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JUDr. je všeobecne známa skratka akademického
titulu právnika po absolvovaní rigoróznej skúšky. Je
to starobylý titul doslovne znamenajúci „doktor
obojakého práva“, teda rímskeho aj kánonického.
Rímske a kánonické právo historicky tvorili
základné zložky štúdia práva. Nie je žiadnym
prekvapením, že na vychytených právnických
fakultách v zahraničí patria medzi skutočne dôležité
predmety, pretože podporujú rozvoj uceleného
právneho myslenia poslucháčov. Aký je vzťah
štátneho a kánonického práva v súčasnosti? Aké
má kánonické právo postavenie vo vzťahu k
právnemu poriadku Slovenskej republiky? Práve na
tieto otázky sa v tomto príspevku pokúsime nájsť
odpovede.

Rozdielne a nezávislé právne systémy

Jednoduchá odpoveď na otázku vyplývajúcu z nadpisu by bola veľmi stručná: kánonické právo nemá
žiadny vzťah k právnemu poriadku Slovenskej republiky, keďže právny poriadok SR je právnym
systémom Slovenskej republiky, teda nezávislého štátu a kánonické právo je právnym systémom
katolíckej cirkvi. Samotný cirkevný zákonník – Kódex kánonického práva z roku 1983 v kánone 11
uvádza, že „čisto cirkevné zákony zaväzujú pokrstených v Katolíckej cirkvi alebo do nej prijatých“ za
podmienky, že dostatočne používajú rozum a pokiaľ nie je uvedené inak, zavŕšili siedmy rok života.
Cirkevný zákon teda môže zaväzovať len príslušníka danej cirkvi. Tí, ktorí nie sú členmi cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti, nemôžu byť jej normami viazaní. Inými slovami – právny poriadok Slovenskej
republiky a kánonické právo sú rozdielne a na sebe nezávislé právne systémy. Avšak prax a aj judikatúra
slovenských súdov vie byť niekedy trochu komplikovanejšia.
...

Je výpoveď kvôli porušeniu kánonického práva v súlade s právnym
poriadkom?

Všimnime si najprv rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 64/00-65. Na Ústavný súd
sa obrátil s podnetom občan, ktorý zastával názor, že okresný a aj krajský súd porušili jeho ústavné
práva. Zdá sa, že občan sa obrátil na Ústavný súd po tom, čo uvedené súdy odmietli jeho podania
týkajúce sa vyplatenia a vyplácania mzdy zo strany zamestnávateľa, ktorým bolo isté rímskokatolícke
biskupstvo. To, čo nás na tomto prípade zaujíma je skutočnosť, že civilné súdy pri odmietnutí podania
navrhovateľa argumentovali tým, že navrhovateľ porušil normy kánonického práva, tým však civilné
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súdy povýšili normy kánonického práva nad právny poriadok SR. Pokiaľ sme uvedený prípad dešifrovali
správne, ide v ňom o situáciu, keď navrhovateľ porušil určitú normu kánonického práva, na základe
čoho s ním zamestnávateľ ukončil pracovný pomer. Navrhovateľ sa obrátil na civilné súdy (okresný a
potom aj krajský), ktoré jeho podanie odmietli, podľa navrhovateľa tie však svoje rozhodnutia
zdôvodňovali porušením kánonického práva zo strany navrhovateľa. Navrhovateľ potom podal podnet
na Ústavný súd.
 

Odborný článok je uvedený v skrátenom znení. Jeho celé znenie článku nájdete v produkte EPI
Odborné články:
Postavenie kánonického práva vo vzťahu k právnemu poriadku SR a jeho uplatnenie v praxi

Súvisiace odborné články

Porovnanie trestného práva Slovenskej republiky a trestného práva Katolíckej cirkvi
Postavenie Apoštolskej stolice v medzinárodnom práve
Úprava vzťahu štátu a katolíckej cirkvi v Slovenskej republike a jej východiská

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

K právu cirkví zabezpečovať výučbu náboženstva nezávisle od štátnych orgánov
Sindicatul „Păstorul cel Bun” proti Rumunsku
Reštitúcia cirkevného majetku – nehnuteľnosti vedené v pozemkovej knihe ako majetok Ostrihomského
arcibiskupstva
Skončenie služobného pomeru duchovného
Vladimír Šupa proti Slovenskej republike
Muñoz Diaz proti Španielsku
Obst proti Nemecku a Schüth proti Nemecku
Nehnuteľný majetok gréckokatolíckej cirkvi
Súdy SR nemajú právomoc rozhodnúť vo veciach vzniku, zmeny a zániku služby duchovného katolíckej
cirkvi
Strany sporu: IR proti JQ
Nedostatok právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných
cirkevnými orgánmi

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
311/2001 Z. z. Zákonník práce

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Postavenie kánonického práva vo vzťahu k právnemu poriadku SR a jeho uplatnenie v praxi

Stránka 2 / 2

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=19402918
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Porovnanie-trestneho-prava-Slovenskej-republiky-a-trestneho-prava-Katolickej-cirkvi.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Postavenie-Apostolskej-stolice-v-medzinarodnom-prave.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Uprava-vztahu-statu-a-katolickej-cirkvi-v-Slovenskej-republike-a-jej-vychodiska.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/K-pravu-cirkvi-zabezpecovat-vyucbu-nabozenstva-nezavisle-od-statnych-organov.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Sindicatul-Pastorul-cel-Bun-proti-Rumunsku.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Restitucia-cirkevneho-majetku-nehnutelnosti-vedene-v-pozemkovej-knihe-ako-majetok-Ostrihomskeho-arcibiskupstva.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Skoncenie-sluzobneho-pomeru-duchovneho.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Vladimir-Supa-proti-Slovenskej-republike.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Munoz-Diaz-proti-Spanielsku.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Obst-proti-Nemecku-a-Schuth-proti-Nemecku.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Nehnutelny-majetok-greckokatolickej-cirkvi.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/sudy-sr-nemaju-pravomoc-rozhodnut-vo-veciach-vzniku-zmeny-a-zaniku-sluzby-duchovneho-katolickej-cirkvi.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/strany-sporu-ir-proti-jq.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/nedostatok-pravomoci-ustavneho-sudu-slovenskej-republiky-na-preskumanie-rozhodnuti-vydanych-cirkevnymi-organmi.htm
https://www.epi.sk/zz/1992-460
https://www.epi.sk/zz/2001-311

