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Abstrakt: Štát sa snaží zabrániť konaniu, ktoré je pre spoločnosť nežiaduce a nebezpečné. 

Trestné právo je súhrn právnych noriem, ktoré chránia štát a občanov pred takýmto 

nežiaducim konaním. Trestné právo vymedzuje jednotlivé trestné činy a tresty, ktoré sa za ne 

ukladajú, upravuje postup pri zisťovaní trestných činov a ich páchateľov, pri súdnom 

trestnom konanía pri výkone trestu. Základným poslaním slovenského trestného práva je 

chrániť významné spoločenské vzťahy pred trestnými činmi. Túto úlohu plní trestné právo 

tým, že svojimi normami reguluje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s páchaním trestných 

činov. Existenciou kanonického alebo cirkevného práva má cirkev vlastný právny poriadok 

vrátane noriem trestného práva. Cirkev okrem zákonodarnej a výkonnej moci má aj súdnu 

moc a má ustanovený systém inštitúcií, ktoré majú právo ukladať sankcie za porušenie 

noriem kanonického trestného práva. Môžeme povedať, že obidva právne poriadky majú po 

formálnej stránke spoločného predka, ktorým je rímske právo. Cirkevné právo musí byť 

v súlade so svetským právom. 

 

Kľúčové slová: Trestné právo. Trestné kánonické právo. Trestný čin. Delikt. 

 

Abstract: The state strives to prevent conduct which is undesirable and dangerous for the 

society. Criminal law is the body of law that protect the state and its citizens against such 

undesirable conduct. Criminal law defines various offenses and the subsequent penalties, the 

procedures used for detection of crimes and their perpetrators in court criminal proceedings 

and the enforcement of the sentence. The main goal of Slovak criminal law is to protect 

important social relations from criminal acts. Criminal law achieves this goal by regulating 

relations arising in connection with the commission of offenses. The existence of canon or 

ecclesiastical law offers the church its own law, including rules of criminal law. In addition to 

legislative and executive powers, the church has a judicial power and has established a 

system of institutions that have the right to impose sanctions for violations of norms of canon 
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criminal law. We can say that both legal systems have formally common basis, which is the 

Roman law. Canon law must be consistent with the secular law. 

 

Keywords: Criminal law. Criminal canon law. Criminal act. Misdemeanor. 

 

Úvod 

Rozsiahle politické, spoločenské a ekonomické zmeny po roku 1989 naštartovali aj 

množstvo nevyhnutných zmien v celom právnom poriadku štátu. Proces transformácie 

a demokratizácie spoločnosti, ako aj napĺňanie obsahu princípov právneho štátu bolo možné 

zabezpečiť len v procese rekodifikácie slovenského trestného práva. Prijatie nového 

Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. účinného od 01.01.2006
1
 (posledná zmena účinná od 

01.02.2014) a nového Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2006 

(posledná zmena účinná od 01.01.2015) znamená významný medzník v novodobej histórii 

slovenského právneho poriadku a predstavuje zásadnú zmenu v kvalite trestnoprávnej 

ochrany spoločenských vzťahov
2
. Vychádzajúc z delenia práva na súkromné a verejné

3
 je 

trestné právo ako súčasť slovenského právneho poriadku odvetvím verejného práva. 

       Trestné kánonické právo otvára mnoho otázok predovšetkým „ad intra“, dovnútra 

Cirkvi. Môžeme povedať, že Cirkev by mala byť inštitúciou, v ktorej taktiež nemožno páchať 

trestné činy bez akýchkoľvek následkov a bez absencie konania kompetentných. 

 

Trestné právo 

Trestné právo poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone 

pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a 

predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty 

k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia. 

V trestnom práve rozlišujeme: 

 Trestné právo hmotné - určuje, ktoré konanie je trestné a aké opatrenia možno 

použiť voči páchateľom trestných činov. Základným právnym dokumentom je Zákon 

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon: 

                                                 

1
 Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 2010, s.5 

2
 Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 2010, s.5 

3
 Delenie práva na právo verejné a súkromné sa datuje od doby rímskeho právnika Ulpiána, ktorý vo svojej práci 

Digesta rozdelil právo na božské (ius divinum) a právo ľudské (ius humanum), ktoré ďalej rozdelil na právo 

verejné (ius publicum) a právo súkromné (ius privátum) – cit. Podľa Madliak, J. a kol.: Trestné právo hmotné I. 

Všeobecná časť. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010, s.33. 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trestn%C3%A9_pr%C3%A1vo_hmotn%C3%A9&action=edit&redlink=1
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-Prvá časť: Všeobecná časť – ustanovenia § 1 - § 143 

-Druhá časť: Osobitná časť – ustanovenia § 144 – § 435 

-Tretia časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia - § 436 - § 440  

 Trestné právo procesné - upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri 

zisťovaní a prejednávaní trestných činov a pri výkone rozhodnutí, ako aj práva a 

povinnosti osôb zúčastňujúcich sa v trestnom konaní. Pri trestom práve procesnom je 

základným prameňom Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok: 

-Prvá časť: Všeobecné ustanovenia - § 1 - § 195 

-Druhá časť: Predsúdne konanie - § 196 - § 236 

-Tretia časť: Súdne konanie - § 237 - § 405 

-Štvrtá časť: Vykonávacie konanie - § 406 - § 476 

-Piata časť: Právny styk s cudzinou - § 477 - § 552 

-Šiesta časť: Trovy trestného konania - § 553 - § 559 

-Siedma časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia - § 560 - § 569 

Funkcie trestného práva 

 Ochranná funkcia: Trestné právo je charakterizované ako krajný prostriedok 

ochrany spoločnosti. Chráni spoločnosť a určený okruh spoločenských vzťahov pred 

spoločensky najzávažnejšími útokmi fyzických osôb. Jej účelom je zabrániť 

odsúdenému páchať ďalšiu trestnú činnosť. 

 Regulatívna funkcia: Trestné právo reguluje vzťahy tým, že ustanovuje podmienky 

trestnej zodpovednosti i beztrestnosti, zakotvuje podmienky aplikácie ochranných 

opatrení, ustanovuje podmienky zániku trestnosti a trestu, pôsobnosť trestných 

zákonov a pod. 

 Preventívna funkcia: Jej úlohou je predchádzať páchaniu trestných činov. Vyplýva 

hlavne zo zásad ukladania trestov (§ 34 ods.1 TZ). Trest má zabezpečiť ochranu 

spoločnosti pred páchateľom tým, že vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby 

viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov. 

 Represívna funkcia: Smeruje k ochrane chránených záujmov výlučne individuálne, a 

to pôsobením na páchateľa trestného činu. Uložením trestu sa odsúdený postihuje na 

niektorých jeho právach
4
. 

 

Základné zásady trestného práva 

                                                 

4
 Šulík, M.: Repetitórium trestného práva pre sociálnych pracovníkov. Prešov: PBF PU v Prešove, 2015, s. 7 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trestn%C3%A9_pr%C3%A1vo_procesn%C3%A9&action=edit&redlink=1
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 Základné zásady trestného práva sú určité právne princípy, vedúce právne idey, na 

ktorých je založené trestné právo hmotné. Tvoria základ, na ktorom je postavená koncepcia 

trestnej zodpovednosti a systém trestných sankcií, určujú šírku a koncepciu trestnoprávnej 

ochrany spoločenských vzťahov. Základné zásady trestného práva sú určité právne princípy, 

vedúce právne idey, na ktorých je založené trestné právo, a ktoré vychádzajú z učenia 

o právnom štáte.    

       

Základné zásady majú význam: 

1. poznávací - umožňuje pochopiť zmysel, podstatu, ciele a funkcie trestného práva ako 

celku                         aj jeho jednotlivých inštitútov, zároveň však aj ciele aplikácie 

trestnoprávnych noriem, 

2. interpretačný - pri výklade obsahu zákona, jeho jednotlivých inštitútov a najmä 

sporných  otázok treba vychádzať zo základných zásad trestného práva, 

3. aplikačný - pri aplikácii trestnoprávnych noriem na konkrétne trestné veci, postupy a                        

riešenia konkrétnych sporných otázok treba vychádzať aj zo základných zásad trestného 

práva, 

4. normatívny - pri tvorbe TZ, ako aj ďalších trestnoprávnych noriem treba vychádzať z                            

jednotných princípov a rešpektovať jednotný systém trestnoprávnych inštitútov vychádzajúci 

zo základných zásad trestného práva
5
. 

 

Trestnoprávna veda rozoznáva tieto základné zásady trestného práva :  

1. Zásada „Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“ - Žiadny trestný čin bez 

zákona, žiadny trest bez zákona, má medzi všetkými zásadami dominantné postavenie, lebo 

ustanovovať, čo sa rozumie trestným činom, ustanovovať podmienky trestnej zodpovednosti 

a ustanovovať sankcie môže jedine zákon.  

2.  Zásada subsidiarity represie - trestnoprávne riešenie predstavuje posledný prostriedok 

ochrany (ultima ratio) pre zákonodarcu i súd, keď ostatné prostriedky nestačia.  

3. Zásada humanizmu - širší zmysel: trestné právo ochraňuje určité humanitné záujmy                                                                 

a hodnoty a primerane obete trestných činov,  

        - užší zmysel: požiadavka na ukladanie a výkon trestných sankcií,                                                                 

napr. zrušenie trestu smrti, nie iba odplata, ale i sociálna reintegrácia páchateľov.  

                                                 

5
 Madliak, J. a kol.: Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010, s.38. 
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4. Zásada individuálnej zodpovednosti za spáchaný trestný čin - základom trestnej 

zodpovednosti je už spáchaný trestný čin - konanie FO, nie PO porušujúce alebo ohrozujúce 

záujmy chránené zákonom, nie navonok neprejavené myšlienky či vlastnosti.  

5. Zásada zodpovednosti za zavinenie - atribút trestnej zodpovednosti páchateľa je jeho 

zavinenie - úmyselné alebo nedbanlivostné ako vnútorný psychický vzťah páchateľa 

k objektívnym znakom páchaného trestného činu. Tento vzťah určuje tzv. subjektívnu stránku 

trestného činu. Slovenské trestné právo je založené na tzv. subjektívnej zodpovednosti, t.j na 

zodpovednosti za zavinenie
6
.  

       Trestné právo procesné je odvetvie práva, ktoré chráni práva a oprávnené záujmy 

fyzických osôb a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej 

republiky pred trestnými činmi tým, že upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a 

súdu, prípadne aj iných osôb zúčastnených na trestnom konaní pri zisťovaní trestných činov a 

ich páchateľov, pri rozhodovaní o nich, pri výkone rozhodnutí a pri predchádzaní a 

zamedzovaní trestnej činnosti. Trestné právo procesné zároveň upravuje aj vzájomné 

procesné vzťahy týchto orgánov a osôb. 

       Základné zásady trestného konania 

1. Nikto nemôže byť stíhaný inak než zo zákonných dôvodov. 

2. Do základných práv a slobôd osôb možno zasahovať len v nevyhnutnej miere na 

dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť  osôb a ich 

súkromie. 

3. O zásahoch do základných práv a slobôd pred začatím trestného stíhania alebo 

v prípravnom konaní rozhoduje sudca pre prípravné konania. 

4. Každý, proti komu sa vedie trestné stíhanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví 

právoplatným odsudzujúcim  rozsudkom  jeho vinu /zásada prezumpcie neviny/. 

5. Prokurátor v trestnom konaní  zastupuje štát. Je povinný stíhať všetky trestné činy, 

o ktorých sa dozvedel. 

6. Orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci sú 

povinné vybavovať prednostne a urýchlene. 

7. Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote 

prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol 

vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak. 

                                                 

6
 Šulík, M.: Repetitórium trestného práva pre sociálnych pracovníkov. Prešov: PBF PU v Prešove, 2015, s. 8 
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8. Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo 

oslobodený spod obžaloby. 

9. Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, má právo na obhajobu. 

10. Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci. 

Objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho 

prospech, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. 

11. Súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Strany majú právo nimi navrhnutý 

dôkaz zabezpečiť. 

12. Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom. 

13. Orgány činné v trestnom konaní a súd spolupracujú so záujmovými združeniami 

občanov a využívajú ich výchovné pôsobenie. 

14. Strany sú si v konaní pred súdom rovné. 

15. Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej 

prokurátorom, ktorý v konaní pred súdom obžalobu alebo návrh zastupuje. 

16. V trestnom konaní pred súdom rozhoduje senát, samosudca alebo sudca pre prípravné 

konanie. 

17. Trestné veci prejednáva súd verejne. Z hlavného pojednávania alebo verejného 

zasadnutia môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených týmto zákonom. 

Rozsudok musí byť vždy vyhlásený verejne. 

18. Konanie pred súdom je ústne. 

19. Pri rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom 

zasadnutí smie súd prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané. 

20. Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, 

že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmočníka a prekladateľa. 
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Kánonické právo je samostatným právnym odvetvím „sui generis“
7
.  Nie je súčasťou 

právneho systému Slovenskej republiky, ale je platným právom cirkvi - najmä Katolíckej 

cirkvi. Nie je preto v súčasných sekulárnych
8
 demokratických štátoch vynútiteľné štátnou 

mocou. 

       Kánonické právo bolo pôvodne súčasťou teológie. Až Gratianus vyčlenil kánonické 

právo ako samostatnú, vedeckú právnickú disciplínu. Jeho zbierka Discordantium canonum 

concordia (alebo tiež Decretum Gratiani) z roku 1140 tvorila až do začiatku 20. storočia 

základ prameňov kánonického práva Latinskej cirkvi. Bola časťou zbierky kánonov 

uverejnenej v roku 1580 rímskym pápežom Gregorom XIII. pod názvom Corpus Iuris 

Canonici, ktorá platila spolu s ďalšími pápežskými predpismi až do roku 1918. V roku 1917 

vyhlásil pápež Benedikt XV. pre rímskokatolícku cirkev prvý jednotný kodifikovaný právny 

text s názvom Codex iuris canonici, ktorý platil ďalších 65 rokov. Od 27. novembra 1983 je 

účinný nový Codex iuris canonici, vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. 

       Existuje tiež Codex canonum ecclesiarum orientalium, prvý jednotný zákonník 

platný pre východné katolícke cirkvi, oficiálne vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 

1990, účinnosť nadobudol 1. októbra 1991. 

       Kanonické právo bolo ovplyvnené aj rímskym právom. Samo malo veľký vplyv na 

formovanie viacerých súčasných právnych odvetví, najmä rodinného, manželského a 

dedičského práva
9
. 

       Ak by sme použili svetskú terminológiu, tak trestný zákon cirkvi sa nachádza v šiestej 

knihe Kódexu kánonického práva (kánony 1311 – 1399) pod názvom sankcie v cirkvi. Šiesta 

kniha Kódexu kanonického práva je rozdelená na dve časti: 

       

   I. Delikty a tresty vo všeobecnosti (kánony 1311 – 1363): 

 - I. titul: Trestanie deliktov všeobecne – kánony 1311 - 1312
10

 

                                                 

7
 Sui generis (doslova „svojho rodu“) je latinský výraz znamenajúci „svojho druhu“. Výraz vznikol v 

scholastickej filozofii na označenie entít, ktoré nemôžu byť podradené žiadnemu vyššiemu druhu. Výraz sa 

používa tak v bežnej reči, ak chceme zdôrazniť špecifický ráz nejakej veci (napr. poézia sui generis), ako aj v 

právnických výrazoch (napr. právny subjekt sui generis). 
8
 Sekulárny štát je štát, ktorý je založený na sekularizme. To znamená, že nie je viazaný žiadnou náboženskou 

ideológiou a súčasne zaručuje svojím občanom slobodu vyznania 
9
 NEMEC, M. 2006. Základy kánonického práva. Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 249s. ISBN: 80-

8078-130-3. 
10

 Kán. 1311 - Cirkev má vrodené a vlastné právo trestnými sankciami postihovať veriacich, ktorí spáchali 

delikt. 

Kán. 1312 - § 1. Trestné sankcie v Cirkvi sú: 1. medicinálne tresty, čiže cenzúry, ktoré sa uvádzajú v kán. 1331-

1333; 2. odpykávacie tresty, o ktorých sa hovorí v kán. 1336. § 2. Zákon môže stanoviť iné odpykávacie tresty, 

ktoré veriaceho pozbavujú nejakého duchovného alebo časného dobra a zodpovedajú nadprirodzenému cieľu 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sui_generis
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Platn%C3%A9_pr%C3%A1vo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katol%C3%ADcka_cirkev_(latinsk%C3%A1_cirkev_a_v%C3%BDchodn%C3%A9_katol%C3%ADcke_cirkvi)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katol%C3%ADcka_cirkev_(latinsk%C3%A1_cirkev_a_v%C3%BDchodn%C3%A9_katol%C3%ADcke_cirkvi)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gia
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gratianus&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Discordantium_canonum_concordia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Discordantium_canonum_concordia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Graci%C3%A1nov_dekr%C3%A9t&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1140
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Dia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
http://sk.wikipedia.org/wiki/1580
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_XIII.
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Iuris_Canonici&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpus_Iuris_Canonici&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/1918
http://sk.wikipedia.org/wiki/1917
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XV.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_cirkev
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 - II. titul: Trestný zákon a trestný príkaz – kánony 1313 - 1320
11

 

 - III. titul: Subjekt podliehajúci trestným sankciám – kánony 1321 - 1330
12

 

 - IV. titul: Tresty a iné postihy – kánony 1331 – 1340:  

- I. kapitola: Cenzúry  - kánony 1331 - 1335
13

 

- II. kapitola: Odpykávacie tresty – kánony 1336 - 1338
14

  

- III. Kapitola: Trestné liečivé prostriedky a pokánie – kánony 1339 – 1340
15

 

-V. titul: Uplatňovanie trestov – kánony 1341 - 1353
16

 

-VI. titul: Zánik trestov – kánony 1354 - 1363
17

 

 

       II. Tresty za jednotlivé delikty (kánony 1364 – 1399): 

-I. titul: Delikty proti náboženstvu a jednote cirkvi – kánony 1364 - 1369
18

 

-II. titul: Delikty proti cirkevným vrchnostiam a slobode cirkvi – kánony 1370 - 1377
19

 

-III.titul: Uzurpácia
20

 cirkevných úloh a delikty spáchané pri ich vykonávaní – kánony  

              1378 - 1389
21

 

                                                                                                                                                        

Cirkvi. § 3. Okrem toho sa používajú trestné liečivé prostriedky a pokánia; trestné liečivé prostriedky najmä na 

predchádzanie deliktov, pokánia skôr na nahradenie alebo zväčšenie trestu. 
11

 Napr.: Kán. 1313 - § 1. Ak sa po spáchaní deliktu zákon zmení, treba uplatniť zákon priaznivejší pre vinníka.  

§ 2. Ak neskorší zákon zrušuje zákon alebo aspoň trest, trest ihneď zaniká. 
12

 Napr.: Kán. 1321 - § 1. Nikto nie je trestaný, ak vonkajšie porušenie zákona alebo príkazu, ktorého sa 

dopustil, nie je sankčne postihnuteľné na základe úmyslu alebo nedbanlivosti. 

§ 2. Trest stanovený zákonom alebo príkazom sa vzťahuje na toho, kto uvážene porušil zákon alebo príkaz; kto 

to však urobil zo zanedbania náležitej pozornosti, netrestá sa, ak zákon alebo príkaz neurčuje ináč. 

§ 3. Keď nastalo vonkajšie porušenie, postihnuteľnosť sa prezumuje, ak nie je zjavné niečo iné. 
13

 Napr.: Kán. 1331 - § 1. Pojednáva  o tom, čo sa Exkomunikovanému  zakazuje 
14

 Napr.: Kán. 1336 - § 1. Odpykávacie tresty, ktoré môžu postihnúť páchateľa deliktu buď natrvalo, alebo na 

určitý čas, alebo na nevymedzený čas, okrem iných, ktoré prípadne stanovil zákon, sú tieto: 1. zákaz alebo 

príkaz pobytu na určitom mieste alebo území; 2. odňatie moci, úradu, úlohy, práva, privilégia, splnomocnenia, 

milosti, titulu, odznaku, hoci len čestného; 3. zákaz vykonávať to, čo sa uvádza v bode 2, alebo zákaz 

vykonávať to na určitom mieste alebo mimo určitého miesta; tieto zákazy nie sú nikdy pod trestom nulity; 4. 

preloženie na iný úrad z trestu; 5. prepustenie z klerického stavu. § 2. Odpykávacie tresty na základe 

vyneseného rozsudku môžu byť len tie, ktoré sa uvádzajú v § 1,   bod3.  
15

 Napr.: Kán. 1340 - § 1. Pokánie, ktoré možno uložiť vo vonkajšom fóre, je nejaký skutok náboženstva alebo 

nábožnosti, alebo dobročinnej lásky, ktorý treba vykonať. § 2. Za tajný priestupok sa nikdy nemá ukladať 

verejné pokánie. § 3. Pokánia môže ordinár podľa svojho rozumného úsudku pridať k trestnému liečivému 

prostriedku napomenutia alebo pokarhania. 
16

 Napr.: Kán. 1341 - Ordinár má dbať, aby sa súdny alebo administratívny postup na uloženie alebo vyhlásenie 

trestov začal iba vtedy, keď zistil, že ani bratským napomenutím, ani pokarhaním, ani inými prostriedkami 

pastoračnej starostlivosti sa nemôže dostatočne odstrániť pohoršenie, obnoviť spravodlivosť a napraviť vinníka 
17

Napr.: Kán. 1360 - Odpustenie trestu vynútené veľkým strachom je neplatné.  
18

 Napr.: Kán. 1366 - Rodičia alebo ich zástupcovia, ktorí dávajú deti pokrstiť alebo vychovávať v nekatolíckom 

náboženstve, majú byť potrestaní cenzúrou alebo iným spravodlivým trestom. 
19

 Napr.: Kán. 1376 - Kto hnuteľnú alebo nehnuteľnú posvätnú vec zneuctí, má byť potrestaný spravodlivým 

trestom. 
20

 Uzurpácia alebo uzurpovanie: protiprávne prisvojenie si niečoho, uchvátenie (majetku, práv, moci, úradu a 

podobne) 
21

 Napr.: Kán. 1385 - Kto z omšového milodaru nezákonne nadobúda zisk, má byť potrestaný cenzúrou alebo 

inýmspravodlivým  trestom. 
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-IV. titul: Trestný čin nepravdy – kanóny 1390 - 1391
22

 

-V. titul: Delikty proti zvláštnym záväzkom – kánony 1392 - 1396
23

 

-VI. titul: Delikty proti životu a slobode človeka – kánony 1397 - 1398
24

 

-VII. titul: Všeobecná norma – kánon 1399. 

 

Jednotlivé procesy kánonického práva, súdne konania, rozličné stupne a druhy  

tribunálov a ďalšie náležitosti trestného kánonického práva procesného, spôsob postupu pri 

odvolávaní a prekladaní farárov sú popísané v siedmej knihe Kódexu kánonického práva 

v kánonoch 1400 – 1752. 

 

 

Trestné právo podľa Kódexu  kánonov  východných  cirkví 

Boží služobník a nezabudnuteľný pápež Ján Pavol II. odovzdal svojej Cirkvi dve dôležité 

zbierky kánonického práva. V roku 1983 promulgoval Kódex kánonického práva (CIC) pre 

latinskú cirkev a v roku 1990 Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) pre východné 

katolícke cirkvi. 

       Už v spomenutom Kódexe kánonov východných cirkví sa tiež nachádzajú kánony 

zaoberajúce sa trestnou problematikou cirkvi. O tejto problematike pojednávajú kánony 1401 

– 1487 s nasledovným rozdelením: 

-TITUL XXVII – Trestné sankcie v cirkvi (kánony 1401 – 1467): 

-Kapitola I: Delikty a tresty vo všeobecnosti – kánony 1401 - 1435
25

 

-Kapitola II: Tresty za jednotlivé delikty – kánony 1436 - 1467
26

 

 -    TITUL XXVIII – Postup pri ukladaní trestov (kánony 1468 – 1487): 

       - Kapitola I: Trestný proces: Art. I: Predbežné zisťovanie – kánony 1468 - 1470
27

 

                                                 

22
 Napr.: Kán. 1391 – Spravodlivým trestom podľa závažnosti deliktu môže byť potrestaný: 1. kto vyhotoví 

falošný verejný cirkevný doklad alebo pravý zmení, zničí, ukryje alebo falošný či zmenený používa; 

2. kto používa iný falošný alebo zmenený doklad v cirkevnej veci; 3. kto vo verejnom cirkevnom doklade tvrdí 

nepravdu. 
23

 Napr.: Kán. 1393 - Kto porušuje záväzky, ktoré mu boli uložené z trestu, môže byť potrestaný spravodlivým 

trestom. 
24

 Napr.: Kán. 1398 - Kto vykonáva potrat, po dosiahnutí účinku upadá do exkomunikácie na základe 

vyneseného rozsudku. 
25

 Napr.: Kán. 1401 - Keďže Boh využíva každý prostriedok, aby navrátil zatúlanú ovcu, tí, ktorí od neho dostali 

moc zväzovania a rozväzovania, majú podať primeraný liek v chorobe tým, ktorí spáchali delikt, majú ich 

napomenúť, pokarhať, povzbudiť so všetkou trpezlivosťou a poučením a čo viac, majú tresty ukladať tak, aby 

rany spôsobené deliktom vyliečili, a aby neviedli k priepasti beznádeje, ani nepovolili brzdy k rozpusteniu 

života a opovrhnutiu zákonom. 
26

 Napr.: Kán. 1436 - § 1. Kto tvrdošijne zapiera niektorú pravdu, ktorú treba veriť vierou božskou a katolíckou 

alebo ju kladie do pochybnosti, alebo kresťanskú vieru úplne odmieta a zákonne napomenutý sa nespamätá, má 

byť potrestaný ako heretik, alebo apostata väčšou exkomunikáciou, klerik okrem toho môže byť potrestaný 

inými trestami, nevylučujúc prepustenie. 
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       Art. II: Priebeh trestného procesu – kánony 1471 - 1482
28

 

       Art. III: Žaloba o náhradu škôd – kánony 1483 - 1485
29

 

-Kapitola II: Ukladanie trestov mimosúdnym dekrétom – kánony 1486 - 1487
30

 

 

Záver 

Na záver môžeme konštatovať, že vymáhanie práva a zákonnosti v Cirkvi, do rámca 

ktorého patrí aj trestné kánonické právo, má svoje korene v morálke, v ľudskom svedomí, 

v poslušnosti, v pravde, vo vernosti Magistériu Cirkvi a v láske k Bohu a blížnemu. Trestné 

právo má aj „očistnú silu“, ktorá v istom zmysle garantuje, aby sa neustále a podľa potreby 

„očisťoval“ obraz Cirkvi ako znaku a sviatosti spásy
31

. Je dôležité, aby sme žili tak, aby 

neboli na nás použité sankcie trestného práva a trestného kanonického práva. Žime tak, ako 

píše sv. Pavol v liste Rimanom: „ Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite 

k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, 

v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení 

buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. 

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte 

s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa 

k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa 

robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so 

všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je 

napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ 

hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu 

nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo
32

.  
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