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Slovo na záver 

 

Jedným z hlavných, aj keď nie vždy dodržiavaných a rešpektovaných princípov 

v právnom systéme a zahraničnej politike Rímskej ríše, s ktorým sa aj dnes stretávame 

v medzinárodnom práve a v rozvoji medzinárodných vzťahov, je princíp „pacta sum 

servanda“, teda princíp, resp. norma zaväzujúca účastníkov zmluvného vzťahu podriaďovať 

sa dohodnutým ustanoveniam, tvoriacim obsah zmluvných dokumentov. Uvedený princíp 

tvorí základ formovania vzťahov medzi štátmi, je teda nevyhnutným predpokladom 

funkčnosti celého systému medzinárodného práva a stability medzinárodného poriadku. 

Určite, zmluvy, zvlášť tie medzištátne, je potrebné dodržiavať, ale len pod podmienkou, že sú 

výhodné pre všetky zúčastnené strany, presnejšie povedané, že sú vyrovnané, pripravované 

a uzatvárané v atmosfére plodnej spolupráce medzi rovnoprávnymi a autonómnymi 

signatármi, v atmosfére vylučujúcej akýkoľvek mocenský nátlak, neúprimnosť, falošné 

taktizovanie, sledujúce dosiahnutie výhradne jednostranných výhod. Ak má zmluvný vzťah 

vyjadrovať a aspoň sčasti aj napĺňať záujmy všetkých zainteresovaných aktérov, ak sa má stať 

zárukou dlhodobo stabilnej a prospešnej spolupráce, musí byť výsledkom konštruktívneho 

hľadania a nájdenia kompromisných riešení, smerujúcich k realizácii a pre všetkých 

účastníkov zmluvného vzťahu aj prospešných konsenzuálnych politických rozhodnutí.  

Podobne ako v prípadoch mnohých zmlúv a dohôd, ani v prípade medzištátnych 

zmlúv medzi SR a Svätou stolicou vyššie uvedené požiadavky efektívneho, vyváženého 

a dlhodobo stabilného zmluvného vzťahu neboli v plnom rozsahu splnené, zvlášť ak jedného 

zo signatárov týchto zmlúv, t. j. Slovenskú republiku musíme brať aj ako plnohodnotnú 

súčasť EÚ, s pre ňu charakteristickými kultúrnymi a politickými hodnotami a zjednocujúcim 

sa systémom právnych noriem. Aj z tohto dôvodu a v súvislosti s prerokúvaním a hodnotením 

obsahu zatiaľ neschválených čiastkových zmlúv medzi SR a Svätou stolicou bol D. Čaplovič  

(podpredseda vlády SR v rokoch 2006 – 2010) presvedčený, že prípadné prijatie týchto 

dokumentov by nebolo v súlade s právom EÚ. Takže celkom oprávnene si kládol otázku či 

sme ako štát vstúpili do integračného zväzku s krajinami EÚ alebo do zväzku s Vatikánom.  

To je aj jedna z dôležitých príčin, prečo zmluvy takéhoto charakteru majú krátku 

životnosť, prečo sa stávajú predmetom ostrej kritiky, príčinou spochybňovania skutočných 

(predstieraných) pohnútok a cieľov ich aktérov a zdrojom nedôvery laickej a odbornej 

verejnosti k ich tvorcom a protagonistom. Podobné zmluvné dokumenty sú už pri svojom 

zrode, obrazne povedané, „tehotné“ svojím zánikom. Preto podľa mienky Ch. de Gaulla 

niektoré zmluvy „sú ako dievčatá a ruže: majú obmedzený čas trvania“ (Cit. podľa: Judt, 
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2007, s.233). V plnej miere to platí aj pre prijaté, resp. ešte len pripravované medzištátne 

zmluvy medzi SR a Svätou stolicou, pre ktoré je výrok bývalého francúzskeho prezidenta 

zvlášť výstižnou charakteristikou a prognózou ich časovo obmedzenej platnosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




