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Habilitačná práca profesora Vojtecha Vladára má názov „Prísahy v stredovekom kánonickom 
práve“ má 131 strán A4 je zo študijného odboru 3.4.12. Kánonické právo. Má abstrakt 
v slovenskom a anglickom jazyku (str. 3-4), obsah (str. 5-6). Nasleduje úvod (str. 7-11) a jadro 
práce má 6 kapitol: (1) Biblické základy (str. 12-15), (2) Rímsko-germánske vplyvy (str. 16-21), 
(3) Prísahy v klasickom a poklasickom kánonickom práve (22-74), (4) Prísaha ako dôkaz 
v stredovekom inkvizičnom procese (str. 75-90), (5) Prísahy v kódexovom kánonickom práve 
(str. 91-99), (6) Koncepčné poňatie prísah v slovenskom práve. Nasleduje záver (str. 104-115) 
a bibliografia (str. 116-131). Rozdelenie práce považujem za vhodné a je jasné, že ťažiskovou 
je tretia kapitola, ktorá má názov „Prísahy v klasickom a poklasickom kánonickom práve“ (str. 
22-74) a štvrtá kapitola „Prísaha ako dôkaz v stredovekom inkvizičnom procese“ (str. 75-90). 
Tieto dve kapitoly zodpovedajú aj názve habilitačnej práce. Prvé dve kapitoly možno chápať 
ako nevyhnutné načrtnutie východísk (biblických, rímskych a germánskych) a posledné dve 
poukazujú ako sa prísahy zo stredovekého kánonického práva premietli do platného 
kánonického práva, konkrétne do Kódexu kánonického práva z roku 1917, ako aj Kódexu 
kánonického práva z roku 1983, a platného práva Slovenskej republiky. Takéto členenie má 
logiku, ktorú považujem za správnu. Z formálneho hľadiska je habilitačná práca koncipovaná 
správne. 
 
Z obsahovej stránky považujem za zásadné, že vznik procesnoprávneho inštitútu prísahy bol 
ukotvený v Biblii, v rímskom práve a germánskom práve. Avšak zásadný obsah tento právny 
inštitút dostal v klasickom stredovekom kánonickom práve, najmä v dekréte majstra Jána 
Graciána. Považujem za dôležité zdôrazniť spôsob vykonávania prísahy u majstra Jána 
Graciána a to „v pravde, rozvahe a spravodlivosti“ (lat. in veritate, iudicio et in iustitiae) 
s poukázaním na morálny aspekt prísahy (hriech krivoprísažníctva bol proti pravde a proti 
spomínaniu Božieho mena nadarmo). Výstižný je výrok, že „prísaha sa má používať ako víno, 
teda s patričnou miernosťou, respektíve ako liek, ktorý sám osebe nie je dobrý, ale pomáha pri 
chorobe“ (Rajmund z Peňafortu, Summa de poenitentia 1,1). Profesor Vladár rozdelil prísahy 
z hľadiska užitočnosti (7 kritérií užitočnosti), z hľadiska používania v súdnickej praxi (prísaha de 
calumnia, doplňujúcu prísahu, očistnú prísahu a prísahu de veritate dicenda) a z hľadiska 
nejakej zvláštnosti (nerozvážne prísahy, prísahy neplnoletých a prísaha per creaturas). 
Zásadný príspevok vidím v prísahách a ich vývoji v procesnoprávnej praxi pre vypracovanie 
súboru procesných štandardov, pričom sa bolo potrebné konfrontovať s témami ako „plný 



súdny dôkaz“ alebo „svedecká prísaha a jej procesná hodnota/váha“, konfrontácia povinnosti 
prisahať s princípom trestného práva, že nikto nie je povinný „odhaľovať svoju hanbu“ (svedčiť 
vo svoj neprospech), problematika mandátu, ak sa prisahalo prostredníctvom prokurátora 
alebo zástupcu, problematika dôveryhodnosti prisahajúceho (niektoré osoby boli chápané ako 
samé osebe dôveryhodné, iné zase ako nedôveryhodné), problematika počtu prísažných 
svedkov, problematika dôkazného bremena v procese (actore non probante, reus absolvitur), 
prezumpcie, prísahy v procesoch verejného záujmu a prísahy v kauzách súkromného záujmu 
(napr. manželské kauzy sa považovali za prípady verejného záujmu, kde sa nepripúšťala 
doplňujúca prísaha). Očistná prísaha má pôvod v germánskom práve, používala sa v trestnom 
práve s oslobodzujúcim účinkom, ale nesmelo sa pri nej zlyhať alebo ju odmietnuť. 
Z odborného a vedeckého hľadiska sú tiež prínosom zásady uvedené v 4. kapitole, kde autor 
poukázal, že prísahy začali postupne nahrádzať v procesnom práve ordálie (božie súdy) 
a inkvizičný proces vlastne „naštartoval“ racionalizáciu súdneho procesu, čiže upúšťanie od 
očakávania nadprirodzených zásahov a smerovanie k slobodnému (rozumovému) hodnoteniu 
dôkazov sudcom (napr. str. 80). Nebola to však ani jednoduchá, ani ľahká cesta, na čo 
upriamuje pozornosť problematika tortury v trestných procesoch a jej rizík. 
 
Hlavným cieľom tejto habilitačnej práce je vymedzenie inštitútu prísahy, priblíženie jej 
historického pozadia vzniku a spôsobov uplatňovania týchto procesnoprávnych inštitútov 
poukázaním na ich základy, vývoj, a nepriamo aj úlohu kánonického práva pri formovaní 
súčasnej európskej právnej kultúry. Konštatujem, že autorovi habilitačnej práce sa podarilo 
tento stanovený cieľ naplniť. „Len ťažko si pri bežnom životnom zhone uvedomujeme (platí to 
aj o právnikoch), že nás obklopuje mnoho inštitútov, ktoré majú svoj pôvod vo veľmi dávnych 
dobách. Berieme to ako samozrejmosť a možno nás ani nenapadne, že pochádzajú z dôb, od 
ktorej nás nedeli jedno storočie, ale skoro celá naša história“ ako to konštatuje český 
romanista prof. Michal Skřejpek v jednej zo svojich štúdií. Jedným takýmto inštitútom, ktorý 
prešiel dlhým historickým vývojom a modifikáciami je aj prísaha, o ktorej pojednáva 
habilitačná práca. 
 
Pokiaľ ide o prínos tejto habilitačnej práce pre kánonicko-právnu vedu mám za to, že jej prínos 
je nesporný. Autor poukazuje nielen na ťažkosti a zložitosť vývoja princípov trestného 
a procesného kánonického práva, ktoré sa v súčasnosti považujú už za samozrejmé, ako keby 
tu boli odjakživa, ale poskytuje solídny racionálny a vedecký základ ďalšieho možného rozvoja 
a vývoja procesnoprávnych inštitútov. Len krátko spomeniem, že v roku 2015 pápež František 
novelizoval kánonický proces manželskej nulity a len nedávno došlo k úprave hmotného 
trestného kánonického práva a napokon k reforme Rímskej kúrie. Nič, čo je ľudské, nie je 
ideálne. Ale je potrebné rozvinúť maximálne úsilie a každý možný potenciál, čo najviac sa 
priblížiť v praxi k ideálu pravdy a spravodlivosti.  
 
Pokiaľ ide o prácu s literatúrou a prameňmi, autor tu preukázal excelentnú znalosť kánonicko-
právnej latinčiny. Bez tejto znalosti nie je možné sa v orientovať ani v dejinách právnych 
inštitútov, ani v súčasnosti platnom kódexovom kánonickom práve. Autor tu preukázal aj 
vynikajúcu znalosť aj svetových cudzích jazykov, čo treba mimoriadne oceniť. A preukázal, že 
sa v kánonickej právnej literatúre nielen vyzná, ale ju má naštudovanú a ju pozná. Stačí si 
prelistovať poznámky pod čiarou a v bibliografii pramene a literatúru. Tézy a tvrdenia, ku 



ktorým vo svojej habilitačnej práci dospel, sú podložené a závery majú odbornú i vedeckú 
platnosť. 
 
Berúc do úvahy všetko, čo som v habilitačnej práci prečítal, čo som v tomto hodnotení uviedol, 
som dospel k jasnému presvedčeniu, že habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe a tiež 
odporúčam, aby bol kandidátovi udelený titul docent v odbore kánonické právo. 
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