obvodov. Samosprávnym orgánom je rada grófstva, ktorá je priamo 
volená obyvateľmi. Táto má podobné právomoci ako predchádzajúce samosprávne 
orgány ovšem na väčšom teritóriu. 

21.5.2 Miestna samospráva v USA 

 Vzhľadom na skutočnosť, že USA je federatívny štát, organizácia miestnej 
samosprávy je záležitosťou jednotlivých členských štátov únie. Okrem toho, že je 
ovplyvnená anglickým systémom miestnej samosprávy, sama o sebe sa vyvíjala 
v podstate živelne, v podmienkach jednotlivých kolónií a neskoršie štátov konfederácie 
a únie. Preto, na území jednotlivých amerických štátov nachádzame množstvo modelov 
miestnej samosprávy, ktoré sa veľmi ťažko zovšeobecňujú. 

 V malých amerických obciach sa zaužívali ako prostriedok priamej demokracie - 
zhromaždenia obyvateľov. Na týchto zhromaždeniach sa priamo riešili zásadne otázky 
pôsobnosti obce. Súčasne tieto zhromaždenia volili obecných úradníkov – (obecný) 
mestský správca-šerif, obecný policajný strážnik, kontrolór a pod. 

 V mestách, ktoré postupne vznikali vďaka silnej koncetrácii obyvateľstva sa 
vyvinul systém volených mestských rád v čele so starostom (šerifom). Ten mal buď 



Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte – III. Osobitná časť  
 

496 

samostatné silné alebo slabšie postavenie (voči mestskej rade). Silný starosta (šerif) má 
právomoc menovať a odvolávať všetkých významných úradníkov, má právo predkladať 
a realizovať rozpočet, ako aj právo veta voči uzneseniam mestskej rady. 

 Vo veľkých mestách v USA sa v súčasnosti zaužíval systém, že starosta nemá už 
tak významné individuálne právomoci. Pri tom nie je rozhodujúce, či je volený 
mestskou radou alebo priamo občanmi. 

 Vyššie samosprávne celky ako obce a mestá sa v USA nazývajú grófstva 
a mestské komunity. Ich postavenie a pôsobnosť zavisí od legislatívy jednotlivých 
štátov. 

 Za účelom realizácie dekoncentrovanej správy sa v USA vyvinuli aj osobitné 
samosprávne obvody, napr. nezávislé samosprávne školské obvody. Tieto sa nekryjú 
s územím miestnych samosprávnych orgánov. 

21.5.3 Miestna samospráva vo Francúzsku 

 Francúzsko je typickým predstaviteľom tzv. dvojkoľajnosti v oblasti miestnej 
správy (bolo vzorom aj pre ČSR po jej vzniku). Aj tam dochádza však často k jej 
reformám. Je snaha najmä o čoraz väčšiu decentralizáciu štátnej správy. 

 Najnižšou samosprávnou jednotkou je obec. Jej orgánmi sú obecná rada 
a starosta. Obecnú radu volia voliči v obci. Starostu volí obecná rada. Nachádza sa 
v dvojakej podriadenosti. Okrem zodpovednosti vo vzťahu k rade, zodpovedá tiež 
prefektovi (podprefektovi), ktorý ako predstaviteľ štátnej správy je menovaný vládou. 
Obce tvoria vyššie územnosprávne jednotky - obvody alebo kantóny. Tu však nepôsobí 
miestna samospráva, ale skôr sú to justičné a policajné obvody. 

 Vyššou samosprávnou jednotkou miestnej štátnej správy je departemant. 

 Vo všeobecných voľbách (priamo občanmi) je volená Generálna rada - 
zastupiteľský orgán. Táto si volí svojho predsedu. 

 Vedľa tohto orgánu má snáď významnejšie funkcie vládou menovaný prefekt, 
ktorý je predstaviteľom štátnej správy v departmente. Okrem riadenia štátnej správy, 
riadi tiež políciu. Preto je podriadený ministrovi vnútra. Jednotlivé obce (štátnu správu 
nimi vykonávanú) riadi prostredníctvom podprefektora. Vo Francúzsku už od 
osemdesiatych rokov prebiehajú neustále zmeny vo vzťahu samosprávnych orgánov 
a orgánov štátnej správy na miestnej úrovni a sú aj predmetom politického boja medzi 
jednotlivými parlamentnými stranami. 

 Treba poznamenať, že tieto problémy sa francúzska vláda pokúsila odstrániť tiež 
zriadením tzv. hospodárskych regiónov (nekryjú sa s departemantom - sú väčšie) za 
účelom presadzovania hospodárskej politiky vlády. Ich orgánmi sú Generálny inšpektor 
(nadprefekt) - menovaný vládou a Regionálna vláda ako orgán štátnej správy pre 
hospodársku oblasť. 

21.5.4 Miestna správa v Spolkovej republike Nemecko 

 Organizácia samosprávnych orgánov v SRN je ovplyvnená historickými 
faktormi. Pred vytvorením Nemecka, keď na jeho území boli jednotlivé kniežatstvá 
a mestá, sa vyvíjali osobitné modely samosprávy. Po skončení druhej svetovej vojny 
ovplyvnili jej organizáciu tiež okupačné mocnosti. Preto organizácia najmä 
samosprávnych orgánov v podmienkach jednotlivých spolkových krajín je rôznorodá. 
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 V zásade je však možné konštatovať, že vo väčšine spolkových krajín je 
trojstupňový systém - obec, okres, kraj. 

 Samosprávne orgány sú na úrovni obcí (miest) a okresov. 

 Orgánmi obce sú obecné (mestské) zastupiteľstvá - volené priamo občanmi 
a starosta alebo magistrát, ktorí sú volení týmito zastupiteľskými orgánmi. 

 Na úrovni okresu je voleným, teda zastupiteľským orgánom okresný snem 
a Výkonný výbor volený okresným snemom. 

 Ďalej predstaviteľom štátnej správy v okrese je krajinský radca alebo okresný 
riaditeľ, ktorého volí okresný snem a potvrdzuje krajinská vláda. 

 Na úrovni krajov už nie sú samosprávne orgány. Na čele kraja je vládny 
prednosta ako predstaviteľ štátnej správy menovaný krajinskou vládou. Dohliada na 
výkon štátnej správy prostredníctvom krajinských radcov v okresoch i v obciach. 
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22 Prílohy – dokumenty, schémy 

22.1 Prílohy 

 Pozri podrobne BEŇA, J.: Zbierka dokumentov a úloh zo všeobecných dejín 
štátu a práva (starovek a stredovek). PF UMB Banská Bystrica, 1996. 

Dokumenty k všeobecným dejinám štátu a práva (novovek) 1996. 

22.2 Dokumenty 

DOKUMENT č. 1 

VYHLÁSENIE NEZÁVISLOSTI 

(Declaration of Independence 1776) 

 „Keď v behu ľudských udalostí sa stane pre niektorý národ nevyhnutným 
rozviazať politické zväzky, ktoré hu pútali k inému národu a zaujať medzi Mocnosťami 
sveta oddelené a rovné postavenie k akému ho Zákony prírody a Boha Prírody 
oprávňujú, tu patričná úcta k názorom ľudstva vyžaduje, aby vyhlásil príčiny, ktoré ho 
vedú k odtrhnutiu. 

Pokladáme za samozrejmé tie pravdy, že všetci ľudia sú stvorení, sebe rovní, že 
Stvoriteľ ich obdaril istými nescudziteľnými Právami, že medzi tými sú Život, Sloboda 
a právo na hľadanie Šťastia. Že pre zabezpečenie týchto práv sa ustanovujú medzi 
Ľuďmi Vlády, odvodzujúce svoju spravodlivú moc za súhlasu tých, ktorým vládnu, že 
kedykoľvek nejaká Vládna sústava sa stane zhubnou pre tieto ciele, má ľud právo ju 
zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť novú Vládu, založenú na takých zásadách a zriaďujúcu 
svoju právomoc v takej forme, ako sa Ľudu bude zdať najúčinnejšie pre zaistenie jeho 
Bezpečnosti a Šťastia. Opatrnosť však velí, aby Vlády dávno ustanovené sa nemenili 
z ľahkovážnych a dočasných príčin, a vskutku tiež skúsenosť ukazuje, že ľudstvo je 
skôr ochotné trpieť, pokiaľ je zlo znesiteľné, ako si urobiť nápravu zrušením sústav, 
ktorým privyklo. Avšak, ak dlhý rad bezprávia a útlaku, sledujúci stále ten istý cieľ, 
dosvedčuje úmysel uvrhnúť ľud do područia naprostého Despotizmu, potom ľud má 
právo, ba povinnosť zvrhnúť takúto vládu a ustanoviť nových strážcov svojej budúcej 
bezpečnosti. Také bolo trpezlivé utrpenie týchto Osád: a taká je teraz potreba, ktorá ich 
núti zmeniť ich bývalé formy. Dejiny terajšieho kráľa Veľkej Británie sú dejinami 
opakovaných bezpráví a útlaku, ktoré majú všetky priamy cieľ – nastolenie úplnej 
Tyranie nad týmito štátmi. Aby to bolo dokázané, nech poctivý svet posúdi skutočnosti. 

 Preto my, Predstavitelia Spojených štátov Amerických Zhromaždení vo 
Všeobecnom Kongrese, dovolávajúc sa u Najvyššieho Sudcu sveta spravodlivosti 
svojich úmyslov, v Mene a z moci dobrého ľudu týchto Osád, slávnostne uverejňujeme 
a vyhlasujeme, že tieto sú a podľa práva majú byť Slobodnými a Nezávislými štátmi, že 
sú Zbavené všetkej príslušnosti k Britskej Korune a že všetky politické zväzky medzi 
nimi a Štátom Veľkej Británie, sú a majú byť úplne rozviazané. A že ako Slobodné 
a Nezávislé Štáty majú plnú Moc vypovedať Vojnu, uzatvárať Mier, zjednávať 
Spojenectvo, upevňovať Obchod a robiť všetky ostatné Úkony a Veci, ktoré Nezávislé 
Štáty môžu po práve činiť. A na podporu tohto Vyhlásenia, pevne spoliehajúc na 
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Ochranu Božskej Prozreteľnosti, navzájom a jeden druhému zaväzujeme svoje Životy, 
svoje Majetky a svoju svätú Česť.“ 

ÚLOHY: 

1) Ktoré boli faktické, hospodárske, politické dôvody odtrhnutia sa Severoamerických 
osád od Veľkej Británie? 

2) Ako zdôvodňuje Deklarácia nezávislosti legitimitu kroku osád – odtrhnutie sa 
a vyhlásenie vlastného štátu? Ako sa nazýva štátoprávna – politologická koncepcia 
zdôvodňujúca osamostatnenie? Rozoberte zložky, časti tejto koncepcie. 

3) Kedy, za akých podmienok, má ľud, národ „právo, ba povinnosť“ zvrhnúť vládu? 

4) Z textu Vyhlásenia je vynechaná časť, ktorá uvádza dôkazy o tyranii nad týmito 
štátmi a dáva ich na posúdenie poctivému svetu. Pokúste sa ich zrekonštruovať, 
podľa štúdia učebnice, skrípt, prípadne úplného textu Deklarácie. 

5) Podľa textu Vyhlásenia – malo dôjsť k úplnému odtrhnutiu od materského štátu, 
k plnej medzinárodnoprávnej i štátoprávnej suverenite a subjektivite Slobodných 
a Nezávislých štátov? 

6) Vytvorili ich predstavitelia osád, trinástich štátov – nový spoločný štát? Aká mala 
byť forma štátoprávneho spojenia trinástich amerických štátov? Aké záležitosti 
postúpili štáty do pôsobnosti Spojených štátov amerických? 

 

DOKUMENT č. 2 

ČLÁNKY KONFEDERÁCIE (1777) 

Čl. I. Názov tejto konfederácie bude: „SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ“. 

Čl. II. Každý štát si zachová svoju zvrchovanosť, slobodu a nezávislosť, všetku moc, 
jurisdikciu a práva, ktoré neboli touto konfederáciou výslovne postúpené Spojeným 
štátom, zhromažďovaným v Kongrese. 

Čl. III. Menované štáty vstupujú týmto navzájom do pevného spolku priateľstva, ku 
svojej spoločnej obrane, k zabezpečeniu svojich slobôd a k svojmu vzájomnému 
a všeobecnému blahu, zaväzujúc sa pomáhať jedny druhým proti každému 
spôsobenému násiliu alebo útokom na nich alebo proti niektorému z nich pod 
zámienkou náboženstva, zvrchovanosti, obchodu alebo akéhokoľvek iného nároku. 

Čl. IV. Pre lepšie zabezpečenie a upevnenie vzájomného priateľstva a styku medzi 
ľudom rôznych štátov v tejto únii nech sú slobodní obyvatelia každého z týchto štátov – 
s výnimkou chudákov, tulákov a psancov – oprávnení ku všetkým výsadám a imunitám 
slobodných občanov v jednotlivých štátoch. A ľud každého štátu nech môže slobodne 
prichádzať do iného štátu alebo z neho odchádzať a nech tam požíva všetky výsady 
obchodu a obchodovania a je podrobeným tým istým daniam a poplatkom 
a obmedzeniam, akým podliehajú prípadne obyvatelia oného štátu, za predpokladu, že 
takéto obmedzenia nebudú natoľko rozšírené, aby zabránili prevedeniu majetku, 
dovezeného do nejakého štátu, do štátu iného, ktorého je vlastník obyvateľom a tiež za 
predpokladu, že žiadny štát nezaťaží clom, daňami alebo obmedzeniami majetok 
Spojených štátov alebo niektorého z nich. 
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Čl. V. Pre lepšie riadenie obecných záležitostí Spojených štátov nech sú ustanovovaní 
každoročne zástupcovia takým spôsobom, ako nariadi zákonodarný zbor každého štátu, 
aby sa zišli v Kongrese prvého novembrového pondelka každého roka, s právom 
každého štátu odvolať svojich zástupcov alebo niektorého z nich kedykoľvek v roku 
a poslať na ich miesto iných pre zvyšok roka. Žiadny štát nemá byť zastúpený 
v Kongrese menej ako dvoma ani viac ako siedmimi členmi. A nikto nech nie je 
spôsobilý byť zástupcom dlhšie ako tri roky v období šiestich rokov, bez toho aby 
niekto, súc zástupcom, je spôsobilý držať nejaký úrad Spojených štátov, za ktorý on 
sám alebo niekto iný v jeho prospech prijíma plat, odmenu alebo príjem akéhokoľvek 
druhu. 

Pri rozhodovaní otázok v Spojených štátoch, zhromaždených v Kongrese, nech každý 
štát má jeden hlas… 

Čl. VI. Nech žiadny štát nevysiela alebo neprijíma bez súhlasu Spojených štátov, 
zhromaždených v Kongrese, posolstvo, nezúčastní sa žiadnej konferencie, dohody alebo 
spojenectva s nejakým kráľom, vládcom alebo štátom. 

Žiadny štát nemá v dobe mieru držať vojnové lode, len v takom počte, ktorý bude 
Spojenými štátmi zhromaždenými v Kongrese pokladaný za nevyhnutný k obrane štátu 
alebo jeho obchodu, ani žiadny štát nemá v dobe mieru držať ozbrojené sily, len 
v takom počte, aký je podľa úsudku Spojených štátov zhromaždených v Kongrese 
potrebný na obsadenie pevností, nevyhnutných pre ochranu takéhoto štátu, avšak každý 
štát má vždy mať dobre vycvičenú a disciplinovanú milíciu, dostatočne vyzbrojenú 
a vybavenú… 

Čl. IX. Spojené štáty zhromaždené v Kongrese nech majú výhradné a výlučné právo 
a moc rozhodovať o mieri a vojne, vyjmúc prípady uvedené v čl. VI., vysielať 
a prijímať vyslancov, uzatvárať zmluvy o spojenectve za predpokladu, že nebude 
uzavretá žiadna obchodná zmluva, ktorou by bola obmedzená zákonodarná moc 
jednotlivých štátov ukladať cudzincom dávky a dane, ktorým sú podrobení vlastní 
občania alebo zakázať vývoz a dovoz niektorých druhov tovaru alebo akýchkoľvek 
výrobkov, určiť pravidlá pre rozhodovanie všetkých prípadov, ktoré zábery pôdy alebo 
vôd majú byť zákonné a akým spôsobom má byť rozdelená alebo privlastnená korisť, 
vzatá pozemnými alebo námornými silami v boji, požičiavať lapacie listy v dobe mieru, 
menovať súdy k vyšetrovaniu pirátstva a zločinov spáchaných na šírom mori. 

Spojené štáty zhromaždené v Kongrese nech sú tiež poslednou odvolacou stolicou vo 
všetkých sporoch a nedorozumeniach teraz existujúcich, alebo ktoré môžu vzniknúť 
medzi dvoma štátmi pre hranice, jurisdikciu alebo akúkoľvek inú príčinu. 

Spojené štáty zhromaždené v Kongrese nech majú tiež výhradné a výlučné právo a moc 
upravovať obsah a hodnoty meny razenej ich menom alebo menom jednotlivých štátov, 
určiť v Spojených štátoch jednotné váhy a miery, upravovať obchod a riadiť všetky 
záležitosti Indiánov… zriaďovať a upravovať poštové úrady z jedného štátu do druhého 
cez všetky Spojené štáty… ustanovovať všetkých dôstojníkov pozemných síl v službách 
Spojených štátov, stanoviť rady pre správu a riadenie uvedených pozemných 
a námorných síl a riadiť ich operácie. Spojené štáty zhromaždené v Kongrese nech sú 
oprávnené menovať výbor, ktorý nech zasadá v dobe kongresových prázdnin, nech sa 
volá „VÝBOR ŠTÁTOV“ a je tvorený po jednom delegátovi z každého štátu. Spojené 
štáty zhromaždené v Kongrese nech nevstupujú do vojny, ani neuzatvárajú zmluvy 
alebo spojenectvo, ani nerazia peniaze, ani nezisťujú obnosy nákladov nevyhnutné pre 
obranu a blaho Spojených štátov, iba so súhlasom väčšiny Spojených štátov 
zhromaždených v Kongrese. 
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ÚLOHY: 

1) Aká bola situácia severoamerických štátov v čase prijatia Článkov o konfederácii? 

2) Ako sa riešil vzťah –zvrchovanosť štátov a zvrchovanosť USA? 

3) Aký bol právny režim pohybu obyvateľov (občanov) jedného štátu a druhého a aký 
mali v inom štáte právny štatút? 

4) Ako boli rozdelené kompetencie medzi USA a americkými štátmi? 

5) Ako sa v rozdelení kompetencie prejavila skutočnosť, že formou štátoprávneho 
spojenia bola konfederácia? 

6) Aké boli orgány Spojených štátov a ich postavenie? 
 

DOKUMENT č. 3 

ÚSTAVA SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH 

My, ľud Spojených štátov, aby sme vytvorili dokonalejšiu jednotu, nastolili 
spravodlivosť, upevnili domáci pokoj a zabezpečili obranu krajiny, podporovali rast 
všeobecného blahobytu a zaistili slobodu sebe i svojim potomkom, vydávame si túto 
Ústavu Spojených štátov amerických. 

ČLÁNOK I. 

Oddiel  1. Všetka zákonodarná moc uvedená v Ústave patrí Kongresu Spojených štátov, 
ktorý sa skladá zo Senátu a Snemovne reprezentantov. 

Oddiel  2. Snemovňa reprezentantov sa skladá z členov volených vždy na 2 roky ľudom 
jednotlivých štátov, volebné právo v každom štáte majú tí, ktorí volia do početne 
silnejšej komory zákonodarného zboru príslušného štátu… 

Oddiel  3. Senát Spojených štátov sa skladá z dvoch senátorov za každý štát, senátorov 
volí na šesť rokov zákonodarný orgán príslušného štátu, každý senátor má jeden hlas… 

Oddiel 7. Všetky návrhy zákonov na zvýšenie štátnych príjmov vychádzajú zo 
Snemovne reprezentantov. Senát môže navrhovať doplnky, podobne ako pri iných 
návrhoch zákonov. 

Každý návrh zákona, ktorý bol schválený Snemovňou reprezentantov a Senátom, musí 
byť predložený, skôr ako sa stane zákonom, prezidentovi Spojených štátov. Prezident 
ho alebo podpíše alebo vráti s námietkami tej snemovni, z ktorej tento návrh vyšiel. 
Táto snemovňa zahrnie prezidentove námietky do zápisu o rokovaní o návrhu zákona 
a zvažuje ich. Ak sa však snemovňa po zvážení námietok uznesie dvojtretinovou 
väčšinou na prijatí zákonnej predlohy, predloha spolu s prezidentovými námietkami 
postúpi do druhej snemovne. Ak je návrh zákona po zvážení prezidentových námietok 
dvojtretinovou väčšinou prijatý v tejto snemovni, stáva sa zákonom. V takýchto 
prípadoch však musia členovia oboch snemovní hlasovať menovite a mená hlasujúcich 
pre a proti sa musia uviesť v zápise v každej snemovni. Ak prezident návrh zákona 
nevráti do desať dní (nedele sa nerátajú) odo dňa, kedy mu bol predložený, stáva sa 
návrh zákonom aj bez prezidentovho podpisu. Nemôže sa však stať zákonom v prípade, 
keď Kongres znemožní jeho vrátenie tým, že odročí svoje zasadanie. 

Každé nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie, ktoré vyžaduje súhlas Senátu 
a Snemovne reprezentantov (okrem odročenia zasadania) sa predkladá prezidentovi 
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Spojených štátov. Kým nadobudne platnosť, musí ním byť schválené. V prípade, že 
prezident ho neschváli, musí byť znovu odhlasované dvojtretinovou väčšinou v senáte 
i Snemovni reprezentantov v súlade s pravidlami a obmedzeniami vzťahujúcimi sa na 
návrhy zákonov. 

Oddiel 8. V právomoci Kongresu je vyrubovať a vyberať dane, clá, dávky a poplatky, 
platiť dlhy, starať sa o obranu krajiny a všeobecný blahobyt Spojených štátov. Všetky 
clá, dávky a poplatky musia byť na celom území Spojených štátov rovnaké. 

V právomoci ďalej je: 

- požičiavať si peniaze na účet Spojených štátov, 

- riadiť obchod s cudzími národmi, medzi jednotlivými štátmi federácie a 
s indiánskymi kmeňmi, 

- stanoviť jednotné pravidlá naturalizácie a jednotné konkurzné právo na celom 
území USA, 

- raziť peniaze, upravovať ich hodnotu, domáci a zahraničný kurz a jednotne určiť 
miery a váhy, stanoviť tresty za falšovanie meny a štátnych dlhopisov USA, 
zakladať poštové úrady a poštové cesty, 

- podporovať vedecký pokrok a užitočné vedomosti a umenia tým, že zabezpečí 
spisovateľom a vynálezcom na určitý čas výhradné práva na ich diela 
a vynálezy, 

- zriaďovať súdy podriadené Najvyššiemu súdu, 

- definovať a trestať pirátstvo a zločiny spáchané na šírom mori a iné previnenia 
proti medziná rodnému právu, 

- vyhlasovať vojnu, udeľovať povolenia na zajatie lodí a odvetné opatrenia na 
mori, určiť predpisy o koristi a zajatí na mori i na súši, 

- povolávať a vydržiavať vojská, peniaze na tento účel nesmú byť vyčlenené na 
dlhší čas ako dva roky, 

- budovať a udržiavať loďstvo, 

- vydávať predpisy pre riadenie ozbrojených síl pozemných i námorných, 

- dbať na zvolávanie milície, ktorá bude chrániť zákony Únie, potláčať povstania 
a odrážať nepriateľské útoky, 

- dbať o organizáciu, výzbroj a disciplínu milície a hlavné velenie tých síl milície, 
ktoré sú v službách celej Únie, jednotlivým štátom sa ponecháva právo menovať 
dôstojníkov a právomoc viesť výcvik milície podľa predpisov o disciplíne 
stanovených Kongresom, 

- vykonávať výlučne zákonodarstvo nad dištriktom nepresahujúcim desať 
štvorcových míľ, ktorý po odstúpení územia jednotlivými štátmi a jeho 
prevzatím zo strany Kongresu sa stane sídlom vlády Spojených štátov, 
vykonávať rovnakú právomoc nad všetkými oblasťami, ktoré Spojené štáty 
zakúpia so súhlasom zákonodarného orgánu príslušného štátu za účelom 
budovania pevností, skladísk, arzenálov, lodeníc alebo iných potrebných 
zariadení, 
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- vydávať všetky zákony potrebné na realizáciu uvedených právomocí a všetkých 
ostatných právomocí prepožičaných touto ústavou vláde Spojených štátov, jej 
ministerstvám alebo výkonným úradníkom. 

Oddiel 9. Výsady prepožičané listinou „Habeas Corpus“ môžu byť zrušené, len keby to 
vyžadovala verejná bezpečnosť v prípade povstania alebo nepriateľského vpádu. 
Nesmie byť vydaný nijaký trestný zákon so spätnou platnosťou alebo zákon, ktorého 
obsahom by bol súdny rozsudok. 

Oddiel 10. Žiadny štát nesmie uzavrieť akúkoľvek medzištátnu zmluvu, nesmie vstúpiť 
do aliancie či konfederácie, udeľovať povolenie na zajatie lodí, raziť peniaze, vydávať 
bankovky, platiť dlhy niečím iným ako zlatom a striebrom, prijať zákon, ktorého 
obsahom by bol súdny rozsudok, zákon so spätnou platnosťou alebo zákon porušujúci 
záväzky zo zmlúv a udeľovať šľachtické tituly. 

Žiadny štát nesmie bez súhlasu Kongresu uvaliť akékoľvek clá na dovážaný a vyvážaný 
tovar, okrem prípadov, keď by to bolo nevyhnutné z hľadiska realizácie zákonov štátu 
o inšpekcii; čistý dôchodok zo všetkých štátom uvalených ciel a daní na dovoz či vývoz 
výrobkov postúpi štát pokladnici Spojených štátov, všetky zákony tohto druhu 
podliehajú revízii a kontrole Kongresu. 

Žiadny štát nesmie bez súhlasu Kongresu uvaliť akékoľvek clo z tonáže, budovať 
vojsko či vojnové loďstvo v čase mieru, uzavierať zmluvy alebo vstupovať do vojny, 
iba ak by bol napadnutý alebo sa nachádzal v nebezpečnej situácii, ktorá neznesie 
odklad. 

ČLÁNOK II. 

Oddiel 1. Výkonná moc prináleží prezidentovi Spojených štátov amerických. Jeho 
funkčné obdobie trvá 4 roky. Prezident je volený spolu so svojím viceprezidentom na 
rovnaké obdobie nasledujúcim spôsobom: 

Oddiel 4. Prezident, viceprezident a všetci úradníci Spojených štátov musia byť 
odvolaní z funkcií, ak budú obžalovaní a usvedčení z vlastizrady, úplatkárstva alebo 
z iných ťažkých zločinov a trestných činov. 

ČLÁNOK III. 

Oddiel 1. Súdna moc v Spojených štátoch patrí Najvyššiemu súdu, ktorý zriaďuje 
Kongres. Sudcovia Najvyššieho súdu i nižších súdov sú ustanovení natrvalo: za svoju 
službu dostávajú náhradu, ktorá nesmie byť za trvania ich služby znížená… 

ČLÁNOK IV. 

Oddiel 1. Verejné akty, dokumenty a súdne rozsudky ktoréhokoľvek štátu sa 
v ostatných štátoch tešia plnej dôvere a uznaniu… 

Oddiel 2. Občania ktoréhokoľvek štátu sú oprávnení využívať všetky výsady a slobody 
ako občania ostatných štátov… 

Oddiel 3. O prijatí nových štátov do Únie rozhoduje Kongres… 

Oddiel 4. Spojené štáty zaručujú každému štátu v tejto Únii republikánsku štátnu formu 
a chránia ho pred nepriateľským vpádom. Na požiadanie zákonodarných orgánov alebo 
exekutívy (ak nemôžu byť zvolané zákonodarné orgány) chránia ho aj pred vnútornou 
agresiou. 
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ČLÁNOK V. 

Dodatky k ústave môžu navrhnúť dve tretiny členov Kongresu, ak to uznajú za potrebné 
alebo zhromaždenie zástupcov jednotlivých štátov, ak požiadajú Kongres o jeho 
zvolanie dve tretiny zákonodarných orgánov jednotlivých štátov. Tieto dodatky sa môžu 
stať platnou súčasťou tejto ústavy len vtedy, ak ich schvália tri štvrtiny zákonodarných 
orgánov jednotlivých štátov alebo konventy v troch štvrtinách jednotlivých štátov – 
podľa toho, aký spôsob ratifikácie navrhne väčšina členov Kongresu Únie… 

ČLÁNOK VI. 

Všetky dlhy a záväzky vzniknuté do prijatia tejto ústavy budú pre Spojené štáty rovnako 
záväzné za tejto ústavy ako za konfederácie. Táto ústava, zákony Spojených štátov 
vydané na jej základe, ako aj všetky zmluvy, ktoré sú alebo budú uzatvorené menom 
Spojených štátov, sú vrcholným právom krajiny, sudcovia všetkých štátov sú nimi 
viazaní, aj keby sa v ústave, či zákonoch iného štátu vyskytli protikladné ustanovenia. 

Senátori a členovia snemovne reprezentantov, členovia zákonodarných zborov 
jednotlivých štátov, ako aj všetci nositelia výkonnej a súdnej moci Spojených štátov 
i jednotlivých štátov sú prísahou alebo slávnostným sľubom viazaní dodržiavať túto 
ústavu, na obsadenie funkcie alebo plnenie akejkoľvek spoločenskej povinnosti 
v Spojených štátoch sa nesmie vyžadovať ako podmienka nijaké náboženské vyznanie. 

ČLÁNOK VII. 

Ratifikácia konventmi deviatich štátov je dostatočná pre platnosť tejto ústavy v štátoch 
ktoré ju týmto spôsobom schvália. 

Prijaté jednomyseľným súhlasom štátov prítomných 17. septembra 1787 a dvanástimi 
nezávislými štátmi Spojených štátov amerických. 

(Ústava Spojených štátov amerických,… Compliments of the U. S. Information Service, 
Embassy of the United States of America). 

ÚLOHY: 

I. 

1) Aký je ústavno-politický význam a zmysel preambuly Ústavy? 

2) Podľa akých zásad sa volí Snemovňa reprezentantov a podľa ktorých Senát? Aký je 
zmysel rozdielnosti spôsobu ich kreácie? 

3)Rozoberte ustanovenia oddielu 8., článku I. Porovnajte ho s príslušnými 
ustanoveniami Článkov konfederácie. V čom sa prejavuje kvalitatívny rozdiel medzi 
federáciou a konfederáciou v tomto aspekte? 

4) Do akého systému vzájomných vzťahov zákonodarná moc, výkonná moc patrí 
ustanovenie oddielu 7. článku I.? Podrobne ho rozoberte. 

5) Aký je spôsob voľby prezidenta USA? Čím sa odlišuje tento spôsob voľby hlavy 
štátu od voľby hlavy štátu v ústavnom systéme založenom na zásadách 
parlamentarizmu? 

6) Charakterizujte ustanovenia oddielu 4, článku II. Ústavy. 

7) Ako sa prejavuje postavenie Súdnej moci – ako tretej moci v USA? 
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8) Ako sa v ustanoveniach článku IV. Ústavy prejavuje federatívna štátoprávna forma 
USA na rozdiel od konfederatívnej? 

9) Aký je vzťah Únie a štátov Únie podľa Ústavy? 

10) Ústava USA z hľadiska ústavných možností jej zmeny patrí do kategórie tzv. 
rigidných ústav? Čo to znamená? Ako môže byť menená? 

11) Boli USA – federácia podľa Ústavy z roku 1787 – novým štátoprávnym 
a medzinárodnoprávnym subjektom – alebo boli nástupcom, univerzálnym, 
prípadne len čiastočným sukcesorom USA konfederatívnych? 

12) Aký význam má zloženie prísahy sľubu dodržiavať Ústavu pre zastávanie štátnych 
funkcií? 

13) Zákaz vyžadovať ako podmienku náboženské vyznanie pre zastávanie funkcie 
v USA – čo to znamenalo, z hľadiska vzťahu k cirkvám, náboženstvu, ľudským 
právam? 

14) Kedy sa Ústava USA stala účinnou, platnou? 

II. 

1) Aká je forma vlády USA? (záver vyvodiť a dokázať citovaním textu Ústavy) 

2) Aké sú charakteristické znaky systému bŕzd a protiváh resp. vyváženia (cheks and 
balances) medzi 

a) Kongresom a prezidentom USA, 

b) Kongresom a Najvyšším súdom, 

c) prezidentom a Najvyšším súdom. 

    Ako sa konkrétnejšie tieto vzťahy vyvíjali do roku 1918 v praxi? 

3) Kto je nositeľom štátnej suverenity v USA: 

a) federácia alebo členské štáty? 

b) kto má primárnu a kto odvodenú suverenitu? 

4) Ako je rozdelená pôsobnosť a právomoc (kompetencia) medzi Úniou a štátmi? Ako 
sa vyvíjal v praxi americký federalizmus do roku 1918? 

 

DOKUMENT č. 4 

DODATKY K ÚSTAVE SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH 

Prvých desať dodatkov je známych pod názvom – Zákonné práva (resp. Listina práv) 
BILL OF RIGHTS 

(1791) 

D O D A T O K  I. 

Kongres nesmie vydávať zákony zavádzajúce nejaké náboženstvo alebo zákony, ktoré 
by zakazovali slobodné vyznávanie akéhokoľvek náboženstva, takisto nesmie vydávať 
zákony obmedzujúce slobodu slova alebo tlače, právo ľudí pokojne sa zhromažďovať 
a právo podávať štátnym orgánom žiadosti o nápravu krívd. 
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1791 

D O D A T O K  II. 

Dobre organizovaná milícia je nevyhnutná v záujme bezpečnosti slobodného štátu, 
preto nesmie byť obmedzované právo ľudí držať a nosiť zbrane. 

1791 

D O D A T O K  III. 

Nijaký vojak nesmie byť v čase mieru ubytovaný v akomkoľvek dome bez súhlasu jeho 
vlastníka, to isté platí i v čase vojny, pokiaľ zákon neurčí inak. 

1791 

D O D A T O K  IV. 

Právo ľudí na ochranu osobnej a domovej slobody, písomnosti a majetku nesmie byť 
porušené neoprávnenými prehliadkami a konfiškáciami, takisto nesmie byť vydaný 
nijaký príkaz, ktorý by sa neopieral o zdôvodnené zistenie, doložené prísahou alebo 
potvrdené iným spôsobom a ktorý by neobsahoval presné určenie miesta, ktoré má byť 
prehľadané, presný popis osôb, ktoré majú byť vzaté do väzby a veci, ktoré majú byť 
zhabané. 

1791 

D O D A T O K  V. 

Na každého občana, ktorý sa má zodpovedať z hrdelného zločinu alebo iného ťažkého 
zločinu, musí byť podaná riadna žaloba zo strany Veľkej poroty, výnimku môžu tvoriť 
prípady občanov slúžiacich v činnej službe v pozemných alebo námorných ozbrojených 
silách alebo v milícii, a to v čase vojny alebo vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti; 
nikto nesmie byť dva razy trestaný za ten istý poklesok ohrozením života alebo zdravia; 
nikto nesmie byť nútený svedčiť sám proti sebe; nikto nesmie byť zbavený života, 
slobody alebo majetku bez riadneho súdneho procesu; súkromný majetok môže byť 
vyvlastnený len za spravodlivú náhradu. 

1791 

D O D A T O K  VI. 

V každom trestnom procese má obžalovaný právo na rýchle a verejné prejednanie pred 
nestrannou porotou štátu a obvodu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný a pod 
ktorého jurisdikciu spadá. Obžalovaný má právo byť informovaný o charaktere 
a podstate obžaloby a byť konfrontovaný so svedkami obžaloby. Takisto má právo 
prostredníctvom štátnych orgánov dať oboslať svedkov vo svoj prospech a mať na svoju 
obranu obhajcu. 

1791 

D O D A T O K  VII. 

V súdnych sporoch podľa obecného práva, keď presahuje výška pohľadávky sumu 20 
dolárov, je zabezpečené právo žiadať o rozhodnutie porotný súd, a nijaká skutočnosť už 
preskúmaná porotným súdom nemôže podliehať ďalšiemu preskúmaniu akýmkoľvek 
súdom Spojených štátov, pokiaľ tak výslovne neurčí obecné právo. 
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1791 

D O D A T O K  VIII. 

Nesmú sa vyžadovať nadmerne vysoké kaucie, vyrubovať prehnané pokuty a ukladať 
kruté a nezvyčajné tresty. 

1791 

D O D A T O K  IX. 

Vymenúvanie určitých práv v Ústave sa nesmie vysvetľovať ako popieranie alebo 
zľahčovanie ostatných práv patriacich ľudu. 

1791 

D O D A T O K  X. 
Práva, ktoré Ústava vyslovene nepriznáva Spojeným štátom, ani ich nevylučuje 
z právomoci Únie, patria jednotlivým štátom alebo ľudu. 
1865 

D O D A T O K XIII. 

Oddiel 1. V Spojených štátoch a na celom území podliehajúcom ich jurisdikcii je 
zakázané otroctvo a nevoľníctvo, pokiaľ nejde o výkon trestu za spáchaný a riadne 
dokázaný zločin. 

Oddiel 2. Kongres je zmocnený vykonať ustanovenie tohto článku do príslušného 
zákonodarstva. 

1868 

D O D A T O K  XIV. 

Oddiel 1. Všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch 
a podriadené ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov a štátu, ktorého sú 
obyvateľmi. Žiadny štát nesmie vydať lebo uplatňovať zákon, ktorý by obmedzoval 
slobody alebo výsady občanov Spojených štátov, takisto žiadny štát nemá právo zbaviť 
ktorúkoľvek osobu života, osobnej slobody alebo majetku bez riadneho súdneho 
procesu, nemá ani právo odoprieť akejkoľvek osobe, podliehajúcej jeho právomoci, 
rovnakú ochranu zo zákona. 

1870 

D O D A T O K  XV. 

Oddiel 1. Spojené štáty ani ktorýkoľvek jednotlivý štát nesmie odoprieť ani obmedziť 
volebné právo žiadnemu občanovi Spojených štátov z dôvodov rasových, farby pleti, či 
predchádzajúcej nevoľnej služby. 

D O D A T O K  XVIII. 

Oddiel 1. Rok po ratifikácii tohto článku sa zakazuje výroba, predaj a doprava 
omamných nápojov, ich dovoz a vývoz s cieľom ich použitia na území Spojených štátov 
a na všetkých územiach podliehajúcich ich jurisdikcii. 

Oddiel 2. Kongres i jednotlivé štáty sú zmocnené vykonať ustanovenie tohto článku do 
príslušného zákonodarstva. 

Oddiel 3. Tento článok nadobudne platnosť až keď bude ratifikovaný ako doplnok 
k Ústave zákonodarnými zbormi jednotlivých štátov, ako to predpokladá Ústava, 
v priebehu sedem rokov od okamihu, keď ho Kongres predložil štátom na schválenie. 
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1920 

D O D A T O K  XIX. 

Spojené štáty ani žiadny jednotlivý štát nesmú odopierať ani obmedzovať volebné právo 
občanov Spojených štátov na základe pohlavia. Kongres je zmocnený previesť tento 
článok do príslušného zákonodarstva. 

1933 

D O D A T O K  XXI. 

Oddiel 1. Týmto sa ruší XVIII. Dodatok k Ústave Spojených štátov. 

Oddiel 2. Preprava alebo dovoz alkoholických nápojov do ktoréhokoľvek štátu alebo 
územia Spojených štátov alebo vlastnenie alkoholu za účelom predaja alebo spotreby sa 
týmto zakazuje, ak odporuje zákonom týchto štátov. 

1951 

D O D A T O K  XXII. 

Oddiel 1. Nikto nemôže byť zvolený za prezidenta viac než dva razy a žiadna osoba, 
ktorá bola prezidentom alebo vykonávala jeho funkciu dlhšie než dva roky z obdobia, 
na ktoré bola za prezidenta zvolená iná osoba, nemôže byť zvolená za prezidenta viac 
než raz. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobu vykonávajúcu funkciu prezidenta, 
keď toto ustanovenie Kongres navrhoval a nemôže zabrániť osobe, ktorá má funkciu 
prezidenta alebo vykonáva úrad prezidenta v období, keď nadobudne platnosť toto 
ustanovenie, zachovať si túto funkciu alebo zastupovať prezidenta do konca funkčného 
obdobia. 

1971 

D O D A T O K  XXVI. 

Oddiel 1. Volebné právo občanov Spojených štátov starších ako osemnásťročných 
nesmie byť odoprené alebo obmedzené Spojenými štátmi alebo ktorýmkoľvek 
jednotlivým štátom z dôvodu veku. 

Oddiel 2. Kongres je zmocnený previesť ustanovenie tohto dodatku do príslušného 
zákonodarstva. 

ÚLOHY: 

1) Na základe štúdia textu Dodatkov I.–X.: 

a) stručne charakterizujte ako a prečo došlo k ich prijatiu, 

b) stručne uveďte ich obsah, 

c) pokúste sa ich utriediť do niekoľkých skupín, podľa spoločných znakov (napr. 
osobné práva, resp. základné ľudské práva, politické práva a pod.), 

d) do ktorého odvetvia, oblasti práva, tieto práva patria, ako jeho základné zásady, 

e) Dodatok X. – ako podľa neho je možné riešiť otázku primátu suverenity v USA – 
patrí Únii ale bo štátom a prečo? 

2) Na základe štúdia úryvkov z Dodatkov XI.–XXVI. odpovedzte na tieto otázky: 

a) Prečo a v akom historickom kontexte boli tieto Dodatky prijaté? 

b) Stručne charakterizujte tieto dodatky. 
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c) Zatrieďte ich do určitých logicky odôvodnených skupín, (príp. zdôvodnite, že to 
nie je možné). 

d) Ako sa vyvíjala úprava volebného práva (práva voliť) podľa úryvkov dodatkov? 

e) Aký je vzťah kompetencie USA a štátov v oblasti slobôd a výsad občanov? Do 
výlučnej právomoci ktorého štátu, resp. Únie či štátu základnej slobody a výsad  
občanov patria? Aký to má a malo konkrétne historický význam a dopad? 

f) Aké boli súvislosti a dôsledky prijatia Dodatku XVIII. a neskôr Dodatku XXI.? 

g) Ako sú v Dodatkoch upravené podmienky a proces prijatia Dodatkov, ako 
doplnkov k Ústave? Kedy sa stávajú, stanú platnými? 

 

DOKUMENT č. 5 

DEKLARÁCIA PRÁV ČLOVEKA A OBČANA 
z roku 1789. 

Predstavitelia francúzskeho ľudu, ktorí sa ustanovili do Nár. zhromaždenia, 
domnievajúc sa, že nevedomosť, zabudnutie alebo pohŕdanie ľudskými právami sú 
jedinými príčinami verejných nešťastí a skazenosti vlád, rozhodli sa vyložiť 
v slávnostnej deklarácii prirodzené, nescudziteľné a posvätné práva človeka za tým 
účelom, aby táto deklarácia, ktorá je stále pred všetkými členmi ľudskej spoločnosti, im 
ustavične pripomínala ich práva a povinnosti, aby zákonodarnej a výkonnej moci mohli 
byť kedykoľvek porovnané s cieľom všetkého politického zriadenia, boli v dôsledku 
toho ešte viac rešpektované a aby požiadavky občanov založené nabudúce na 
jednoduchých a nesporných zásadách, slúžili vždy k zachovaniu ústavy a šťastia 
všetkých. V dôsledku toho Národné zhromaždenie uznáva a vyhlasuje za prítomnosti 
a pod záštitou Najvyššej bytosti tieto práva človeka a občana. 

1) Ľudia sa rodia a zostávajú slobodní a rovnoprávni. Spoločenské rozdiely môžu byť 
založené len na užitočnosti pre celok. 

2) Cieľom každého spoločenského zriadenia je zachovávanie prirodzených 
a nepremlčateľných ľudských práv. Tieto práva sú sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť 
a odpor proti útlaku. 

3) Zásada celej zvrchovanosti spočíva v podstate v národe. Žiadny zbor, žiadny 
jednotlivec nemôže mať autoritu, ktorá by výslovne nebola z nej odvodená. 

4) Sloboda znamená možnosť robiť všetko, čo neškodí druhému. Teda výkon 
prirodzených práv každého človeka nemá medze, iba tie, ktoré zaisťujú ostatných 
členov spoločnosti užívať rovnaké práva. Tieto medze nemôžu byť určené inak ako 
zákonom. 

5) Zákon môže zakázať len činy škodlivé spoločnosti. Nikomu nemôže byť bránené 
v tom, čo nie je zakázané zákonom a nikto nemôže robiť niečo, čo zákon 
nenariaďuje. 

6) Zákon je vyjadrením všeobecnej vôle. Všetci občania majú právo podieľať sa osobne 
alebo prostredníctvom svojich zástupcov na jeho tvorbe. Zákon je rovnaký pre 
všetkých, či poskytuje ochranu alebo trestá. Všetci občania sú pred ním rovní, majú 
rovnaký prístup ku všetkým verejným hodnostiam, miestam a verejným 
zamestnaniam podľa svojich schopností len podľa rozlíšenia, ktoré vyplýva z ich 
cností a nadania. 
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7) Každý môže byť obžalovaný, zatknutý alebo uväznený len v prípadoch určených 
zákonom a spôsobom, ako zákon predpisuje. Tí, ktorí žiadajú, vybavujú 
a vykonávajú alebo dávajú vykonávať svojvoľné príkazy, majú byť potrestaní. Avšak 
každý občan vyzvaný alebo vzatý do väzby podľa zákona, má okamžite poslúchnuť. 
Je vinným ak odporuje. 

8) Zákon má určiť len tresty, ktoré sú naprosto a verejne nutné a každý môže byť 
trestaný len na základe zákona uzneseného a vyhláseného pred spáchaním trestného 
činu a zákonne vyloženého. 

9) Každý je pokladaný za nevinného až do doby, kedy je vyhlásená jeho vina a ak je 
pokladané za nutné ho zatknúť, je treba čo najprísnejšie zákonom zakázať všetku 
tvrdosť, ktorá nie je potrebná pre zaistenie jeho osoby. 

10) Nikto nesmie byť stíhaný pre svoje názory i náboženské, ak ich prejav neporušuje 
verejný po-riadok určený zákonom. 

11) Slobodné šírenie myšlienok a názorov je jedným z najdrahocennejších práv človeka.  
Každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať a tlačiť s výnimkou zneužitia tejto 
slobody v prípadoch určených zákonom. 

12) Zaistenie práv človeka a občana vyžaduje verejnú moc. Táto moc je zriadená 
v prospech veľkých a nie k osobnému úžitku tých, ktorým je zverená. 

13) Na vydržovanie verejnej moci a správnych výdavkov sú nutné dane. Tie musia byť  
rovnomerne rozvrhnuté na všetkých občanov, podľa ich platobných schopností. 

14) Všetci občania majú právo určiť sami alebo svojimi zástupcami nutnosť verejných 
daní, dať k nim slobodne súhlas, sledovať ich použitie, určiť ich kvótu, vyberanie 
a dobu ich platnosti. 

15) Spoločnosť má právo žiadať, aby všetci verejní úradníci skladali účty zo svojej 
správy. 

16) Spoločnosť, v ktorej nie je zaistená záruka práv, ani vytýčená deľba moci, nemá 
vôbec ústavu. 

17) Vlastníctvo je nedotknuteľným a posvätným právom, nikto nemôže byť zbavený 
tohto práva, ibaže by to zrejme vyžadoval verejný záujem v zákone uvedený a pod 
podmienkou spravodli-vého odškodnenia vopred. 

ÚLOHY: 

1) Aká koncepcia ľudských práv je zakotvená v preambule? Existujú aj iné, ktoré? Ako 
je vysvetlený motív pre vydanie Deklarácie? 

2) Základné práva podľa článku 2 sú – „sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť a odpor proti 
útlaku. Je to právne vyjadrenie hesiel francúzskej revolúcie „sloboda, rovnosť, 
bratstvo“. Sú základné práva totožné s atribútmi hesla, odlišujú sa navzájom, resp. 
môžu byť i v protiklade alebo sa dokonca vylučovať? 

3) Vysvetlite pojem zvrchovanosti a jej dopad na pojmy – legitimita, legalita. 

4) Sloboda – ako právny pojem a jej hranice? Ako to riešila Deklarácia? 

5) Aké sú prvky a atribúry pojmu zákon podľa Deklarácie? 

6) Ktorý článok Deklarácie a akým spôsobom zakotvuje nedotknuteľnosť osoby? 
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7)   Ktorý článok obsahuje zásadu „niet zločinu bez zákona“, a zákaz spätnej účinnosti 
trestného zákona? Vysvetlite ako a prečo práve tak? 

8)   Stíhanie za myšlienky a názory alebo za konania? Ako to riešila deklarácia? 

9)   Slobodné šírenie myšlienok, ako bolo upravené? 

10) Pojem verejná moc – jej zdôvodnenie, vydržiavanie a postavenie verejných 
úradníkov. 

11)  Ako je možné zdôvodniť ustanovenie článku 16? Obstojí? 

12) Akú koncepciu pojmu vlastníctva vyjadrovala Deklarácia? Platia stále podmienky 
obmedzenia, resp. zbavenia vlastníctva, ako legitímne? 

13) Vysvetlite: 

a) Prečo po zrušení feudálneho systému kladie Deklarácia taký dôraz na vlastníctvo? 

b) Aké dôsledky mala pre 19. storočie koncepcia vlastníctva ako nedotknuteľného 
a posvätného práva? 

c) Existovala i koncepcia vlastníctva ako inštitútu hodného prekliatia, hriešneho 
zdroja nemorálnosti, zločinnosti? 

d) Aké iné koncepcie vlastníctva môžete uviesť? 

 

DOKUMENT č. 6 

DEKRÉT O USTANOVENÍ NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA 
17. jún 1789 

 Zhromaždenie, radiac sa po overení plných mocí zisťuje, že toto zhromaždenie 
je už zložené zo zástupcov vyslaných priamo najmenej 96/100 národa. Takéto početné 
zastúpenie nemôže zostať nečinným pre neprítomnosť poslancov niektorých okresov 
alebo niektorých tried občanov…, najmä keď výkon týchto práv je úloha záväzná 
a naliehavá. Naviac, keď len overeným zástupcom prislúcha spolupracovať pri 
uskutočnení vôle národa a keď všetci overení zástupcovia majú byť v tomto 
zhromaždení…, prislúcha len tomuto zhromaždeniu a neprislúcha nikomu inému 
vykladať a predkladať všeobecnú vôľu národa; medzi trónom a týmto zhromaždením 
nemôže byť žiadneho veta, žiadnej popierajúcej moci. Zhromaždenie teda vyhlasuje, že 
spoločné dielo národnej obnovy, môže a musí byť započaté bez omeškania prítomnými 
poslancami, ktorí ho musia sledovať ako bez omeškania, tak bez prekážok. 
Pomenovanie národné zhromaždenie je jediné pomenovanie, ktoré za daného stavu vecí 
zhromaždeniu patrí, preto, že členovia, ktorí ho tvoria sú jedinými verejne známymi 
a zákonne overenými zástupcami, a aj preto, že boli vyslaní priamo temer celým 
národom alebo konečne preto, že ak je zastúpenie jednotné a nedeliteľné – žiadny 
z poslancov… nemá právo vykonávať svoje funkcie oddelene od tohto terajšieho 
zhromaždenia. 

ÚLOHY: 

1) Mali zástupcovia tretieho stavu právo vyhlásiť sa za Národné zhromaždenie? Ako si 
zdôvodnili svoju legitimitu? 
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2) Pojem „všeobecná vôľa“ – ktorá osobnosť bola jeho autorom? V akej súvislosti je 
tento pojem použitý v dekréte? 

3) Aký bol vzťah trónu (kráľa) a Národného zhromaždenia? 

a) podľa znenia tohto dekrétu, 

b) v realite roka 1789? 

 

DOKUMENT č. 7 

AUGUSTOVÉ DEKRÉTY 
rok 1789 
 

1) Národné zhromaždenie ruší úplne feudálny režim a nariaďuje, že z feudálnych 
a úročných práv a povinností tie, ktoré sa vzťahujú k mŕtvej ruke vecnej alebo 
osobnej a k osobnému nevoľníctvu a tie práva a povinnosti, ktoré sú namiesto nich, 
sú zrušené bez náhrady; a všetky ostatné sa vyhlasujú za vykupiteľné; ceny a spôsob 
výkupu budú určené Národným zhromaždením. 

2) Výhradné právo honby a otvorených obor sa tiež zrušuje; každý vlastník má právo 
zabiť alebo dať zabiť – len na svojich pozemkoch – akýkoľvek druh zveri, 
s výhradou, že sa podrobí policajným predpisom, pre zaistenie verejnej bezpečnosti. 
Všetky honebné revíry, vrátane do toho i revíry kráľovské a všetky honebné 
rezervácie, nech sa nazývajú akokoľvek, sa tiež zrušujú; budú urobené opatrenia na 
zachovanie osobnej honby kráľa, avšak prostriedkami zlučiteľnými s rešpektovaním 
vlastníctva a slobody. 

3) Desiatky všetkého druhu a dávky, ktoré sa platia miesto nich, nech sa nazývajú 
akokoľvek, a nech sú vyberané akýmkoľvek spôsobom – aj vo forme nájmu – a ktoré 
vyberali svetské i rehoľné rády a beneficiári, sa zrušujú… 

4) Všetky večné pozemkové renty buď v naturáliách alebo v peniazoch nech sú 
akéhoľvek druhu alebo akéhokoľvek pôvodu, nech patria akýmkoľvek osobám, 
cirkvi, údelným statkom alebo rádu maltézskych rytierov, sú vyhlásené za 
vykupiteľné. 

5) Pretože národná ústava a verejná sloboda sú provinciám prospešnejšie ako privilégia, 
ktoré niektoré požívajú a ktorých obetovanie je nutné pre úplné spojenie všetkých 
častí ríše, vyhlasuje sa, že všetky osobitné privilégia provincií, kniežactiev, krajín, 
kantónov, miest a obcí, či peňažné alebo akéhokoľvek druhu sa navždy zrušujú 
a splynú s prirodzeným právom všetkých Francúzov. 

6) Všetci občania bez rozdielu pôvodu budú pripustení ku všetkým úradom 
a hodnostiam cirkevným, občianskym a vojenským a výkon akéhokoľvek užitočného 
povolania nebude nikomu na ujmu. 

7) Všetky cirkvi Francúzska, majú požívať rovnaké slobody. 

8) Národné zhromaždenie slávnostne vyhlasuje kráľa Ľudovíta XVI. Za obnoviteľa 
francúzskej slobody. 
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ÚLOHY: 

1) Vynaložte každý článok tu opísaný – čo znamenal, čo prinášal, čo rušil, akú novú 
kvalitu prinášal? 

2) Uveďte, o ktorý právny inštitút v tom, ktorom článku ide? 

3) Na záver – zosumarizujte význam tohto dekrétu, v historickom vývoji štátu a práva 
Francúzska? 

 

DOKUMENT č. 8 

DEKRÉT NA OCHRANU VLASTNÍCTVA 
18. 3. 1793 
 

 Národný konvent nariaďuje trest smrti proti každému, kto navrhne agrárny 
zákon alebo iný zákon, podvracajúci vlastníctvo pozemkové, obchodné a priemyslové. 

DEKRÉT O ZRIADENÍ MIMORIADNEHO TRESTNÉHO SÚDU 
(neskôr nazývaný „revolučný tribunál – z 10. 3. 1793) 
 

Titul I. 

O zložení a organizácii mimoriadneho trestného súdu. 

1) V Paríži bude zriadený mimoriadny trestný súd, ktorý bude príslušný pre akúkoľvek 
kontrarevolučnú činnosť, pre akýkoľvek čin proti slobode, rovnosti, jednote, 
nedeliteľnosti republiky, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti štátu a pre všetky 
sprisahania, usilujúce o obnovenie kráľovstva alebo o zriadenie akejkoľvek inej 
autority, ohrozujúcej slobodu, rovnosť a zvrchovanosť ľudu, nech sú obžalovanými 
občianski alebo vojenskí úradníci či jednoduchí občania. 

2) Súd bude pozostávať z poroty a 5 sudcov, ktorí povedú výsluch a použijú zákon po 
výroku porotcov a čine. 

3) Rozsudky budú vykonané bez odvolania ku kasačnému súdu. 

 

Titul III. 

O trestoch 

1) Majetok tých, ktorí budú odsúdení k trestu smrti, pripadne republike; bude postarané 
o obživu vdov a detí, ak nemajú iného majetku. 

ÚLOHY: 

1) Oba dekréty boli prijaté v marci 1793. Aké boli vtedy politické podmienky vo 
Francúzsku? Aká bola vtedy etapa revolúcie? Ktoré politické sily ovplyvnili prijatie 
dekrétov? 

2) Príčiny, význam a dôsledky – dekrétu na ochranu vlastníctva? 

3) Ako bola vymedzená príslušnosť revolučného tribunálu: 
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a) vecne (na aké trestné činy sa vzťahovala)?, 

b) osobne (na aké osoby sa vzťahovala)? 

4) Bolo vymedzenie skutkových podstát trestných činov, na ktoré bol príslušný 
revolučný tribunál – podrobné, presné, jasné? Aké bolo a prečo? 

5) Podľa uvedených článkov dekrétu, odpovedzte na otázku: V čom bola mimoriadnosť 
tohto trestného súdu? V čom bol revolučným tribunálom? V čom sa odlišoval od 
riadnych súdov? 

 

DOKUMENT č. 9 

DEKRÉT O PODOZRIVÝCH 
zo 17. septembra 1793 

1) Bezprostredne po uverejnení tohto dekrétu budú vzatí do väzby všetci podozriví 
ľudia, ktorí sa nachádzajú na území republiky a sú ešte na slobode. 

2) Za podozrivých sa pokladajú: 

a) tí, ktorí sa buď svojím chovaním alebo svojimi prejavmi alebo svojimi spismi 
prejavili ako zástancovia tyranie, federalizmu a nepriatelia slobody, 

b) tí, ktorí nebudú môcť preukázať spôsobom, predpísaným zákonom z 21. marca, 
z akých existenčných prostriedkov žijú a že splnili svoje občianske povinnosti, 

c) tí, ktorým bolo odoprené vydanie osvedčenia o občianskej spoľahlivosti, 

d) verejní úradníci zosadení či odvolaní zo svojich úradov národným konventom 
alebo jeho komisármi a nedosadení späť do svojich úradov, menovite tí úradníci, 
ktorí boli alebo mali byť zosadení podľa zákona z 12. augusta, 

e) tí z bývalých šľachticov, a to manželia, ženy, otcovia, matky, synovia alebo dcéry, 
bratia alebo sestry a zamestnanci emigrantov, ktorí trvalo neprejavovali oddanosť 
revolúcii, 

f) tí, ktorí emigrovali v období od 1. júla 1789 do uverejnenia zákona z 8. apríla 
1792, i keď sa vrátili do Francúzska v lehote stanovenej týmto zákonom alebo 
skôr. 

ÚLOHY: 

1) Za akých vnútropolitických podmienok (v ktorej etape francúzskej revolúcie) bol 
prijatý tento dekrét? Prečo bol prijatý? Ako sa prejavila jeho aplikácia v praxi? 

2) V čom spočívala mimoriadnosť, revolučnosť tohto dekrétu? 

3) Ako sa definovala kategória podozrivých? Vymedzil ich zákon ako osoby 
hodnoverne podozrivé zo spáchania trestného činu? Alebo z čoho boli podozrivé? 

 

DOKUMENT č. 10 

DEKRÉT O REORGANIZÁCII REVOLUČNÉHO TRIBUNÁLU 
z 10. júna 1794 
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1) Revolučný tribunál je zriadený, aby trestal nepriateľov ľudu. 

2) Nepriatelia ľudu sú tí, ktorí sa snažia zničiť verejnú slobodu buď násilím alebo ľsťou. 

3) Trestom za všetky trestné činy, o ktorých právomoc patrí revolučnému tribunálu, je 
smrť. 

4) Nutným dôkazom k odsúdeniu nepriateľov ľudu je každý druh dokladov, buď 
hmotný alebo mravný, ústny alebo písomný, ktorý môže prirodzene nájsť súhlas 
každého spravodlivého a rozumného ducha; pravidlom rozsudkov je svedomie 
porotcov osvietených láskou k vlasti, ich cieľom víťazstvo republiky a skaza ich 
nepriateľov; poriadkom rozsudkov sú jednoduché prostriedky, ktoré poskytuje 
zdravý rozum, aby bola dosiahnutá znalosť pravdy, vo formách určených zákonom. 

5) Ak sú dôkazy, buď materiálne alebo mravné, nezávislé na svedeckom dôkaze, 
nebudú svedkovia vypočutí, aj keď sa táto formalita nebude zdať nevyhnutnou buď 
pre odhalenie spoluvinníkov alebo z iných závažných dôvodov verejného záujmu. 

6) Zákon dáva obhajcov overeným vlastencom, vlasteneckých porotcov; nedáva ich 
sprisahancom… 

ÚLOHY: 

1) Za akých vnútropolitických podmienok francúzskej revolúcie bol prijatý tento 
dekrét? Prečo a za akým cieľom? 

2) Ako sa v praxi aplikoval tento dekrét? 

3) V čom je odlišnosť tohto revolučného tribunálu od riadnych súdov – trestných 
senátov? Zdôvodnite svoj záver na základe rozboru jednotlivých článkov. 

4) Ako boli upravené dôkazy; čo sa považovalo za dôkaz, ako sa vykonávali dôkazy? 

5) Aký bol základný prameň práva, pravidlo, kritérium pre vynesenie rozsudkov? 

 

DOKUMENT č. 11 

TERMIDORIÁNSKA ÚSTAVA 
z roku 1795 

Vyhlásenie práv a povinností človeka a občana 

P r á v a 

1) Sloboda spočíva v práve robiť to, čo neškodí právam druhého. 

2) Bezpečnosť je výsledkom úsilia všetkých o zaistenie práv každého. 

3) Vlastníctvo je právo užívať a nakladať so svojím majetkom, svojimi príjmami, 
plodom svojej práce a usilovnosti. 

4) Žiadny zákon, ani trestný ani občiansky, nemôže mať spätný účinok. 

5) Zvrchovanosť tkvie v podstate v celku občanov. 

6) Žiadny jednotlivec, žiadne čiastočné zhromaždenie občanov si nemôže prisvojiť 
zvrchovanosť. 
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7) Spoločenská záruka neexistuje, ak nie je uskutočnená deľba moci, ak nie sú určené 
jej medze a ak nie je zaistená zodpovednosť verejných úradníkov. 

P o v i n n o s t i 

1) Vyhlásenie práv obsahuje povinnosti zákonodarcov; ochrana spoločnosti vyžaduje, 
aby tí, ktorí ju tvoria poznali a plnili taktiež svoje povinnosti. 

2) Nikto nie je dobrým občanom, ak nie je dobrým synom, dobrým otcom, dobrým 
manželom. 

3) Ten, kto porušuje otvorene zákony, vyhlasuje, že je v stave vojny so spoločnosťou. 

4) Na ochrane vlastníctva spočíva obrábanie pôdy, všetka výroba, každý pracovný 
prostriedok a celý spoločenský poriadok. 

Ú s t a v a 

1) Republika… je jednotná a nedeliteľná. 

2) Nositeľom všetkej moci je celok francúzskych občanov. 

Titul II. 

Politický stav občanov. 

1) Každý muž, narodený a usadený vo Francúzsku, ktorý súc starší ako 21 rokov, sa dal 
zapísať do občianskeho zoznamu svojho kantónu, ktorý potom býva po dobu jedného 
roka na území republiky a platí priamu daň pozemkovú alebo osobnú, je 
francúzskym občanom. 

Titul V. 

Zákonodarná moc. Všeobecné dispozície. 

44. Zákonodarný zbor sa skladá z Rady starších a z Rady päťsto. 

Titul VI. 

Výkonná moc. 

132. Výkonná moc sa zveruje Direktóriu, ktoré sa skladá z 5 členov, menovaných 
zákonodarným zborom, vykonávajúcim tak v mene národa funkcie volebného 
zhromaždenia. 

Titul VIII. 
Súdna moc. Všeobecné dispozície. 

202. Súdne funkcie nemôžu byť vykonávané ani zákonodarným zborom, ani výkonnou 
mocou. 

Titul XII. 

Revízia ústavy. 

 Keby skúsenosť ukazovala nedostatky niektorých článkov ústavy, Rada starších by 
navrhla ich revíziu. 

ÚLOHY: 

1) Aké boli kvalitatívne odlišné znaky Vyhlásenia práv a povinností človeka a občana 
od obdobných vyhlásení v Ústave jakobínskej v Ústave z roku 1791, Deklarácie 
z roku 1789. 
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2) Bolo tu skoncipované niečo nové resp. iné v inštitúte ochrany vlasníctva? 

3) Čím sa odlišoval pojem francúzský občan, od predchádzajúcich úprav po roku 1789? 

4) Boli podstatnejšie zmeny vo Vyhlásení práv alebo konštrukcii zákonodárnej 
a výkonnej moci, v porovnaní s predchádzajúcimi ústavami? 

 

DOKUMENT č. 12 

CODE CIVIL 

(Občiansky zákonník, z roku 1804) 

Rozdelenie zákonníka: 

Úvodný titul. Všeobecne o uverejnení, účinkoch a použití zákonov (Čl. 1.–6.), 

Kniha I. Osoba (Čl. 7–515), 

Kniha II. Veci a rôzne modifikácie vlastníctva (Čl. 516–710), 

Kniha III. Rôzne spôsoby nadobudnutia vlastníctva (Čl. 711–2281). 

Čl. 1.  Zákony sú vykonateľné na celom francúzskom území, ak sú vyhlásené kráľom 
(prezidentom republiky).  

Čl. 2.  Zákon pôsobí len do budúcna: vôbec neúčinkuje naspäť. 

Čl. 4.  Pre odoprenie spravodlivosti môže byť stíhaný sudca, ktorý odmietne súdiť pod 
zámienkou, že zákon umlčí, že je nezrozumiteľný alebo nedostatočný. 

Čl. 5.  Je zakázané sudcom v záležitostiach, ktoré im podliehajú, nachádzať právo 
cestou všeobecného usporiadania upravovania. 

Čl. 6.  Osobitnými dohovormi nemožno rušiť zákony, ktoré sa týkajú verejného 
poriadku a dobrých mravov. 

Čl. 22.  Odsúdenie k trestom, ktorých účinkom je zbavenie odsúdeného na akúkoľvek 
účasť na občianskych právach nižšie uvedených, prináša so sebou občiansku smrť. 

Čl. 165. Manželstvo sa uzatvára verejne pred občianskym úradníkom, podľa bydliska 
jednej z oboch strán. 

Čl. 208. Výživné je prispôsobené len rozsahu potrieb toho, kto ho uplatňuje a majetku 
toho, kto je k nemu povinný. 

Čl. 212. Manžel má ochranu nad ženou, žena je povinná poslúchať manžela. 

Čl. 214. Žena je povinná bývať s manželom a nasledovať ho všade tam, kde on mieni 
pobývať, manžel je povinný manželku prijať a poskytnúť jej podľa svojich možností 
a podľa svojho stavu všetko, čo je nutné pre životné potreby. 

Čl. 215. Žena nemôže bez manželovho povolenia vystupovať pred súdom, aj keď je 
verejnou obchodníčkou. 

Čl. 216. Manželovo povolenie nie je nutné, keď je žena stíhaná trestne alebo policajne. 

Čl. 229. Manžel môže žiadať o rozluku pre ženino cudzoložstvo. 

Čl. 230. V znení zákona zo dňa 27. júla 1884. Žena môže žiadať o rozluku pre mužovo 
cudzoložstvo. 
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Čl. 231. Obaja manželia sa môžu jeden proti druhému domáhať rozluky pre výtržnosti, 
kruté zaobchádzanie alebo ťažké urážky jedného manžela voči druhému. 

Čl. 275. Vzájomný súhlas k rozluke sa nepripúšťa, ak je manžel mladší ako 25 rokov 
a žena mladšia ako 21 rokov. 

Čl. 277. Vzájomný súhlas sa nepripúšťa po 20 rokoch manželstva ani vtedy, ak žena má 
viac ako 45 a viac rokov. 

Čl. 278. V žiadnom prípade nepostačuje vzájomný súhlas manželov, ak nie je schválený 
ich otcami a matkami alebo inými žijúcimi predkami podľa pravidiel obsiahnutých 
v článku 150 v titule o manželstve. 

Čl. 295. Manželia rozlúčení z akéhokoľvek dôvodu, nemôžu medzi sebou opäť vstúpiť 
do manželstva. 

Čl. 306. Keď je možné žalovať o rozluku zo zákonného dôvodu, majú manželia právo 
žiadať (len) o rozvod od stola a lôžka. 

Čl. 340. Zakazuje sa vyhľadávať otcovstvo. Ak bola žena unesená a doba únosu sa kryje 
s dobou počatia, môže na žiadosť zúčastnených strán byť únosca vyhlásený za otca 
dieťaťa (Čl. 340 bol zmenený zákonom zo 16. novembra 1912) (D). 

Čl. 516. (D) Všetky veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné. 

Čl. 526. Veci sú hnuteľné podľa svojej povahy alebo podľa zákonného určenia. 

Čl. 544. Vlastníctvo je právo užívať veci a nakladať s nimi spôsobom čo 
najzvrchovanejším, pokiaľ nejde o spôsob zakázaný zákonmi alebo nariadeniami. 

Čl. 545. Nikto nemôže byť nútený, aby postúpil svoje vlastníctvo, ak to nie je z dôvodu 
verejného prospechu a za spravodlivú náhradu. 

Čl. 546. Vlastníctvo veci, či už hnuteľnej alebo nehnuteľnej poskytuje právo na všetko, 
čo vec plodí a čo sa s ňou, či už prirodzene alebo umele, spojí ako príslušenstvo. Toto 
právo sa nazýva právo na prírastok. 

Čl. 547. Právom na prírastok patria vlastníkovi: prirodzené alebo priemyslovo ťažené 
plody zeme, plody občianske, mláďatá zvierat. 

Čl. 549. Držiteľ nadobúda vlastníctvo plodov, len keď „drží v dobrej viere“: inak je 
povinný vydať plody s vecou vlastníkovi, ktorý sa jej domáha. 

Čl. 550. Držiteľ je v dobrej viere, keď drží ako vlastník z titulu prevodu vlastníctva, 
ktorého nedostatky nepozná. Držiteľ prestáva byť v dobrej viere, akonáhle spozná tieto 
nedostatky. 

Čl. 552. Vlastníctvo pozemku je tiež vlastníctvom toho, čo je zvrchu a zospodu. 

Čl. 1134. Podľa zákona uzatvorené zmluvy zaujímajú miesto zákona voči tým, ktorí ich 
uzavreli. Bez vzájomného súhlasu (týchto osôb) alebo bez dôvodov pripustených 
zákonom, nemôžu byť (zmluvy) odvolané. Zmluvy sa majú plniť s dobrou vierou. 

Čl. 1779. Sú tri hlavné druhy pracovného a priemyslového nájmu: 

nájom pracovníkov, ktorí sa prenajímajú do služieb kohokoľvek, nájom povozníkov, 
ako po súši, tak i po vode, ktorí sa zaväzujú k doprave osôb alebo tovaru, nájom 
podnikateľov diel, podľa rozpočtu alebo tovaru. 

Čl. 1781 (bol zrušený zákonom z 2. 8. 1868). Verí sa plánovaným tvrdeniam: 

o výške platu, 
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o zaplatení odmeny za uplynulý rok, 

o platbách zaplatených za bežný rok. 

Čl. 1780. Nemožno prenajať svoje služby, iba na čas alebo pre podnik vopred 
stanovený. 

Čl. 2267. Dôvod (titul) neplatný pre nedostatok formy, nemôže byť základom 
desaťročného a dvadsaťročného vydržania. 

Čl. 2279. Pokiaľ ide o hnuteľnosti je držba platným dôvodom. Aj tak však môže ten, kto 
vec stratil alebo komu bola ukradnutá, žiadať ju späť počas troch rokov, počítaných odo 
dňa straty alebo krádeže, na tom (od toho) v koho rukách ju nájde, s výhradou toho, že 
táto osoba má postih na toho, od koho ju drží. 

ÚLOHY: 

1) Rozoberte podrobne články 1. – 6. Aké zásady sú v nich formulované? 

2) V ktorom článku je formulovaná zásada zákazu retroaktivity (spätnej účinnosti) 
zákona? 

3) Aký význam pre vývoj francúzskeho práva na rozdiel od anglosaského, mal 
článok 5? 

4) Čo bolo obsahom pojmu, inštitútu – občianska smrť? 

5) Aké formy uzatvorenia manželstva uzákonil zákonník? 

6) Ako upravil práva a povinnosti manželov? 

7) Ako upravil zánik manželstva za života manželov? 

8) Aká časť Občianskeho zákonníka je obsiahnutá v úryvkoch 516–552? 

9) Ako a podľa akých znakov delil zákonník veci? 

10) Aké sú oprávnenia vlastníka, resp. aké sú tri zložky práva vlastníka podľa kódexu? 

11) Inštitút držby: 

a) Ako sa odlišuje od vlastníctva? 

b) Kedy sa držbou nadobudne a kedy nie vlastníctvo? 

12) Vysvetlite zásadu obsiahnutú v článku 552, ktorá latinsky znie – „Superficio solo 
cedit“? 

13) Ktoré články uvedené v úryvku sa týkajú: 

a) záväzkového (zmluvného) práva? 

b) rôznych spôsobov nadobudnutia vlastníctva? 

14) Aké sú podľa kódexu podmienky a náležitosti platnej zmluvy? 

15) Ako je možné charakterizovať tri druhy nájmu podľa čl. 1779? 

16) Prečo bol podľa Vášho názoru v roku 1868 zrušený článok 1779 kódexu? 

17) Rozoberte články 2267, 2268 a 2279? 
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DOKUMENT  č. 13 

CODE PENAL 
T R E S T N Ý  Z Á K O N   z roku 1810. 
 
Rozdelenie zákonníka: 
Úvodné ustanovenia (čl. 1–5) 
Kniha prvá – Tresty v oblasti zločinov a pokárania a ich účinky (čl. 6–58) 
Kniha druhá – Osoby trestné, beztrestné a zodpovedné za zločiny a prečiny (čl. 59–74) 
Kniha tretia – Zločiny, prečiny a ich trestanie (čl. 75–463) 
Kniha štvrtá – Priestupky a ich tresty (čl. 464–484) 

Čl. 1. Prekročenie zákona, ktoré zákony trestajú policajnými trestmi, sú priestupky. 
Prekročenie zákona, ktoré zákony trestajú kárnymi trestmi sú prečiny. Prekročenie 
zákona, ktoré zákony trestajú telesnými alebo zneucťujúcimi trestmi sú zločiny. 

Čl. 2. Každý pokus zločinu, ktorý bol prejavený vonkajšími konaniami a sprevádzaný 
začatým uskutočňovaním, pokiaľ nebol zastavený alebo nedošlo k jeho výsledku len pre 
okolnosti náhodilé alebo nezávislé na páchateľovej vôli, pokladá sa sám za zločin. 

Čl. 3. Pokusy prečinov sa nepokladajú za prečiny, len v prípadoch určených 
ustanovením zákona. 

Čl. 4. Žiadny priestupok, žiadny zločin nemôže byť trestaný, ak neboli za také určené 
zákonmi, vydanými pred ich spáchaním. 

Čl. 6. Tresty v oblasti zločinov sú telesné a zneucťujúce alebo len zneucťujúce. 

Čl. 7. Trestami telesnými a zneucťujúcimi sú: 

1) smrť, 

2) nútené práce navždy (na doživotie), 

3) deportácie, 

4) nútené práce na čas, 

5) žalár… 

Čl. 8. Trestami zneucťujúcimi sú: 

1) pranier, 

2) vyhnanstvo, 

3) strata občianskych práv. 

Čl. 9. Trestmi v oblasti pokárania sú: 

1) uväznenie na čas vo väznici, 

2) odňatie na čas niektorých práv civilných, občianskych alebo rodinných, 

3) pokuta. 

Čl. 13. Otcov vrah, odsúdený na smrť, bude vedený na popravisko v košeli, bosý a 
s hlavou prikrytou čiernym závojom. Bude vystavený na popravisku po dobu, počas 
ktorej bude súdny vykonávateľ predčítavať ľudu odsudzujúci nález (rozsudok), potom 
mu bude useknutá pravá ruka (v zápästí) a bezprostredne potom bude vykonaný trest 
smrti. 
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Čl. 56. Ktokoľvek, keď bude odsúdený pre zločin, ak sa dopustí nového zločinu, ktorý 
sa stíha stratou občianskych práv, bude odsúdený na trest praniera. 

Ak sa druhý zločin stíha trestom praniera alebo vyhnanstva, bude odsúdený do žalára. 

Ak sa stíha druhý zločin trestom žalára, bude odsúdený na nútené práce na čas 
a na označenie. 

Ak sa druhý zločin stíha trestom nútených prác na čas alebo deportáciou bude 
potrestaný nútenými prácami na doživotie. 

Ak sa druhý zločin stíha trestom nútených prác na doživotie bude odsúdený na trest 
smrti. 

Čl. 59. Spoluvinníci zločinu alebo prečinu sa trestajú tým istým trestom ako páchatelia 
tohto zločinu alebo prečinu, okrem prípadov, kde zákon stanoví niečo iné. 

Čl. 64. Niet zločinu ani prečinu, keď bol niekto v dobe činu v stave šialenstva alebo ak 
bol donútený silou, ktorej nemohol odolať. 

Čl. 65. Žiadny zločin ani prečin nemôže byť ospravedlnený ani trestom zmiernený, 
okrem prípadov a okolností, pre ktoré zákon vyhlasuje čin za ospravedlniteľný alebo 
dovoľuje použitie menej prísneho trestu. 

Čl. 67. (V znení zákona zo dňa 22. júla 1912) 

Ak bolo rozhodnuté, že neplnoletý starší ako 13 a mladší než 16 rokov konal „príčetne“, 
budú vynesené tresty, ako je uvedené: 

Ak upadol do trestu smrti, nútených prác na doživotie alebo deportácie, bude odsúdený 
k trestu smrti až 20 rokov v kárnej osade (kolónii)… 

Čl. 75. Každý Francúz, ktorý pozdvihne zbraň proti Francúzsku, bude potrestaný 
smrťou. 

Čl. 76. Ktokoľvek bude vykonávať sprisahania alebo bude v tajnom spojení so 
zahraničnými mocnosťami alebo s ich agentmi, aby ich primäl k tomu, aby vyvolal 
nepriateľstvo alebo vojnu proti Francúzsku alebo im na to poskytol prostriedky, bude 
potrestaný smrťou. 

K tomuto opatreniu dôjde dokonca i v tom prípade, že uvedené sprisahanie alebo tajné 
spojenia neskončili nepriateľstvom. 

Čl. 79. Tresty stanovené v článkoch 76 a 77 budú rovnaké, či už sprisahania alebo 
intrigy uvedené v tých článkoch smerovali proti Francúzsku alebo proti jeho spojencom, 
bojujúcim proti spoločnému nepriateľovi. 

Čl. 86. Atentát alebo sprisahanie proti životu alebo osobe cisára je zločinom urážky 
veličenstva (crimen lesae maiestatis): tento zločin sa trestá ako otcovražda a na to sa 
stíha konfiškáciou majetku. 

Čl. 209. Podľa okolností sú zločinom alebo prečinom vzbury, všetky násilné odpory 
a násilnosti proti verejným úradníkom…, vykonávajúcim zákony, rozkazy a nariadenia 
verejnej moci, súdne príkazy alebo rozsudky. 

Čl. 265. Všetky zločinné združenia proti osobám alebo majetku sú zločinom proti 
verejnému mieru. 

Čl. 269. Tuláctvo je prečinom. 

Čl. 270. Tuláctvo je prečinom. 
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Čl. 270. Tulákmi alebo ľuďmi bez domova sú tí, ktorí nemajú ani určité bydlisko ani 
prostriedky na obživu, a ktorí obvykle nevykonávajú ani zamestnanie ani povolanie. 

ÚLOHY: 

1) Ktorý článok kódexu obsahuje trojdelenie deliktov? Aké delikty pozná? 

2) Ako sa odlišujú, ktorými znakmi od seba, tieto delikty? 

3) V ktorých prípadoch sa pokus trestá rovnako ako dokonaný čin? V ktorých prípadoch 
nie? 

4) Aké druhy trestov pozná zákonník? Ako sa v nich prejavoval fakt, že boli prijaté na 
začiatku 19 storočia? 

5) Otcovražda a zločin urážky veličenstva (majestátu) – čo je podľa kódexu medzi nimi 
spoločné a čo rozdielne? Prečo pravdepodobne, (podľa Vášho úsudku vyvodeného 
zo štúdia literatúry) volil zákonodarca túto úpravu týchto deliktov? 

6) Články 75, 76, 79, 86 - je možné ich dať na spoločného menovateľa? O akú kategóriu 
ide? 

 

DOKUMENT č. 14 

WEIMARSKA ÚSTAVA Z 11. 8. 1919 
 

Prvá časť 

VÝSTAVBA A ÚLOHY RÍŠE 

1) RÍŠA A KRAJINY 

Čl. 1. Nemecká ríša je republikou. Štátna moc pochádza z ľudu. 

Čl. 2. Ríšske územie sa skladá z územia nemeckých krajín. Iné územia môžu byť 
ríšskym zákonom prijaté do zväzku ríše, ak o to žiadajú ich obyvatelia na základe práva 
na sebaurčenie. 

Čl. 5. Štátnu moc vykonávajú v záležitostiach ríše orgány, na základe ríšskej ústavy, 
v záležitostiach krajín, orgány krajín na základe krajinských (zemských) ústav. 

Čl. 13. Ríšske právo má prednosť pred právom krajín… 

Čl. 17. Každá krajina musí mať slobodnú štátnu ústavu. 

 

2) RÍŠSKY SNEM 

Čl. 21. Poslanci sú zástupcami celého národa. Riadia sa len svedomím a nie sú viazaní 
mandátmi. 

Čl. 23. Ríšsky snem je volený na štyri roky… 

Čl. 25. Ríšsky prezident môže rozpustiť ríšsky snem, avšak len raz pre rovnaký dôvod. 

 

3) RÍŠSKY PREZIDENT A RÍŠSKA VLÁDA 
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Čl. 41. Ríšsky prezident je volený celým nemeckým národom… 

Čl. 43. Úrad ríšskeho prezidenta trvá sedem rokov. Opätovné zvolenie je prístupné. 
Pred uplynutím volebného obdobia môže byť ríšsky prezident na návrh ríšskeho snemu 
zosadený ľudovým hlasovaním… 

Ak je zosadenie ľudovým hlasovaním odmietnuté, platí to ako nová voľba a má to za 
následok rozpustenie ríšskeho snemu… 

Čl. 47. Ríšsky prezident má vrchné velenie nad celou brannou mocou ríše. 

Čl. 48. Ak krajina neplní povinnosti, ktoré jej ukladá ríšska ústava alebo ríšsky zákon, 
môže ju k tomu prinútiť ríšsky prezident pomocou ozbrojenej sily. 

Ak je v Nemeckej ríši porušená alebo ohrozená verejná bezpečnosť a poriadok, môže 
ríšsky prezident urobiť nutné opatrenia na obnovenie verejnej bezpečnosti a poriadku a 
v prípade potreby zakročiť ozbrojenou mocou. S týmto cieľom môže dočasne celkom 
alebo čiastočne zrušiť účinnosť základných práv zakotvených v článkoch 114, 115, 117, 
118, 124 a 153. 
(Poznámka: nedotknuteľnosť osoby, obydlia, listové tajomstvo, sloboda prejavu, 
zhromažďovania, združovania a nedotknuteľnosť vlastníctva). 

O všetkých opatreniach prijatých na základe odsekov 1 alebo ods. 2 tohto článku 
musí ríšsky prezident neodkladne informovať ríšsky snem. Na žiadosť ríšskeho snemu 
sa tieto opatrenia zrušia. 

Pri nebezpečenstve z omeškania, môže krajinská vláda na svojom území prijať 
dočasne opatrenia v zmysle ods. 2. Tieto opatrenia sa zrušia na žiadosť ríšskeho 
prezidenta alebo ríšskeho snemu. Podrobnosti určí ríšsky zákon. 

 

4) RÍŠSKA RADA 

Čl. 60. Pre zastúpenie nemeckých krajín v zákonodarstve a v správe ríše sa vytvára 
ríšska rada. 

Čl. 61. V ríšskej rade má každá krajina najmenej jeden hlas. Vo väčších krajinách 
pripadá vždy na 700 000 obyvateľov jeden hlas… 
 

5) RÍŠSKE ZÁKONODARSTVO 

Čl. 68. Návrhy zákonov sa predkladajú alebo ríšskou vládou alebo na základe iniciatívy 
členov ríšskeho snemu. Ríšske zákony vydáva ríšsky snem. 

Čl. 69. Návrhy zákonov podané ríšskou vládou potrebujú súhlas ríšskej rady. 

Čl. 74. Proti zákonom prijatým ríšskym snemom, má ríšska rada právo podať protest. 

 V prípade podania protestu sa zákon vracia do ríšskeho snemu na opätovné 
rozhodnutie. Ak sa pritom ríšsky snem a ríšska rada nedohodnú, ríšsky prezident môže 
v priebehu 3 mesiacov nariadiť ľudové hlasovanie o predmete sporných názorov. Ak 
prezident nevyužije toto právo, zákon nenadobudne právnu silu. Ríšsky prezident je 
povinný v lehote troch mesiacov uverejniť zákon v redakcii schválenej ríšskym snemom 
alebo rozhodnúť o uskutočnení ľudového referenda. 
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Druhá časť 

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI NEMCOV 

ÚLOHY: 

1) Aké sú rozdiely vo forme vlády medzi touto Ústavou a Ústavou z roku 1871? 

2) Akým štátom bolo Nemecko z hľadiska formy štátneho zriadenia? Čím sa odlišovalo 
od unitárneho štátu, od federácie? Ako táto Ústava upravila vzťah: 

a) ríša, 

b) spolkové krajiny (štáty)? 

3) Aký dôsledok na formu vlády mala skutočnosť, že prezident bol volený celým 
národom? Rozoberte postavenie ríšskeho prezidenta (silný, slabý prezident alebo to 
bola prezidentská príp. parlamentná republika, či niečo kombinované)? 

4) Čo znamenalo ustanovenie článku 48 Ústavy? Bolo toto ustanovenie vo vývoji 
medzivojnového Nemecka použité? 

5) Kto tvoril najvyšší celonemecký zákonodarný orgán? Kto mal právo zákonodarnej 
iniciatívy? Ako sa prijímal zákon? 

6) Kedy v ktorých prípadoch bolo možné nariadiť ľudové hlasovanie? Aké rôzne 
dôsledky mohlo mať? 

7) Ako sa využíval, resp. zneužíval čl. 2, druhá veta, po roku 1933, osobitne v rokoch 
1938 –1939? 

 

DOKUMENT č. 15 
 

TRESTNÝ SÚDNY PORIADOK pre Nemeckú ríšu 
z roku 1877 (D) 

Systematika zákonníka: 

1) kniha – Všeobecné ustanovenia; 

2) kniha – Konanie pred prvou stolicou; 

3) kniha – Opravné prostriedky; 

4) kniha – Obnova konania skončeného právoplatným rozsudkom; 

5) kniha – Účasť poškodeného v konaní; 

6) kniha – Osobitné druhy konaní; 

7) kniha – Výkon trestu a náklady konania. 

 

TRESTNÝ SÚDNY PORIADOK 

§ 7. Príslušný je ten súd, v ktorého obvode došlo k trestnému konaniu. 

§ 8. Príslušný je tiež súd, v ktorého obvode mal obvinený v dobe podania žaloby svoje 
bydlisko. 
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§ 69. Svedok, ktorý odmietne bez zákonného dôvodu svedectvo alebo prísahu, bude 
odsúdený na zaplatenie nákladov, ktoré vznikli jeho odmietnutím, ako i k peňažnej 
pokute do tristo mariek a v prípade, že táto nemôže byť uhradená, k trestu väzenia do 
šiestich týždňov. 

§ 71. Zemepáni a členovia zemepánskych rodín, ako i členovia kniežacej rodiny 
Hohenzollernov musia byť vypočutí vo svojich bytoch. Prísahu vykonajú 
prostredníctvom podpisu textu prísahy, obsahujúcu prísažnú normu. Nie sú pozývaní 
k hlavnému pojednávaniu. Protokol o súdnom výsluchu je čítaný pri hlavnom 
pojednávaní. 

§ 114. K zatknutiu dochádza na základe písomného zatykača vystaveného sudcom. 
V zatykači musí byť obvinený presne označený a udané trestné konanie, ktoré je mu 
kladené za vinu, ako i dôvod zatknutia. Obvinený musí byť zoznámený v zmysle § 35 
pri zatknutí s obsahom zatykača a ak to nie je možné, najneskoršie deň po jeho dodaní 
do väzby spolu s poučením, že má opravný prostriedok sťažnosti. 

§ 115. Zatknutý musí byť najneskoršie v deň po dodaní do väzby vypočutý súdom 
o predmete obvinenia. 

§ 117. Obvinený, ktorého zatknutie bolo nariadené len z dôvodov podozrenia z úteku, 
môže byť po zložení istoty (kaucie) ušetrený vyšetrovacej väzby. 

§ 137. Obvinený môže v každom štádiu konania používať služieb obhajcu. 

§ 151. Zahájenie súdneho vyšetrovania je podmienené podaním žaloby. 

§ 132. K podaniu verejnej žaloby je príslušné štátne zastupiteľstvo. 

Pokiaľ zákon nestanoví niečo iného, je povinné zakročiť, ak existujú dostatočné 
dôvody, proti všetkým súdne stíhateľným trestným činom. 

§ 158. Akonáhle sa štátne zastupiteľstvo na základe udania alebo inou cestou dozvie 
o podozrivej trestnej činnosti, musí preskúmať okolnosti a rozhodnúť, či má byť podaná 
verejná žaloba. Štátne zastupiteľstvo musí vyšetrovať nielen priťažujúce ale tiež 
oslobodzujúce okolnosti a postarať sa o zaistenie tých dôkazov, ktorých strata by mohla 
nastať. 

§ 225. Hlavné konanie sa koná za nepretržitej prítomnosti osôb povolaných k vyneseniu 
rozsudku, ako i štátneho zastupiteľstva a súdneho pisára. 

§ 230. Prítomný obžalovaný sa nesmie vzdialiť z pojednávacej miestnosti. Predseda 
môže urobiť vhodné opatrenia, aby zabránil jeho odchodu, môže ho tiež po dobu 
prerušenia dodať do väzby. 

§ 281. Lavica porotcov sa obsadzuje vo verejnom zasadaní. Los ťahá predseda. 

§ 305. Porotcovia odpovedajú na im položené otázky slovami „Áno“ alebo „Nie“. Sú 
oprávnení odpovedať na časť otázky kladne a časť záporne. 

§ 314. Súd oslobodí obžalovaného, ak je vyhlásený porotcami za nevinného. 
V opačnom prípade musia byť pred vynesením rozsudku vypočuté vývody a návrhy 
štátneho zastupiteľstva a obžalovaného. 

§ 338. Prípustné opravné prostriedky proti rozhodnutiu súdu patria ako štátnemu 
zastupiteľstvu, tak obvinenému „Štátne zastupiteľstvo ich môže použiť tiež v prospech 
obvineného“. 

§ 354. Proti rozsudku kmetských súdov sa podáva odvolanie. 
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§ 369. Ak uzná odvolací súd odvolanie za oprávnené, zruší rozsudok a rozhodne vo veci 
samej. 

§ 374. Proti rozsudkom zemských súdov a súdov porotných sa podáva dovolanie. 

§ 376. Dovolanie môže byť opreté len o skutočnosť, že rozsudkom bol porušený zákon. 
Zákon je porušený, ak správna norma nebola použitá alebo nebola použitá správne. 

§ 414. Urážky a ublíženia na tele, pokiaľ dochádza k ich stíhaniu len na návrh, môže 
poškodený stíhať cestou súkromnej žaloby, bez toho, že by sa predtým obrátili na štátne 
zastupiteľstvo. 

§ 481. Rozsudky o veciach trestných, nie sú vykonateľné, dokiaľ sa nestali 
právoplatnými. 

§ 484. Vo veciach, v ktorých rozhodol ríšsky súd v prvej inštancii, má cisár právo 
milosti. 

ÚLOHY: 

1) Aké boli právne povinnosti svedka? 

2) Aké právne postavenie mali svedkovia uvedení v §71? Aké právne i politické závery 
je možné vyvodiť z porovnania právneho postavenia svedkov podľa § 60 a § 71? 

3) Aké boli právne aspekty inštitútov – vzatia do väzby a – zatknutia? Ich odlišnosti? 

4) Aké právne postavenie mal obvinený podľa článkov uvedených v úryvku? 

5) Aký bol význam inštitútu podania žaloby? Aký charakter, právne aspekty malo 
konanie pred a po – podaní žaloby? 

6) Ktorý orgán bol oprávnený podať žalobu? 

7) Ako sa nazývajú zásady trestného konania formulované: 

a) § 158 prvý odsek, 

b) § 158 druhý odsek. 

8) Aká zásada trestného konania je vyjadrená taxatívne v § 225 a § 230? 

9) Inštitúcia porotcov – ich ustanovovanie, postavenie, právomoc? 

10) Vysvetlite – pojem súkromná žaloba, podľa § 414? 

 O akú žalobu išlo v iných prípadoch, napríklad podľa § 152? 

 

DOKUMENT č. 16 

TRESTNÝ ZÁKONNÍK pre Nemeckú ríšu 

Úvodné ustanovenia 

§ 1. Konanie stíhané smrťou, väzením alebo pevnostnou väzbou na viac ako päť rokov 
je zločinom. Konanie stíhané pevnostnou väzbou do piatich rokov, väzením alebo 
peňažitou pokutou viac ako 150 mariek je prečinom. Konanie stíhané väzbou alebo 
peňažnou pokutou do 150 mariek je priestupkom. 
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§ 2. Na konanie môže byť uložený trest len vtedy, ak bol určený zákonom, skôr než 
konanie bolo spáchané. Pri rozdielnosti zákonov v dobe medzi dokonaným konaním 
a odsúdením je nutné použiť najmiernejší zákon. 

§ 3. Trestných zákonov Nemeckej ríše sa užije na všetky trestné konania, spáchané na 
jej území, i keď je páchateľ cudzinec. 

Všeobecne o trestaní zločinov, prečinov a priestupkov 

§ 38. (1) Vedľa trestu na slobode môže byť v prípadoch predvídaných zákonom uznaná 
prípustnosť policajného dozoru… 

§ 39. Policajný dozor má tieto účinky: 

Odsúdenému môže byť vyšším zemským policajným úradom zakázaný pobyt na 
určitých miestach. 

Vyšší zemský policajný úrad je oprávnený vykázať cudzincov zo spolkového územia. 

Domové prehliadky nepodliehajú obmedzeniu, pokiaľ ide o čas, v ktorom sa smú konať. 

§ 43. Kto osvedčí rozhodnutie, spáchať zločin alebo prečin, konaniami, ktoré obsahujú 
začiatok vykonávania tohto zločinu alebo prečinu, je trestaný pre pokus, keď nebol 
zamýšľaný zločin alebo prečin dokonaný. 

§ 47. Keď viac osôb spácha spoločne trestný čin, je každá trestaná ako páchateľ. 

§ 51. O trestný čin sa nejedná vtedy, keď sa páchateľ nachádzal v dobe spáchania činu 
v stave bezvedomia alebo chorobného porušenia duševnej činnosti, ktorým bolo 
vylúčené slobodné ovládanie vôle. 

§ 55. (1) Kto pri spáchaní činu nedovŕšil dvanásť rokov, nemôže byť pre tento 
trestnoprávne stíhaný. 

§ 66. Premlčaním sa vylučuje trestné stíhanie a výkon trestu. 

O jednotlivých zločinoch, prečinoch a priestupkoch a ich trestaní. 

§ 80. Vražda a pokus vraždy vykonanej na cisárovi, vlastnom zemepánovi… sa trestajú 
ako velezrada smrťou. 

§110. Kto verejne pred väčším množstvom ľudí alebo kto rozširovaním alebo 
zverejňovaním alebo verejným vystavovaním spisov alebo iných vyobrazení vyzýva 
k neposlušnosti voči zákonom alebo právoplatným nariadeniam alebo proti príkazom 
vrchnosti urobeným v medziach jej príslušnosti, bude potrestaný peňažitým trestom do 
šesťsto mariek alebo väzením do dvoch rokov. 

§130a) Duchovný alebo iný náboženský služobník, ktorý pri výkone alebo pod 
zámienkou výkonu svojho povolania verejne pred množstvom ľudu alebo, ktorý 
v kostole alebo na inom mieste určenom k náboženským zhromaždeniam, pred 
viacerými ľuďmi urobí spôsobom, ktorý ohrozuje verejný pokoj, predmetom vyhlásenia 
alebo výkladu štátnu záležitosť, bude potrestaný väzením alebo pevnostnou väzbou až 
do dvoch rokov. 

§ 172. Ak došlo k rozvodu manželstva pre cudzoložstvo, bude vinný manžel, ako i jeho 
spoluvinníci potrestaní väzením do šiestich mesiacov. K stíhaniu dochádza len na návrh. 

§ 206. Kto usmrtil svojho súpera v súboji, bude potrestaný pevnostnou väzbou v trvaní 
najmenej dvoch rokov, pokiaľ mal súboj taký charakter, že mal privodiť smrť jedného 
zo súperov, pevnostnou väzbou najmenej tri roky. 
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§ 211. Kto úmyselne usmrtí človeka, bude, ak vykonal usmrtenie úmyselne, potrestaný 
pre vraždu smrťou. 

§ 281. (1) Obchodníci, ktorí zastavili svoje platby, budú potrestaní trestnicou pre 
podvodný bankrot, keď s úmyslom poškodiť svojich veriteľov: 

1) zatajili alebo odstránili časti majetku, 

2) priznali alebo uviedli dlhy alebo právne konania, ktoré sú celkom alebo čiatočne 
vymyslené, 

3) neviedli obchodné knihy, ktorých vedenie im bolo uložené zákonom alebo... 

4) zničili alebo zatajili svoje obchodné knihy alebo viedli alebo zmenili ich tak, že tieto 
už neposkytujú prehľad o stave majetku. 

§ 332. Úradník, ktorý prijme dary alebo iný prospech, požaduje ho alebo nechá si ho 
prisľúbiť za konanie, ktoré v sebe obsahuje porušenie úradnej alebo služobnej 
povinnosti, bude pre úplatkárstvo potrestaný väznicou do piatich rokov. 

 
P R I E S T U P K Y 

§ 361. Väzbou sa trestá: 

1) kto potom, keď bol postavený pod policajný dozor, koná proti uloženým   
obmedzeniam, 

2) kto po vypovedaní zo spolkového územia z územia spolkového štátu sa bez  
povolenia vráti, 

3)   kto sa ako tulák potuluje, 

4)   kto žobre, 

5)   kto je natoľko oddaný hre, pitiu alebo zaháľaniu, že sa dostáva do stavu, v ktorom 
musí byť obstaraná prostredníctvom úradu cudzia pomoc k jeho obžive alebo 
k obžive tých, ktorých výživou je povinný, 

6)   (týka sa prostitúcie), 

7)   kto sa štíti práce a odoprie vykonať svojimi silami primeranú prácu, pridelenú mu 
úradom, keď dostáva z verejných prostriedkov podporu pre chudobných, 

8)  kto si po strate svojho doterajšieho zaopatrenia nezaobstará v lehote určené mu 
príslušným úradom, iné zaopatrenie a nemôže tiež preukázať, že tak nemohol 
urobiť napriek úsiliu, ktoré tomu venoval, 

9)   (nezabránenie trestnej činnosti zverenej osoby). 

ÚLOHY: 

1) Ako a podľa akých znakov delí tento zákonník delikty? Porovnajte toto delenie 
s delením podľa francúzskeho Code pénal. 

2) Akú povahu mal v systéme trestov – policajný dozor? Aký bol zmysel a cieľ tohto 
trestu? Proti komu sa používal? Mohol byť i politicky zneužitý? 

3) Aké štádia trestnej činnosti rozoznáva ustanovenie § 43? 

4) Aké formy spolupáchateľstva sú uvedené v § 47? 

5) Aký význam má ustanovenie § 55? 
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6) Vysvetlite obsah a význam ustanovenia § 51? 

7) Aký inštitút je upravený v § 66? 

8) Porovnajte ustanovenia § 80 a § 211. Čo majú spoločné a v čom sa odlišujú? 

9) O aký trestný čin ide v § 110, 

a) podľa jeho objektívnej stránky (ako sa pácha), 

b) objektu – kto je podľa zákona chránený, 

c) subjektu, 

d) subjektívnej stránky? 

Hranice ktorého základného politického práva limituje a ako? 

10) Vysvetlite, podľa štúdia literatúry, kedy a za akých okolností došlo k prijatiu § 130 
a do trestného zákona? 

11) O aký delikt ide v prípade § 172–ak je tu uvedený, že k stíhaniu dochádza len na 
návrh. 

12) Porovnajte trestné činy uvedené v § 206 a § 281, podľa historických epoch. 

13) O aký trestný čin ide v ustanovení § 332? 

14) Priestupky – do ktorej kategórie deliktov patrili – ako sa trestali? 

15) Rozoberte skutkové podstaty týchto priestupkov z hľadiska celospoločenského. Čo 
vypovedajú o svojej dobe, o jej sociálnej štruktúre, problémoch, a o spôsoboch 
riešenia týchto problémov? 

 

DOKUMENT č. 17 

ZÁKON O SÚDNOM KONANÍ pre Nemeckú ríšu z roku.1887 

OBČIANSKE SÚDNE KONANIE 

Jednotlivé tituly zákona: 

Sudcovský úrad; Súdna právomoc; Okresné súdy; Kmetské súdy; Zemské súdy; Porotné 
súdy; Komory pre veci obchodné; Vrchné zemské súdy; Ríšsky súd; Štátne 
zastupiteľstvo; Súdny zapisovateľ; Súdny vykonávateľ; Právna pomoc; Verejnosť 
a poriadková polícia; Úradná vec; Porada a hlasovanie; Súdne prázdniny. 

§ 1. Sudcovskú moc vykonávajú nezávislé, len zákonu podrobené súdy. 

§ 6. Sudcovia sú menovaní na dožitie. 

§ 13. Pred riadne súdy patria všetky občianskoprávne spory a trestné záležitosti, pre 
ktoré buď nie je založená príslušnosť správnych úradov alebo správnych súdov alebo 
ríšskymi zákonmi nie sú zriadené alebo pripustené osobitné súdy. 

§ 15.  

(1) Súdy sú štátne. 

(2) Súkromné súdnictvo je zrušené,… 
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(3) Výkon súdnictva cirkevnými súdmi vo svetských záležitostiach je bez občianskeho 
účinku. To platí osobitne pre manželské a zásnubné záležitosti. 

§ 16. Výnimočné súdy sa nepripúšťajú. Nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému 
sudcovi. Tým nie sú dotknuté zákonné predpisy o vojnových súdoch a o stannom práve. 

§ 23. Príslušnosť okresných súdov zahrňuje v občianskoprávnych záležitostiach… 

1) spory o majetkovoprávnych nárokoch, ktorých predmet v peniazoch alebo peňažitej 
hodnote nepresahuje čiastku tristo mariek; 

2) bez ohľadu na cenu predmetu sporu: 
- spory medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podnájomníkom o obytné 

alebo iné miestnosti alebo medzi nájomcom a podnájomníkom takýchto 
miestností o prenechaní, užívaní alebo vyprataní,… vecí; 

- spory medzi služobnými pánmi a sluhami, medzi zamestnávateľmi 
a robotníkmi zo služobného a pracovného pomeru… 

§25. Na prejednávanie a rozhodovanie trestných záležitostí sa tvoria na okresných 
súdoch kmetské súdy. 

§ 31. Funkcia kmeťa je čestná. Kmeťom môže byť len Nemec. 

§ 79. Na prejednávanie a rozhodovanie trestných záležitostí sa periodicky schádzajú na 
zemských súdoch porotné súdy. 

§ 81. Porotné súdy sa skladajú z troch sudcov ako členov, počítajúc do toho predsedu a 
z dvanástich porotcov, povolaných rozhodovať o otázke viny. 

§ 82. Funkcia porotcu je čestná. Porotcom môže byť len Nemec. 

§ 142. Pri každom súde má byť štátne zastupiteľstvo. 

§ 151. Štátne zastupiteľstvo je vo svojich úradných úkonoch nezávislé od súdov. 

§ 170. Pred rozhodovacími súdmi, vrátane vyhlasovania ich rozsudkov a uznesení sa 
jedná verejne. 

ÚLOHY: 

1) Aké boli inštitucionálne prejavy a zákonné záruky nezávislosti súdnictva? 

2) Aký bol historický význam ustanovení § 15? 

3) Aký je rozdiel medzi rozhodovaním a konaním v občianskoprávnych veciach a 
v trestnoprávnych záležitostiach? 

4) Aký bol zmysel, zdôvodnenie inštitúcií – kmetských súdov a porotných súdov? 

5) Podľa ustanovení úryvku charakterizujte inštitúciu – štátneho zastupiteľstva: 

a) právomoc, 

b) postavenie, 

c) vzťah k súdom atď.? 
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DOKUMENT č. 18 

OBCHODNÝ ZÁKONNÍK NEMECKÉHO SPOLKU 

Systematika zákonníka: Všeobecné ustanovenia, 

1) kniha – O obchodníctve; 

2) kniha – O obchodných spoločnostiach; 

3) kniha – O tichej spoločnosti a o združení k jednotlivým obchodom na spoločný účet; 

4) kniha – O obchodoch; 

5) kniha – Námorný obchod. 

Článok 1. Vo veciach obchodných treba použiť, pokiaľ tento zákonník neobsahuje 
žiadne ustanovenia, obchodné obyčaje a ak ich nie je, všeobecné právo občianske. 

Článok 2. Za kupca (obchodníka) v zmysle tohto zákonníka treba považovať toho, kto 
po živnostensky uskutočňuje obchod. 

Článok 12. Pri každom obchodnom súde treba viesť obchodný register, do ktorého treba 
zaznamenať zápisy predpísané týmto zákonníkom. 

 Obchodný register je verejný. Nazrieť do neho je dovolené v obvyklých 
služobných hodinách každému. Tiež je možné, ak sa zaplatia útraty, žiadať opis 
zápisov, ktorý je možné overiť na požiadanie. 

Článok 28. Každý obchodník je povinný viesť knihy, z ktorých je možné úplne poznať 
jeho obchody a stav jeho majetku. 

 Je povinný uschovávať prijaté obchodné dopisy a podržať opis (kópiu alebo 
odtlačok) odoslaných obchodných dopisov a ich zapisovať podľa časového poradia do 
knihy opisov. 

Článok 34. Riadne vedené obchodné knihy poskytujú v sporoch o veciach obchodných 
medzi obchodníkmi spravidla dôkazu neúplný, ktorý môže byť doplnený prísahou alebo 
inými sprievodnými prostriedkami… 

Článok 85. Verejnou obchodnou spoločnosťou je, keď dve alebo viac osôb prevádzkujú 
obchodnú živnosť pod spoločnou firmou a u žiadneho zo spoločníkov nie je obmedzená 
jeho účasť na majetkové vklady. 

 K platnosti spoločenskej zmluvy nie je treba, aby bola zriadená písomne, ani iné 
formálnosti. 

Článok 150. Komanditná spoločnosť tu je, ak sa zúčastní pri obchodnej živnosti 
uskutočňovanej pod spoločnou firmou jeden alebo viac spoločníkov len majetkovými 
vkladmi (komandisti), zatiaľ čo u jedného alebo u viacerých iných spoločníkov nie je 
obmedzená účasť týmto spôsobom (osobne ručiaci spoločníci). 

 Ak je viac osobne ručiacich spoločníkov, je spoločnosť vzhľadom k nim zároveň 
spoločnosťou verejnou. 

 K platnosti spoločenskej zmluvy nie je treba písomné vyhotovenie. 

Článok 173. Kapitál komandistov môže byť rozložený na akcie alebo akciové podiely. 

 Akcie alebo akciové podiely musia znieť na meno. Musia byť vydané na čiastku 
najmenej dvesto spolkových toliarov, ak nedovoľujú zemské zákony podľa osobitných 
miestnych potrieb nižšiu čiastku. 
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 Akcie alebo akciové podiely, ktoré sú vydané na čiastku menšiu ako zákonom 
stanovenú, sú neplatné. Vydavatelia takýchto akcií alebo akciových podielov ručia 
solidárne majiteľom za všetku škodu spôsobenú vydaním. 

Článok 207. Obchodná spoločnosť je spoločnosťou akciovou, ak sa jej zúčastnia všetci 
spoločníci len vkladmi, bez toho, že by ručili osobne za záväzky spoločnosti. 

Spoločenský kapitál je rozdelený na akcie alebo tiež na akciové podiely. 

Akcie alebo akciové podiely sú nedeliteľné. 

Môžu znieť na majiteľa alebo na meno. 

Článok 208. Akciové spoločnosti môžu byť zriaďované len so štátnym schválením. 

O zriadení a obsahu spoločenskej zmluvy (stanov) musí byť spísaná súdna alebo 
notárska listina. 

Na upísanie akcií stačí písomný prejav. 

Článok 250. Tichá spoločnosť je, ak sa niekto zúčastní vykonávania obchodnej živnosti 
iného majetkovým vkladom s podielom na zisku a strate. 

K platnosti spoločenskej zmluvy nie je treba, aby bola zriadená písomne ani inou 
formou. 

Článok 266. Združenie, k jednému alebo viacerým jednotlivým obchodom na spoločný 
účet nepotrebuje písomné vyhotovenie a nie je podrobené ani iným formálnostiam. 

Článok 273. Všetky jednotlivé konania obchodníka, ktoré patria k prevádzke jeho 
obchodnej živnosti, je treba pokladať za obchody. 

Článok 278. Pri posudzovaní a výklade obchodov je sudca povinný vypátrať vôľu 
zmluvných strán a nemá ľpieť na doslovnom zmysle výrazu. 

Článok 279. V príčine významu a účinku konania a opomenutia je treba brať zreteľ na 
zvyky a obyčaje platné v obchodnom styku. 

ÚLOHY: 

1) Obchodný zákonník -aké vzťahy upravuje? Čím sa odlišuje od Občianskeho  
zákonníka? 

2) Aký je vzťah podľa čl. 1., medzi Obchodným zákonníkom a Občianskym 
zákonníkom? 

3)  Kto je subjektom Obchodného zákonníka? 

4)  Charakterizujte obchodné spoločnosti uvedené v úryvku: 

a) uvedené právne znaky každej z nich osobitne, 

b) urobte ich porovnanie, ktoré znaky mali spoločné, ktoré ich kvalitatívne odlišovali 
od seba? 

5) Aké sú zásahy verejnej moci (štátu) do oblasti obchodných vzťahov? Zasahuje do 
nich štát? Aké sú jeho oprávnenia podľa článkov uvedených v úryvku? 

6) Aký vzťah k obchodným zmluvám, vzťahu medzi vôľou obchodníkov a textom 
zmlúv, priniesol Obchodný kódex do svojich ustanovení? 

7) Obchodné obyčaje a zvyky – aké majú miesto: 
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a) v obchodnom práve, 

b) pri výklade zmlúv? 

 

DOKUMENT č. 19 

OBČIANSKY ZÁKONNÍK PRE NEMECKÚ RÍŠU 
 

Systematika Občianskeho zákonníka: 

l. kniha – Všeobecná časť , 2. kniha – Záväzkové vzťahy, 3. kniha – Vecné práva. 
4. kniha – Rodinné právo, 5. kniha – Dedičské právo. 

Uvodzovací zákon z 18. augusta 1896. 

Čl. 1. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1900 súčasne so 
zákonom o zmenách zákona o súdnom zriadení, občianskeho súdneho poriadku 
a konkurzného poriadku, zákonom o nútenej dražbe a nútenej správe, pozemkovo-
knižným poriadkom a zákonom o záležitostiach dobrovoľného súdnictva. 

Čl. 30. Použitie zahraničného zákona je vylúčené, ak sa jeho použitie prieči dobrým 
mravom alebo účelu nemeckého zákona. 

Občiansky zákonník 

(Burgerliches Gesetzbuch =BGB) 

§ l. Spôsobilosť človeka k právam začína jeho narodením. 

§ 21. Spolok, ktorého účel nie je zameraný na hospodárske podnikanie, získa právnu 
spôsobilosť zápisom do spolkového registra príslušného úradného súdu. 

§ 90. Vecami v zmysle zákona sú len telesné veci. 

§ 94. {1.} K podstatným súčastiam pozemku patria veci s pôdou pevne spojené, 
osobitne budovy , ako i plodiny pozemku, pokiaľ súvisia s pôdou. Semená vysiatím, 
rastlina zakorenením sa stávajú podstatnou súčasťou pozemku. 

§ 125. Právnekonanie, ktorému chýba zákonom predpísaná forma, je neplatné. Právne 
konanie, proti dobrým mravom je neplatné. 

Osobitne je neplatným právnym konaním, ktorým niekto vykorisťuje iného pre jeho 
núdzu, ľahkomyselnosť alebo neskúsenosť tým, že si dá sebe alebo tretej osobe za 
plnenie sľúbiť alebo plniť majetkové výhody, ktoré tak prevyšujú hodnotu plneného , že 
sú podľa všetkých okolností majetkové výhody v nápadnom nepomere k tomu, čo bolo 
plnené. 

§ 157. Zmluvy je treba vykladať tak, ako to vyžaduje vernosť a dôvera obvyklá 
vo vzájomnom styku. 

§ 226. Výkon práva je neprípustný, keď môže mať len za účel poškodenie iného. 

§ 241. Na základe dlžníckeho vzťahu je veriteľ oprávnený žiadať od dlžníka plnenie. 
Plnenie môže spočívať tiež v zanechaní činnosti. 

§ 554. {1} Prenajímateľ môže nájomný pomer vypovedať bez dodržania výpovednej 
lehoty, keď je nájomca vo dvoch po sebe nasledujúcich termínoch v omeškaní 
s platením nájomného alebo časti nájomného… 
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§ 611. {1} Služobnou (pracovnou) zmluvou sa zaväzuje ten, kto služby prisľúbi, ku 
konaniu sľúbených služieb, druhá strana k poskytnutiu dohodnutej náhrady. 

§ 626. Ak je tu dôležitý dôvod, môže byť služobný (pracovný) pomer vypovedaný 
každou stranou bez dodržania výpovednej lehoty. 

§ 823. {1} Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší protiprávne život, telo, zdravie, 
slobodu, vlastníctvo alebo iné právo druhej osoby, je povinný nahradiť takto vzniknutú 
škodu. 

§ 852. {1} Nárok na náhradu škody vzniknutej z nedovoleného konania sa premlčuje 
v trojročnej lehote od okamžiku, v ktorom sa poškodený dozvedel o škode a o osobe 
povinnej škodu nahradiť, bez tejto znalosti v tridsaťročnej lehote, začínajúcej 
uskutočnením konania. 

§ 854. {1} Držba veci sa nadobúda dosiahnutím skutočnej moci nad vecou. 

§ 891. {1} Ak je v pozemkovej knihe v prospech niekoho zapísané právo, platí (právna) 
domnienka, že mu toto právo patrí. 

§ 903. Vlastník veci môže, pokiaľ tomu nebráni zákon alebo právo tretích osôb, s vecou 
ľubovoľne nakladať a každého z pôsobenia na vec vylúčiť. 

§ 904. Vlastník veci nie je oprávnený zakázať pôsobenie iného na vec, keď je toto 
pôsobenie nevyhnutné k odvráteniu hroziaceho nebezpečia a keď je hroziaca škoda 
neprimerane veľká v pomere ku škode spôsobenej pôsobením na vec. Vlastník môže 
požadovať náhradu spôsobenej škody. 

§ 905. Právo vlastníka pozemku sa vzťahuje tiež na priestor nad povrchom a na zemské 
telesá pod povrchom. Vlastník však nemôže zakázať pôsobenie, ktoré sa deje v takej 
výške alebo v takej hĺbke, že nemá záujem na ich vylúčení. 

§ 906. Vlastník pozemkov nemôže potiaľ zakázať prenikanie plynov , pár, zápachov, 
dymu, sadzi, vôd, hluku, otrasov a podobných pôsobení vychádzajúcich zo susedného 
pozemku, pokiaľ pôsobenie neskracuje alebo skracuje nepodstatne užívanie jeho 
pozemku alebo je následkom užívania druhého pozemku obvyklého podľa miestnych 
pomerov pri pozemkoch v takejto polohe. Prívod osobitným vedením je neprípustný. 

§ 953. Plodiny a iné súčasti veci patriace po oddelení vlastníkovi veci, pokiaľ nič iné 
nestanoví {954}. Kto je mocou práva k cudzej veci oprávnený brať z veci plodiny alebo 
iné jej súčasti nadobúda k nim vlastníctvo oddelením, pri čom zostávajú nedotknuté 
§ 955 až § 987]. 

§ 955. Kto má vec vo vlastníckej držbe, nadobúda vlastníctvo k plodinám alebo 
k súčastiam patriacim k plodom veci, oddelením, pričom zostávajú nedotknuté. 

§ 956, § 957. Nadobudnutie je vylúčené, keď nie je oprávnený vlastnícky držiteľ 
k vlastníckej držbe alebo niekto iný, prostredníctvom práva na vec. 

Vlastníckemu držiteľovi je na roveň postavený ten, kto drží vec za účelom výkonu 
užívacieho práva. Na vlastnícku držbu a na držbu na roveň postavenú je treba 
primeranie použiť § 940 ods. 2. 

§ 961. Ak sa roja včely, stáva sa roj vecou bez pána, keď ho vlastník okamžite 
neprenasleduje alebo keď sa vlastník vzdá prenasledovania. 

§ 1317. Manželstvo sa uzatvára tým, že snúbenci vyhlásia pred občianskym matrikárom 
osobne a za súčasnej prítomnosti, že spolu vstupujú do manželstva. 
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Vyhlásenie sa nemôže urobiť pod podmienkou alebo s časovým doložením. 

§ 1353. {1} Manželia sú si navzájom povinní k manželskému životnému spoločenstvu. 

§ 1654. {1} Mužovi prislúcha rozhodovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa 
spoločného manželského života, muž najmä určuje bydlisko a byt. 

§ 1705. Nemanželské dieťa má vo vzťahu k matke a k príbuzným matky právne 
postavenie manželského dieťaťa. 

§ 1707. {1} Matke nepatrí moc nad rodičovským dieťaťom. Má právo a povinnosť 
starať sa o osobu dieťaťa, nie je oprávnená dieťa zastupovať… 

§ 1708. {1} Otec nemanželského dieťaťa je povinný poskytnúť dieťaťu do dokončenia 
osemnástich rokov živobytie zodpovedajúce postaveniu matky. 

§ 1922. {1} Smrťou osoby (nápad dedičstva) prechádza jej majetok (dedičstvo) ako 
celok na jednu alebo viacej osôb (dedičov). 

§ 1937. Pozostaviteľ môže jednostrannou dispozíciou pre prípad smrti (testament, 
posledná vôľa) určiť dediča. 

§ 2303. Ak je potomok dispozíciou pre prípad smrti vylúčený z dedičskej postupnosti, 
môže od dedičov žiadať povinný diel. Povinný diel tvorí jednu polovinu hodnoty 
zákonného podielu. 

Rovnaké právo majú rodičia a manžel pozostaviteľa , ak sú dispozíciou pre prípad smrti 
vylúčení z dedičskej postupnosti… 

ÚLOHY: 

1) Aký je rozdiel medzi platnosťou a účinnosťou zákona? 

    Kedy nadobudol BGB platnosť a kedy účinnosť? 

    Prečo je tu iný čas M. 

2) Ktoré paragrafy sa týkajú spôsobilosti na práva fyzických osôb a ktoré právnických 
osôb? 

3) Ktoré paragrafy upravujú inštitúty: 

a) vecného práva, 

b) záväzkového práva, 

c) dedičského práva. 

4) Aké príčiny a aké dôsledky mala tu uvedená úprava služobnej (pracovnej) zmluvy? 

5) Aká koncepcia vlastníctva je v BGB zakotvená? 

6) Ako upravil zákonník uzatváranie manželstva? 

7) Aká forma uzatvorenia manželstva bola obligatórna podľa BGB? 

8) Aké bolo postavenie nemanželského dieťaťa , resp. rodičov, matky a otca voči nemu? 

9) Ako je upravené dedenie? Podrobne rozoberte. Aké formy dedenia sú v úryvku 
uvedené? Inštitúcia povinného dielu, čo znamenala? 

10) Do ktorých častí Občianskeho zákonníka {do ktorých kníh} patria ustanovenia  
uvedené v tomto úryvku? 
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22.3 Schémy 

Ústavy demokratických štátov 
I.  
História 
vzniku ústav 
 

II.  
Modely 
ústav 

III.  
Podstata 
a pojem 
ústavy 

IV. 
Klasifikácia 
(typológia) 
ústav 

V. 
Funkcia 
demokrat. 
ústav 

VI. 
Formy 
realizácie 
demokrat. 
ústav 

VII.  
Obsahové 
princípy 
demokrat. ústav 

1. princíp 
suverenity ľudu 

 
1. Podstata 
ústavy 

1. priama 
realizácia 
ústavy 
 

2. princíp 
legality právneho 
štátu 

 
1. Antické 
chápanie 
ústavy 
 2. nepriama 

realizácia 
ústavy 

 
1. Klasické 
modely 
a) americký 
b) 
francúzsky 
c) anglický 

 
2. Pojem 
ústavy 
v materiálo-
vom zmysle 

 
3. princíp 
slobodných 
a demokrat-
tických volieb 

 
Hľadisko 
vzniku: 
Revolučné 
b) dohodnuté 
c) 
oktrojované 
d) prenesené 

 
1. f. 
právna 
2. f. 
stabilizu-
júca 
3. f. 
petrifikuj-
júca 
4. f. 
kultúrna 
5. f. 
politická 

3. 
Interpretáci
a ústavy 
(výklad)  
 

 
2. 
Oktrojovaný 
model 
ústavy 

 
3. Pojem 
ústavy vo 
formálnom 
zmysle 

 
4. princíp záruk 
ľudských 
a občianskych 
práv 

 
2. 
Starorímske 
chápanie 
ústavy 

 
2. hľadisko 
formy: 
a) písané 
b) nepísané 

 
5. princíp deľby 
moci 

 
3. Sovietsky 
socialistický 
model 
ústavy 

 
4. ústava: 
zákon: 
podzákonná 
norma 

 
3. 
Stredoveké 
chápanie 
ústavy 

6. princíp 
unitarizmu alebo 
federalizmu 

 
3 hľadisko 
zmien: 
a) tuhé 
b) pružné 

7.princíp 
pluralizmu 

 
4. Novoveké 
chápanie 
ústavy 

4. Hľadisko 
reality: 
právne 
(reálne) 
b) faktické 

 
5. Zriadenia 
unitárne 
federatívne 

 

 

6. hľadisko 
postavenia 
hlavy štátu 
republikánske, 
monarchist. 
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Charakteristické princípy Ústav USA, V. Británie, Francúzskej republiky, SRN 
 
Ústava USA z roku 
1787 

Nepísaná Ústava V. 
Británie 

Ústava V. 
Francúzskej rep. 
z 1958 

Ústava SRN 
z roku 1949 

 
Princíp suverenity 
ľudu 
 

 
1. Akty (zákony) 
parlamentu od 13. 
storočia 

 
1. Princíp 
suverenity ľudu   
(nepriamej 
a priamej 
demokracie )  

 
1. Princíp suverenity 
ľudu (nepriamej 
a priamej demokracie)  
 

 
2. Princíp deľby 
moci a systém bŕzd 
a protiváh 

 
2. Nariadenia vlády 
a ministrov 

 
2. Princíp ochrany 
ľudských 
a občianskych 
práv 

 
2. Princíp 
demokratického, 
sociálneho a právneho 
štátu 

 
3. Princíp súdnej 
kontroly ústavnosti 

 
3. Rozhodnutia súdov 
(súdne precedenty)  
 

 
3. Princíp 
preventívnej 
kontroly 
ústavnosti 

 
3. Princíp ochrany 
ľudských 
a občianskych práv 

4. Princíp ochrany 
ľudských 
a občianských práv 

4. Ústavné obyčaje 4. Princíp 
prezidentsko-
parlamentnej 
formy vlády         
(neoprez. formy 
vlády)  

4. Princíp federalizmu 

5. Princíp 
prezidentskej formy 
vlády 

5. Princíp suverenity 
parlamentu 

5. Princíp fr. 
spoločenstva 
národov 
autonómie štátov 

5. Princíp parlamentnej 
formy vlády 
modifikovanej 
kancelár. princípom 

6. Princíp 
federalizmu 

6. Princíp panstva (Rule 
of Law)  
 

6. Princíp 
slobodného 
sebaurčenia 
národov 

6. Princíp súdnej 
kontroly ústavnosti 

 7. Princíp britského 
spoločenstva národov 

 7. Princíp právnej 
kontinuity 
(Weimarskou ústavou)  
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  Politické strany a politické systémy – všeobecne 
 
1. pojem politickej strany 
a politického systému 

Základné typy (druhy ) 
politických strán 

Typy politických systémov 

2. pojem ústavného systému Kritéria členenia politických 
strán: 
vnútorná organizácia pol. 
strán, 
programy a ciele pol. strán, 
rozsah a formy aktivity pol. 
strán 
vzťah pol. strán k úst. 
systému 
 

 
Politický systém jednej strany:
marxisticko- leninskej strany 
(štátostrany, totalitný) 
fašistickej strany 
revolučnej národnej štátnej str.
( Ázia, Afrika, Lat. Amerika)  
 

Politické strany a ústavný 
systém: 
vzťah a postavenie 
neupravené v ústave (USA, 
nepís.  
Veľkej Británie) 1787, od 13. 
Stor. 
vzťahy a postavenie upravené 
v ústave: 
 Talianskej republiky, 1947, 
čl. 49 
 Francúzskej republiky 1958, 
čl. 4 
 SRN, 1949, čl. 21 

Rozhodujúce členenie pol. 
strán podľa programov 
a cieľov: 
extrémistické 
konzervatívne 
kresťanské 
socialistické 
komunistické 
strany zelených 

2.Politický systém dvoch pol. 
strán: 
spravidla na základe 
väčšinového volebného sys. 
(USA, V. Británia) 
vládnuca a opozičná strana 
možnosť existencie ďalších 
menšinových pol. strán 

Úlohy (funkcie) politických 
strán: 
účasť občanov na riadení 
a správe štátu, miestnych 
záležitostí, 
výber kandidátov na volené 
funkcie, 
účasť pol. Strán na voľbách 
do parlamentu a miestnych 
zastupiteľstiev, 
funkcia strán vládnucich, 
opozičných, 
mimoparlamentných 

Rôzne subjektívno-teoretické 
členenie politických strán       
(napr. M. Duverger): 
výberové (kádrové) p. s. 
demokrat masové p. s. 
marxisticko-leninské p. s. 
fašistické strany 
strany národnej (štátnej) 
nezávislosti 

Politický systém viacerých 
pol. strán, pluralitný systém: 
existencia aspoň 3 pol. strán 
základom spravidla 
proporcionálny volebný sys. 
tvorenie jednofarebnoej, 
viacfarebnej (koaličnej) vlády 
a opozície 
existencia 
mimoparlamentných strán 
Francúzska republika, 
Talianska republika, SRN 

 
5. Problémy právnej regulácie 
politických strán: ústava - 
zákony 
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 Politické strany a politické systémy v USA, V. Británii, Francúzskej republike a SR 

Politický systém 
USA 

Politický systém 
V. Británie 

Politický systém 
Francúzskej 
republiky 

Politický systém SRN

1. Bez ústavnej 
úpravy 

1. Bez zákonnej 
úpravy 

1. Ústava z roku 
1958, čl. 4 

1. Ústava z r1949, čl. 
21 

2. Pol. systém dvoch 
strán 

2. Pol. systém dvoch 
strán 

2. Pluralistický polit. 
sys. 

2. Zákon o polit. str. 
z roku 1967 
(Parteiengesetz) 

Rozhodujúce strany: 
Demokratická strana 
Program 
Zloženie 
Organizácia 
Aparát 
Republikánska strana 
Program 
Zloženie 
Organizácia 
Aparát 

Rozhodujúce strany: 
Konzervatívna strana 
Program 
Zloženie 
Organizácia 
Aparát 
Labour party 
Program 
Zloženie 
Organizácia 
Aparát 
Funkcie centra  

Najvýznamnejšie pol. 
strany: 
Zduženie za republiku 
Zväz za francúzsku 
demokraciu 
Republikánska strana 
Stred soc. demokratov 
Strana radikálov 
a radikálnych 
socialistov 
Ľavicový blok 
Socialistická strana 
Franc. kom. Strana 
Hnutie ľavicových 
radikálov 
hnutie demokratov 
ďalšie menšie 
ľavicové a pravicové 
strany, hnutia, kluby 

Najvýznamnejšie pol. 
str. 
Kresťanskodemokr. 
únia (CDU) 
Kresťanskosoc. únia 
(CSU) 
Slobodná demokr. 
strana (FDP) 
Sociálnodemokrat. 
strana Nemecka (SPD)
Strana zelených 
Národná demokratická 
strana (NDP) - 
neonacistická 
Strana demokrat. 
socializmu 

Ďalšie menšinové pol. 
strany 
Socialistická strana 
USA 
Komunistická s. USA 
Farmárska strana 
práce 
Progresívna strana 
Populistická strana 
Dixiekrati 
Americká strana 
nezávilslosti 

4.Ďalšie menšinové 
politické strany 
sociálno-demokrat. 
strana 
liberálna s. 
strana zelených 

 
 

4. vývoj k systému 
dvoch najsilnejších 
strán 
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 Voľby a volebné právo demokratických štátov 

I. História 
demokratických 
volieb 

II. Význam volieb 
v demokratických 
štátoch 

III. Ústavné zásady 
volebného práva 

IV. Medzinárodné 
uznanie zásad 
volebného práva 

1. Význam revolúcií 
v 18.storočí a voľby 

Voľby – forma 
priamej 
demokracie 

1. Zásada 
všeobecnosti 
volebného práva 

1. Všeobecná 
deklarácia ľudských 
práv, 1948, čl. 21 

2. Princíp suverenity 
ľudu a voľby 

Voľby a vznik 
poslaneckého 
mandátu 
 

2. Zásada rovnosti 
volebného práva 

2. Medzinárodný pakt 
o obč. a politických 
právach, 1966, čl. 24 

3. Voľby a vznik 
parlamentu a miestnej 
samosprávy 

3. Zásada priamosti 
volebného práva 

4. Voľby a vznik vlád 
a miestnych výkonných 
orgánov 

4. Zásada tajného 
hlasovania 

Formy realizácie 
suverenity ľudu: 
priama – plebiscitná 
demokracia 
nepriama- zastupiteľ-
ská demokracia 
kombinácia priamej 
a nepriamej 
demokracie 

5. Voľby a rozloženie 
politických síl v štáte 
a spoločnosti 

Formy porušovania 
zásad volebného práva:
cenzy 
volebná geometria 
a aritmetika 
deformácie tajného 
hlasovania 
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 Volebné systémy v demokratických štátoch a metódy rozdeľovania mandátov 
 
I. Volebný systém väčšinový 
(majoritný)  
 

II. Volebný systém pomer. 
zastúpenia (proporcionálny)  
 

III. Kombinovaný volebný 
systém 

1. Spravidla v systéme 2 
politických strán ( USA, V. 
Británia )  
 

1. Spravidla v systéme 
viacerých politických strán 
(Belgicko, Dánsko, Fínsko, 
Nórsko, Rakúsko, Španielsko, 
Švajčiarsko atď.)  
 

Volebné obvody dvojakého 
druhu: 
podľa väčšinového volebného 
systému 
podľa proporcionálneho 
volebného systému 

Jednomandátové volebné 
obvody, 
veľký počet 

2. Veľké viacmandátové 
volebné obvody 

3. Voľba konkrétnych 
kandidátov polit. strán ( nie 
kand..listín)  
 

3. Voľba kandidátnych listín 
politických strán 

2. Voliči - dva hlasy: jeden pre 
voľbu priameho kandidáta 
a druhý pre voľbu kandidátnej 
listiny politickej strany 

4. Výhodný pre veľké 
politické strany 

4. Rozdeľovanie mandátov vo 
viacerých kolách 

 
Rozdeľovanie mandátov: 
 
podľa relatívnej väčšiny 
podľa absolútnej väčšiny 
(50 + 1) – v druhom kole 
podľa relatívnej väčšiny 
 
6. Voľby členov oboch komôr 
Kongresu USA, členov zákon. 
org. Štátov USA, guvernérov 
štátov, úradníkov ( relatívna 
väčšina). Veľká Británia – 
Snemovňa obcí, prezident 
USA (primárky), prezident 
FR, parlament FR, parlament 
TR (1992)  
 

 
Metódy rozdeľovania 
mandátov: 
 
metóda prirodzeného voleb. 
Kvocientu (čísla) s použitím 
najväčšieho zostatku alebo 
priemeru 
metóda redukovaného voleb. 
kvocientu ( Hagenbach – 
Bischoffova formula) 
Droppova metóda 
redukovaného kvocientu 
(najväčšieho deliteľa) 
D Hontova metóda volebného 
deliteľa 
Hare – Niemayerová metóda 
(násobenie počtu hlasov 
počtom mandátov a delením 
celkovým počtom hlasov 
strán)  
 

 
Aplikácia: 
 
SRN (Spolkový snem) 
Japonsko 
Maďarská republika (1990) 
Bulharská republika (1990) 
Poľská republika (1991) 
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Súdne orgány USA 

Súdne orgány štátov USA 
Súdy prvého stupňa: 1. Malé žalovacie súdy (spory od 100-500 dolárov) 
2. rodinné súdy 
3.dopravné súdy 
policajné súdy 
osobitné súdy (dedičské spory, pozostalosti) 
Súdy so všeobecnou jurisdikciou: 
občiansko-právne spory (do 3000 dolárov) 
trestno-právne veci 
Odvolacie súdy štátov: 
proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa 
proti rozhodnutiam súdov so všeobecnou jurisdikciou 
 
Najvyššie súdy štátov: 
volené zákonodarným zborom (7 sudcov) alebo menovaných guvernérom 
originálna právomoc 
rozhodovanie proti rozhodnutiam odvolacích súdov štátov 

Federálne súdne orgány USA 
Federálne oblastné (obvodné) súdy: (aspoň 1 v každom štáte) 
trestná právomoc (federálny trestný kódex) 
občiansko-právna právomoc (spory nad 50 000 dolárov, jedna strana je vláda USA) 
Federálne súdy s obmedzenou právomocou: 
(konkrétne druhy právnych sporov) 
federálny nárokový súd 
federálny daňový úrad 
federálny colný úrad 
Federálne odvolacie súdy: 
proti rozhodnutiam federálnych oblastných súdov 
preskúmavanie rozhodnutí federálnych orgánov štátnej správy (funkcia správneho súdu) 
Federálny odvolací súd pre federálny súdny obvod (1982): 
Odvolania proti federálnym obvodným súdom, súdom s obmedz. Právomocou, výk. Orgánom 
(veci prac. Sporov, zmluv., daňového práva) 
Federálny odvolací vojenský súd: proti rozhodnutiam vojenských súdov 
VI. Federálny odvolací súd pre záležitosti vojnových vyslúžilcov 
VII. Najvyšší súd USA: 
originálna právomoc (vyslanci, konzuli, zástupcovia USA) 
najvyššia odvolacia inštancia: proti rozhodnutiam najvyš. súdov štátov, federálnym obvodným 
súdom, federálnym odvolacím súdom  
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 Prezidentský systém USA 
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23  Resumé 
 

Pramene k štúdiu vývoja verejnej správy 
 

Hlavným poslaním textu je poskytnúť všetkým študentom, základné poznatky 
ústavného a štátneho usporiadania uvedených vybraných štátov (USA, Veľká Británia, 
Spolková republika Nemecko, Francúzska republika). Znalosť tejto problematiky súvisí 
s procesom integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a celosvetového diania, 
lebo v čoraz väčšom rozsahu dochádza k vzájomnej spolupráci, súčinnosti a integrácii 
s mechanizmami uvedených štátov. 

Všeobecná časť je venovaná rozboru fundamentálnych otázok postavenia 
vybraných štátov v ich genéze a následnom štátoprávnom vývoji. Rukoväťou 
k napísaniu všeobecnej časti boli najmä práce  M. Vietora, J. Kincla, K. Schelleho a kol. 
Následne v osobitnej časti V. Klokočku, P. Kresáka a I. Palúša. K týmto otázkam patrí 
predovšetkým vznik a existencia francúzskeho, britského a amerického ústavného 
modelu, charakteristika podstaty, pojmu a členenia ústav týchto modelov, ich typológia 
a stručný obsah ústav, postavenie politických strán a politických systémov týchto krajín, 
význam volebného práva, volieb a volebných systémov týchto krajín, základy vlády 
(vládnych systémov) týchto krajín, osobitne parlamentného a prezidentského vládneho 
systému a ich modifikácií, postavenie riadneho (všeobecného) súdnictva, ústavného 
súdnictva a správneho súdnictva týchto krajín, ich organizačnej štruktúry, zásad 
výstavby a postavenia ich sudcov, ako aj charakteristika federalizmu a unitarizmu 
a postavenia miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. 

Pre väčšiu názornosť a pochopenie problematiky je doplnená príslušnými 
schémami a didaktickými pomôckami (dokumentami) v druhej časti, ako aj zoznamom 
použitéj literatúry. 

V skúmaní  všeobecných právnych dejín s náznakom dejin verejnej správy má 
Česko - Slovenská právna historiografia svoju bohatú tradíciu. Je pochopiteľné, že českí 
právni historici sa zameriavali pri svojich bádaniach najmä na české právne dejiny 
a slovenskí na slovenské v rámci Uhorska. 

K výskumu vývoja právnych predpisov západoeurópskych štátov, najmä 
k vývoju nemeckého práva, sa čiastočne uchýlil už Jaromír Čelakovský, v podstatne 
väčšej miere však až Miloslav Stieber, ktorý sa stal po profesorovi Hanelovi ordinárom 
dejín nemeckého práva. Svoj vedecký záujem však čoskoro rozšíril na celú oblasť 
stredoeurópskych právnych dejín. Výsledkom jeho dlhoročnej práce bolo najmä 
komplexné spracovanie dejín verejného a súkromného práva v strednej Európe. 

Medzi právnych historikov, ktorí sa okrem českých právnych dejín zaoberali  
vedecky i pedagogicky najmä stredoeurópskymi právnymi dejinami, nesporne patrili 
i Rudolf Rauscher a T. Saturník. 

Povojnová právna historiografia bola do značnej miery v znamení najprv 
pochopiteľnej neochoty zaoberať sa najmä nemeckými právnymi dejinami, bez nich 
však nebolo možné v širších súvislostiach skúmať právne dejiny ďalších 
západoeurópskych právnych predpisov;naviac z politických a ideologických dôvodov 
bola od päťdesiatych rokov zameraná jednostranne najmä na východoeurópske právne 
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dejiny s dominantným postavením sovietskych právnych dejín. Právne dejiny 
západoeurópskych národov, príp. USA, sa tak viac menej stali iba pedagogickou 
disciplínou, kde v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch hral nesporne svoju úlohu Josef 
Tureček. 

Od šesťdesiatych rokov však predsa len dochádza u niektorých právnych 
historikov k obnoveniu záujmu o západoeurópske právne dejiny, a tak sa začali opäť 
objavovať, i keď stále značne sporadicky, výsledky vedeckých bádaní v oblasti vývoja 
a iných než východoeurópskych štátov. Je potrebné upozorniť najmä na práce Jaromíra 
Kincla, Stanislava Balíka a Valentína Urfusa. 

Svoje nesporne významné miesto  v právnej historiografii však získali i práce J. 
Klímu. Právnohistorickú hodnotu majú i niektoré práce J. Kudrnu. 

Najstarším slovanským dejinám venoval pozornosť najmä predčasne zosnulý 
Vladimír Procházka, čiastočne i Hynek Bulín, mincovnému právu v širších európskych 
súvislostiach Jaroslav Pošvár. Niektorým problémom z bulharských právnych dejín 
venoval pozornosť Jiří Cvetler, východoeurópskym dejinám zasvätili svoje bádanie 
najmä Eduard Vlček, Karel V. Malý, Pavel Mates a Dragutin Pelikán. Niektoré právne 
problémy z nemeckých dejín spracoval Karel Litsch. 

Dejinám, najmä amerického súdnictva a volebného práva  niektorých ďalších 
západných krajín, venoval pozornosť Josef Blahoš. Na české dejiny v širšom 
európskom kontexte zamerali svoju pozornosť i Karel Schelle, Ladislav Vojáček a Jiří 
Kejř. Problémom z dejín právnej filozofie venovali pozornosť najmä Vladimír Kubeš, 
Vladimír Veverka, Jiří Klabouch, prípadne Zdeněk Kryštůfek. Vývoj niektorých 
právnych inštitútov bol obsiahnutý v mnohých učebniciach pozitívneho práva, najmä 
z práva občianskeho, procesného, trestného, štátneho, medzinárodného či organizáciách 
súdnictva, notárstva a advokácie. 

Súčasťou právnych dejín je nesporne i právo rímske, ktoré je však od konca 
minulého storočia prednášané ako samostatná pedagogická disciplína. Hlavnými 
predstaviteľmi tohto odboru, ktorý ho vyniesol nesporne na vysokú úroveň, boli 
Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, Josef Vančura a Ján Vážný. Po druhej svetovej 
vojne najprv Miroslav Boháček, po ňom Jiří Cvetler, Milan Bartošek, Jaromír Kincl 
a Valentín Urfus. 

V období existencie spoločného československého štátu vytvárali podobu 
a úroveň výučby romanistiky na právnických fakultách vo veľkej miere i slovenskí 
právni romanisti, z ktorých je treba upozorniť najmä na Karola Rebra a Petra Blaha. 

V súčasnosti pedagogicky tento obor rozvíjajú najmä na pražskej právnickej 
fakulte Michal Skřejpek, na brnenskej fakulte Jiří Bílý, Renata Veselá a Michaela 
Židlická, na slovenských fakultách V. Čarvaga J. Beńa. G. Želeskovová, A. Jančo E. 
Kačík, na Akadémii policajného zboru v Bratislave L. Zemandlová. 

 

Veríme, že predkladaná učebná pomôcka splní svoje poslanie a pomôže 
študentom pri ich odbornom štúdiu. 
 
 
         Autor 
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Öffentliche Verwaltung in der Entwicklung des Staates und des Rechtes im 
europäischen Kontext 

 

R E S Ü M E E 

Quellen zum Studium der Entwicklung der öffentlichen Verwaltung 

Die Hauptmission des Textes ist, den Studenten Grundkenntnisse der 
Verfassung- und Staatsgestaltung in angegebenen ausgewählten Staaten (USA, 
Vereinigtes Königtum, Bundesrepublik Deutschland, Französische Republik) zu 
vermitteln. Die Beherrschung dieser Problematik hängt mit dem Integrationsprozess der 
Slowakischen Republik in die Europäische Union und weltweites Geschehen 
zusammen, weil die gegenseitige Zusammenarbeit, Zusammenwirkung und Integration 
mit Mechanismen der obengenannten Staaten immer häufiger vorkommen. 

Der allgemeine Teil ist der Analyse der Fundamentalfragen der Positionen 
ausgewählter Staaten in ihrer Genese und nachfolgender staatsrechtlichen Entwicklung 
gewidmet. Zum Leitfaden bei der Erstellung des allgemeinen Teiles wurden 
hauptsächlich die Werken von M. Vietor, J. Kincl, K. Schelle et al. und des Sonderteiles 
die von V. Klokočka, P. Kresák und I. Palúš verwendet. Zu diesen Fragen gehören vor 
allem Entstehung und Existenz der französischen, britischen und amerikanischen 
Verfassungsmodelle, Charakteristik der Wesenheit, des Begriffes und der Gliederung 
der Verfassungen dieser Modelle, ihre Typologie und kürze Inhalte der Verfassungen, 
Position der politischen Parteien und politischen Systemen dieser Landschaften, 
Bedeutung des Wahlrechtes, der Wahl und der Wahlsystemen dieser Landschaften, 
Grundlagen der Regierung (Regierungssystemen) dieser Landschaften, absonderlich 
Parlaments- und Präsidentenregierungssystem, ihre Modifizierungen, Position 
ordentlicher (allgemeiner) Justiz, Verfassungsjustiz und Verwaltungsjustiz dieser 
Landschaften, ihre Organisierungsstruktur, Grundsätze des Aufbau und der Position der 
Richter, sowie die Charakteristik des Föderalismus und des Unitarismus und Position 
der lokalen Behörden der Regierungsadministration und –Selbstverwaltung. 

Zur besseren Anschaulichkeit und Verständnis der Problematik ist der Text mit 
entsprechenden Schemen und didaktischen Hilfsmitteln (Dokumenten) im zweiten Teil, 
sowie im Verzeichnis der verwendeten Literatur ergänzt. 

In der Forschung der allgemeinen Rechtsgeschichten mit dem Ansatz der 
Geschichte der öffentlichen Verwaltung hat tschechisch-slowakische rechtliche 
Historiographie eine reiche Tradition. Es ist verständlich, dass sich tschechische 
Rechtshistoriker bei ihren Forschungen hauptsächlich auf tschechische Rechtsgesichte 
und slowakische Rechtshistoriker auf slowakische im Rahmen von Ungarn 
konzentrierten. 

Eine Forschung der Entwicklung der Rechtsvorschriften der westeuropäischen 
Länder, hauptsächlich Entwicklung des deutschen Rechtes wurde schon teilweise durch 
Jaromír Čelakovský vorgenommen, jedoch diese Entwicklung wurde im wesentlich 
größeren Ausmaß erst durch Miloslav Stieber geforscht, der nach Professor Hanel zum 
Professor der Geschichten des deutschen Rechtes wurde. Er hat bald sein Interesse auf 
gesamtes Gebiet der mitteleuropäischen Rechtsgeschichte verbreitet. 

 Zum Ergebnis seiner langjährigen Arbeit wurde hauptsächlich komplexe 
Verarbeitung der Geschichte des öffentlichen und privaten Rechtes in Mitteleuropa. 
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Zu Rechtshistorikern, die sich neben der tschechischen Rechtsgeschichten 
wissenschaftlich und pädagogisch vor allem mit mitteleuropäischen Rechtsgeschichten 
beschäftigten, gehörten unstreitig auch Rudolf Rauscher und T. Saturník. 

Die Nachkriegsrechtshistoriographie wurde zuerst beträchtlich durch 
verständliche Nichtbereitschaft, sich mit deutschen Rechtsgeschichten zu beschäftigen, 
mitgenommen, ohne sie wurde jedoch nicht möglich, in breiteren Zusammenhängen 
Rechtsgeschichten weiterer westeuropäischen Rechtsvorschriften zu forschen; 
außerdem wurde die Aufmerksamkeit aus politischen und ideologischen Gründen seit 
fünfzigsten Jahren einseitig vor allem den osteuropäischen Rechtsgeschichten mit 
dominanter Stellung der sowjetischen Rechtsgeschichten geschenkt. Die 
Rechtsgeschichten der westeuropäischen Völkern, bzw. USA, wurden mehr oder 
weniger nur zur pädagogischen Disziplin, wo in fünfzigsten und sechszigsten Jahren 
seine unleugbar Rolle Josef Tureček spielte. 

Seit sechzigsten Jahren wurde jedoch das Interesse für westeuropäische 
Rechtsgeschichten bei einigen Rechtshistorikern wiederhergestellt und so wurden 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen im Gebiet der Entwicklung anderer als 
osteuropäischen Staaten auch wenn nur sporadisch erschienen. Es ist jedoch notwendig 
die Werken von Jaromír Kincl, Stanislav Balík und Valentín Urfus zu erwähnen. 

Ihre unstreitig bedeutende Stelle in Rechtshistoriographie gewannen die Werke 
von J. Klíma. Von rechtshistorischem Wert sind auch einige Werke von J. Kudrna. 

Den ältesten slowakischen Geschichten widmete seine Aufmerksamkeit auch 
vorzeitig hochselig Vladimír Procházka und teilweise auch Hynek Bulín, dem 
Münzenrecht in breiten europäischen Zusammenhänge Jaroslav Pošvár. Einigen 
Problemen aus den bulgarischen Rechtsgeschichten schenkte seine Aufmerksamkeit Jiří 
Cvetler, den osteuropäischen Geschichten widmeten sich vor allem Eduard Vlček, Karel 
V. Malý, Pavel Mates und Dragutin Pelikán. Einige Rechtsprobleme der deutschen 
Geschichte wurden durch Karel Litsch bearbeitet. 

Den Geschichten der hauptsächlich amerikanischen Justiz und dem Wahlrecht 
einiger weiteren westeuropäischen Länder schenkte seine Aufmerksamkeit Josef 
Blahoš. Den tschechischen Geschichten in breitem europäischen Kontext konzentrierten 
ihre Aufmerksamkeit auch Karel Schelle, Ladislav Vojáček und Jiří Kejř. Dem 
Problemem aus der Geschichte der Rechtsphilosophie widmeten ihre Aufmerksamkeit 
vor allem Vladimír Kubeš, Vladimír Veverka, Jiří Klabouch, bzw. Zdeněk Kryštůfek. 
Die Entwicklung einiger Rechtsinstituten wurde in mehreren Lehrbücher des positiven 
Rechtes, hauptsächlich aus Zivil-, Prozess-, Straf-, Staats- und Internationalrecht oder 
aus Organisationen der Justiz, Notariat und Advokatur eingeschlossen. 

Unstreitig bildet ein Teil der Rechtsgeschichte auch Römerrecht, das jedoch als 
eine selbständige pädagogische Disziplin seit Ende des Vorjahrhunderts unterrichtet 
wird. Die Hauptdarsteller dieses Gebietes wurden Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, 
Josef Vančura und Ján Vážný, die es unstreitbar auf hohes Niveau hochbrachten. Nach 
zweitem Weltkrieg zuerst Miroslav Boháček, danach Jiří Cvetler, Milan Bartošek, 
Jaromír Kincl und Valentín Urfus. 

Im Zeitabschnitt der Existenz des gemeinsamen Tschechoslowakischen Staates 
bildeten die Form und Niveau des Romanistik-Unterrichtes auf Rechtsfakultäten im 
großen Ausmaß auch slowakische Rechtsromanisten, aus den vor allem Karol Rebro 
und Peter Blaho zu erwähnen sind. 
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Zur Zeit wird pädagogisch das Gebiet auf Prager Rechtsfakultät vor allem 
Michal Skřejpek, auf Brno-Fakultät Jiří Bílý, Renata Veselá UND Michaela Židlická, 
auf slowakischen Fakultäten V. Čarvaga J. Beńa. G. Želeskovová, A. Jančo E. Kačík, 
auf Polizei-Akademie in Bratislava entwickelt. 

 

Wir glauben, dass der vorgelegte Unterrichtsbehelf seine Mission erfüllt und den 
Studenten bei ihrem Fachstudium hilft. 
             
           

Autor 
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Közigazgatás az állam és jog fejlődésén belül európai vonatkoztatásban 

sszefoglalás 

A közigazgatás fejlődésének tanulmányozásához szükséges források 

E munka fő célja, hogy minden diák számára alap ismereteket nyújtson 
a kiválasztott országok (USA, Nagy – Britannia, Német Szövetségi Köztársaság, 
Franciaország) alkotmányos és állami elrendezéséről. E témakör ismerete a Szlovák 
Köztársaság Európai Unióba és a világ történéseibe való integrációs folyamatával függ 
öszze, mivel egyre jelentősebb mértékben kezd összekötődni az említett országok közös 
együttműködése és mechanizmusaikkal való egybeolvadása. 

 Az általános rész az említett országok eredetének és az ezt követő államjogi 
fejlődésük alapvető kérdéseinek elemzésével foglalkozik. Az általános rész megírásának 
alapjául főként M. Vietor, J. Kincl, K. Schelle és társai munkái szolgáltak. Ezt 
követően, egy különálló részben V. Kločka, P. Kresák és I. Palúša művei szolgáltak 
alapul. Ezekhez főként a francia, britt és amerikai alkotmánymodell létrejöttének és 
létezésének kérdése tartozik, valamint ezen modellek lényegének , fogalmának és 
felosztásának jellemzése, a tipológiája és az alkotmányok rövid tartalma, a politikai 
pártok és politikai rendszerek szerepe ezekben az országokban, a szavazati jog , 
a választások és választási rendszerek ezen országokon belüli értelme, az országokban 
működő kormány alapjai (kormányrendszerek), különösen a parlamenti és államfői 
kormányrendszernek és modifikációinak, az általános bíróság, az alkotmánybíróság 
ezen országokon belüli szerepe, a szervezési rendszerük, bíróainak beszervezési 
alapelvei és szerepük, úgymint a federalizmus és unitarizmus jellemzése és a helyi 
szervek szerepe a közigazgatásban és az önkormányzatokon belül. 

A témakör jobb megértése érdekében az iratot a második részben szükséges 
ábrákkal és didaktikus segédeszközökkel ( dokumentumok) valamint a felhasznált 
irodalommal bővítettuk ki. 

Az általános jogi történelem tanulmányozásában a közigazgatás történetének 
jeleként a csehszlovák jogi hisztográfia gazdag tradícióval bír. 

  Érthető, hogy a cseh jogtörténészek kutatásuk során főként a cseh jogtörténetre 
összpontosítottak, a szlovákok pedig a szlovákra az Osztrák – Magyar Monarchia 
keretén belül. 

 A nyugateurópai országok jogi előírásainak fejlődésével, különösképpen a német 
jog fejlődésével részben már Jaromír Celakovský is foglalkozott, sokkal nagyobb 
mértékben azonban Miloslav Stieber, aki Hanel professzor után a német jogtörténet 
atyjává vált. Tudományos érdeklődését ám hamar szétterjesztette a közép - európai 
jogtörténet egész területére. Hosszúéves munkájának eredménye főként a teljes közép – 
európai közjog és magánjog feldolgozásában nyilvánul meg. 

 Azon jogtörténészek közé, akik a cseh jogtörténeten kívül tudományosan és 
pedagógiai szempontból is főként a közép - európai jogtörténettel foglalkoztak, 
egyértelműen Rudolf Rauschert és T. Saturnikot sorolhatjuk. 

 A háború utáni jogi hisztográfia jelentős mértékben az akkor érthető, főként 
német jogtörténettel való foglalkozás nemakaratával volt összefüggésben, nélkülük 
azonban nem volt lehetséges bővebb összefüggésben tanulmányozni a többi 
nyugateurópai jogelőírás jogtörténetét, ezentúl politikai és ideológiai okoból az ötvenes 
évektől a jogtörténet egyoldalúan a kelet- európai jogtörténeten belül a szovjet 
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jogtörténet domináns helyzetére irányult. A nyugateurópai nemzetek jogtörténete, 
esetleg az USA – é, többékevésbé pedagógiai témakörré vált, melyben az ötvenes és 
hatvanas években egyértelműen a főszerepet Josef Tureček játszotta. 

 A hatvanas évektől azonban mégiscsak néhány jogtörténész nyugat - európai 
jogtörténettel kapcsolatos érdeklődési körének újraéledése következett be, és így még ha 
elvétve is, újra megjelentek a más, mint kelet - európai államok fejlődési területével 
kapcsolatos tudományos eredmények. A figyelmet főként Jaromír Kincl, Stanislav Balík 
és Valentin Urfusra érdemes felhívni. 

 Ugyszintén kifogástalan helyet foglalnak el a jogi hisztográfián belül J. Klíma 
munkái is. Jogtörténeti jelelntőséggel bír J. Kudrn néhány munkája is. 

A legrégebbi nagymorva történelemnek főleg a korán elhunyt Vladimír 
Procházka, és részben Hynek Bulín, a vaspénzjognak tágabb európai összefüggésben 
Jaroslav Pošvár szentelt figyelmet. A bolgár jogtörténet néhány problémájával Jirí 
Cvetler foglalkozott, a keleteurópai jogtörténet főleg Eduard Vlčeket, Karel V. Malýt, 
Pavel Matest és Dragutin Pelikánt foglalkoztatta. A német jogtörténet néhány jogi 
poblémáját Karel Litsch dolgozta fel. Az amerikai bíróságok és szavazati jog, valamint 
néhány nyugat - európai ország jogtörténetével Josef Blahoš foglalkozott. A cseh 
történelemre tágabb európai értelemben Karel Schelle, Ladislav Vojáček és Jirí Kejr 
fordította figyelmét. A jogfilozófia történetével kapcsolatos kérdésekkel Vladimír 
Kubeš, Vladimír Veverka, Jirí Klabouch, és Zdenek Kryštufek foglalkoztak. Néhány 
jogi szerv fejlődése számos tankönyvben megtalálható volt, főként polgárjoggal, 
büntetőjoggal, államjoggal, nemzetközi joggal és bírósági szervezéssel, valamint 
közjegyzéssel kapcsolatos tankönyvekben. 

A jogtörténet része egyértelműen a római jog is, mely azonban az előző 
évszázad végétől önálló pedagógiai ágazatként szerepel. E szakterület fő képviselői, 
akik magas szintre emelték, Leopold Heyrovský, Otakar Sommer, Josef Vančura és Ján 
Vážny. A második világháború után először Miroslav Boháček, majd Jirí Cvetler, Milan 
Bartošek, Jaromír Kincl és Valentín Urfus képviselték e szakterületet. 

Az egységes Csehszlovák állam létezésének ideje során a szlovák jogromanisták 
is hozzájárultak a jogi karokon való romanisztika oktatásához, akikből főként Karol 
Rebrre és Peter Blahára hívnám fel a figyelmet. 

 Jelenleg ezt a szakterület pedagógiai szempontból főként a prágai jogi karon 
Michal Skrejpek, a brünni jogi karon Jirí Bílý, Renata Veselá és Michaela Zidlická, 
a szlovák jogi karokon pedig V. Carvaga, J. Beňa, G. Zeleskovová, A. Jančo, E. Kačík, 
a Rendészeti Akadémián Pozsonyban pedig L. Zemandlová fejleszti. 

 

Reméljük, hogy e tansegédlet véghez viszi a küldetését és segít a diákok 
szakképzésében. 

 
A szerző 
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