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Právna obyčaj v Graciánovom dekréte

Vojtech Vladár

Tento článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0568/14 Justiniánske Digesta 
a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite.

Graciánov dekrét (Decretum Gratiani, resp. Concordia 
discordantium canonum) možno z historickoprávneho 
hľadiska označiť za jeden z posledných, avšak najdôle-
žitejších výsledkov gregoriánskej reformy (reforma gre-
goriana). Tá voľne nadväzovala na reformy kláštorné-
ho reformného hnutia, pričom oba tieto procesy bývajú 
v kánonistike označované pojmom cirkevné reformy 
10. a 11. storočia. Predchádzalo im obdobie nábožen-
ského úpadku, keď sa cirkev stala závislou od cisárstva, 
resp. moci partikulárnych svetských vládcov (saeculum 
obscurum).

Gregoriánska reforma bola zameraná nielen na potlačenie laických prvkov 
v rýdzo duchovných záležitostiach cirkvi. V jej prípade totiž išlo o reformné hnutie, 
ktoré si za cieľ kládlo predovšetkým obnovu cirkevného a náboženského života 
v tom najširšom zmysle slova.1 Keďže jej vplyvy a koncepcie sa odzrkadlili aj 
v celkovom poňatí hierarchickej štruktúry katolíckej cirkvi, celkom prirodzene sa 
museli premietnuť aj do jej právneho systému.

Väčšina zásahov svetských vládcov do duchovnej sféry pritom nachádzala 
svoj pôvod v starých obyčajach (consuetudines priscae), prameniacich v tom čase 
v hlboko zakorenenom a v prospech svetských autorít koncipovanom beneficiát-
nom zriadení, ktoré vychádzalo z ešte staršieho inštitútu súkromných kostolov 

1 KUMOR, Boleslav, Cirkevné dejiny 3, Zlaté obdobie kresťanského stredoveku, Levoča, 2001, 
s. 7–13.
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(ecclesiae propriae). Aj z toho dôvodu sa očakávalo, že závery pápeža Gregora VII. 
(1073–1085), podľa ktorého bola táto reforma pomenovaná, budú potvrdené a his-
toricky odôvodnené v novom kánonickoprávnom diele, spôsobilom k určovaniu 
základných smerov vývoja kánonického práva aj do budúcnosti.

1. Právnohistorické pozadie
Ako sme už naznačili v úvode, cirkevná reforma začatá „zdola“ clunyjskými kláš-
tormi bola čoskoro nato sprevádzaná reformnými snahami „zhora“, keďže viaceré 
reformné iniciatívy vychádzali aj od predstaviteľov svetskej a cirkevnej vrchnosti. 
Z predstaviteľov svetskej moci by sme mohli v tomto ohľade spomenúť príklad 
niektorých rímskych cisárov a anglických kráľov, za cirkevných hodnostárov sa 
na čelo reformného hnutia postavilo samotné pápežstvo.2

Pápežský reformný program pritom od začiatku úzko nadväzoval na úsilie 
kláštorného hnutia, a to predovšetkým v rovine sankcionovania jeho požiadaviek 
v rovine univerzálnej (celocirkevnej) normatívy. Popri presadzovaní vnútrocirkev-
ných cieľov sa však čoraz intenzívnejšie rozvíjala aj cirkevnopolitická koncepcia 
oslobodenia cirkvi spod moci laikov (libertas Ecclesiae).3 Predovšetkým na tomto 
pozadí clunyjská reforma celkom plynule prešla do slávnej celocirkevnej grego-
riánskej reformy.

Keďže snahy pápežov od začiatku smerovali proti zasahovaniu svetských 
 autorít, a to predovšetkým cisárov do vnútorných cirkevných záležitostí, v rímskej 
kúrii sa vytvorili na pomer moci svetskej a cirkevnej dva rozdielne názory, a to 
jednako názory radikálne i umiernené. Táto skutočnosť našla svoje odzrkadlenie aj 
v prameňoch vtedajšieho práva, predovšetkým v zbierkach neskôr označovaných 
pre ich spätosť s cieľmi gregoriánskych reformátorov ako gregoriánske.4

Pápežská cirkevná reforma sa prejavila už počas obdobia nemeckých pápežov – 
od Klementa II. (1046–1047) po Viktora II. (1055–1057), za pontifikátov ktorých 
začalo pápežstvo cielene bojovať najmä proti všeobecne rozšíreným zlám simónie 

2 Toto hnutie bolo úprimne podporované predovšetkým cisármi Otom III. (983/996–1002) a Hen-
richom III. (1028/1046–1056), vrátane anglických kráľov Edgara Mierumilovného (959–975) 
a Eduarda Mučeníka (975–978). Pozri KUMOR, Boleslav, Cirkevné dejiny 2, Raný kresťanský 
stredovek, Levoča, 2001, s. 201.

3 DOLINSKÝ, Juraj, Dejiny Cirkvi 2, Stredovek, Bratislava, 1997, s. 136.
4 TIERNEY, Brian, The Crisis of Church and State 1050–1300, Toronto, 1988, s. 45 a nasl.
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a klérogamie, najvýraznejšie však v pontifikáte pápeža Leva IX. (1049–1054). 
Najmä z toho dôvodu ho možno označiť za hlavného iniciátora gregoriánskej 
reformy v Ríme.5

Na úsilia svojich predchodcov nadviazal a ohľadom požiadaviek pápežstva voči 
svetskej moci ich aj prekonal už spomenutý pápež Gregor VII., pôvodne mních 
clunyjského kláštora (vlastným menom Hildebrand von Soana).6 Do reformy cirkvi 
sa od samého začiatku pustil v duchu clunyjských ideálov, podstatne rozširujúc 
duchovný rozmer reformy o rozmer politický.7

Popri presadzovaní radikálnych názorov voči zasahovaniu svetských autorít do 
cirkevných záležitostí zároveň bojoval za dodržiavanie celibátu duchovnými a proti 
svätokupectvu, v čom bol podporovaný najmä jednoduchými veriacimi.8 Všetky 
nedôstojnosti a zlá v cirkvi pápež vnímal predovšetkým ako priamy dôsledok 
zasahovania svetskej moci do vnútorných cirkevných záležitostí. Práve dlhodobé 
úzke prepojenie cirkevného a svetského života, nižších a vyšších benefícií a pod-
statná závislosť duchovenstva na laikoch mala totiž za následok všeobecný pokles 
morálky a disciplíny.9

Ako sme už naznačili, snahy Gregora VII. boli podporované rozvíjajúcou sa 
kánonistikou i teológiou.10 Na tomto pozadí bol napríklad pojem simónia pod 
vplyvom spisu kardinála Humberta de Silva Candida († 1061) Libri tres adversus 
simoniacos z roku 1058 interpretačne rozšírený na akýkoľvek nekánonický spôsob 
obsadzovania cirkevných úradov, predovšetkým však menovania biskupov, opátov 

5 CUSHING, Kathleen G., Papacy and Law in the Gregorian Revolution, The Canonistic Work of 
Anselm of Lucca, Oxford, 1998, s. 18 a nasl.

6 Bližšie k jeho pontifikátu pozri napríklad WITTHINRICH, Kai, …si negotio ecclesiae videtur 
expedire, Die Päpste des Mittelalters zwischen Eherecht und Heiratspolitik, Eine typologische 
Untersuchung, Husum, 2011, s. 124 a nasl.

7 WIEL, Constant van de, History of Canon Law, Louvain, 1991, s. 79.
8 ŠPIRKO, Jozef, Cirkevné dejiny II, Martin, 1943, s. 322–323.
9 Vo svojich názoroch ohľadom pôsobenia oboch mocí však pápež zachádzal oveľa ďalej, pri-

čom neváhal priamo požadovať zvrchovanosť cirkevnej moci nad mocou svetskou. Bližšie k tejto 
problematike pozri MORRIS, Colin, The Papal Monarchy, The Western Church from 1050 to 
1250, Oxford, 1989, s. 89 a nasl.

10 PORTER, Jean, Custom, Ordinance and Natural Right in Gratian’s Decretum, in: PERREAU-
-SAUSSINE, Amanda, MURPHY, James Bernard (eds.), The Nature of Customary Law, Legal, 
Historical and Philosophical Perspectives, Cambridge, 2007, s. 83.
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a farárov predstaviteľmi svetskej moci. Takéto konanie bolo pritom prezentované 
ako priama urážka božstva Ducha svätého.11

Aj napriek tomu však faktom zostávalo, že viaceré z uvedených prehreš-
kov nepramenili ani tak vo vlastnom simonistickom úmysle páchateľa, ako skôr 
vo vtedajších právnych obyčajach, ktoré vyplývali z beneficiátneho zriadenia 
a jemu predchádzajúcemu systému súkromných kostolov.12 Najmä z toho dôvodu 
 Gregor VII. v slávnom liste adresovanom averskému biskupovi uviedol, že zvyk 
nesmie byť pripustený, pokiaľ je v rozpore s pravdou (veritas),13 dodávajúc, podľa 
vzoru cirkevného spisovateľa Tertuliána († okolo roku 220), že Kristus povedal: 
„Ja som pravda, nie zvyk.“14

Na tomto základe tak pevne odmietol akékoľvek nároky predstaviteľov svetskej 
moci s tým, že ak obyčaj nie je rozumná, nesmie byť akceptovaná ani v kánonic-
kom, ani vo svetskom práve.15 V nadväznosti na tieto závery potom v roku 1075 na 
pôstnej synode v Ríme priamo a definitívne zakázal laickú investitúru duchovných, 
obzvlášť investitúru biskupov rímskym kráľom.16

Odpoveďou cisára Henricha IV. (1056/1084–1105) bolo neuposlúchnutie tohto 
nariadenia a po pápežovom pohrození trestom exkomunikácie ním zvolaná synoda 
vo Wormse (1076), ktorá vyhlásila, že neuznáva Gregora VII. za hlavu cirkvi.17 

11 RAPP, Francis, Svatá říše římská národa německého, Od Oty Velikého po Karla V., Praha–Lito-
myšl, 2007, s. 110.

12 KADLEC, Jaroslav, Církevní dějiny II, Raný středověk, 3. přepracované vydání, Praha, 1983, s. 84.
13 D 8, c 5.
14 Bližšie k tejto problematike pozri GOURON, André, Non dixit: Ego sum consuetudo, in: Zeitschrift 

der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung č. 1/1988, Wien, s. 133 a nasl.
15 Tertullianus, PL 2, 889. Z hľadiska staroveku možno spomenúť ešte biskupa Cypriána z Kartága 

(† okolo roku 268), ktorý vo vzťahu k starším zvykom vo všeobecnosti uviedol, že v prípade 
absencie pravdy sa stáva zvyk len starým omylom. Pozri Cyprianus, PL 3, 1134. Bližšie k tejto 
problematike pozri ASCHERI, Mario, The Laws of Late Medieval Italy (1000–1500), Founda-
tions for a European Legal System, Leiden, 2013, s. 72–76, a REYNOLDS, Susan, Kingdoms and 
Communities in Western Europe 900–1300, Oxford, 1997, 462 s. Najmä vďaka tomu pápežské 
dekretálie (litterae decretales) od toho času získavali ešte väčšiu autoritu a, hoci boli v jednotlivých 
zbierkach v zásade umiestňované až za normy všeobecných (ekumenických) koncilov, začali sa 
vynucovať na úkor starších obyčají. Pozri STICKLER, Alfons M., La norma canonica nel primo 
millenio della chiesa, in: Ius canonicum, Navarra, 1976, s. 26. Na týchto predikátoch postavil 
svoje známe a viackrát ocenené dielo o právnickej revolúcii na kresťanskom Západe aj učenec 
Harold J. Berman († 2007). Pozri BERMAN, Harold J., Law and Revolution, The Formation of 
the Western Legal Tradition, London, 1983, s. 94–99.

16 CUSHING, Kathleen G., Papacy and Law in the Gregorian Revolution, s. 25 a nasl.
17 KUMOR, Boleslav, Cirkevné dejiny 3, s. 17.
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V reakcii na takéto konanie pápež ešte v tom istom roku cisára exkomunikoval 
a poddaných zbavil prísahy vernosti voči nemu.18

Pápežov postup sa ukázal ako úspešný, keďže poddané nemecké kniežatá, uve-
domujúce si výhodnosť situácie, dali kráľovi ultimátum: do roka musí dosiahnuť 
zrušenie kliatby alebo bude prehlásený za zbaveného trónu a zvolia kráľa nového. 
Tento konflikt napokon skončil známou púťou do Canossy (severná strana Apenín) 
v januári roku 1077, po ktorej musel cisár prejaviť značnú pokoru a kajúcnosť, na 
čo ho pápež prijal do cirkevného spoločenstva, avšak neodvolal jeho zosadenie 
z trónu.19

Konflikt, ktorý medzi Gregorom VII. a Henrichom IV. neskôr opätovne vy-
pukol, napokon predsa len skončil víťazstvom cisára. Po trojročnom obliehaní 
Ríma Henrich IV. dosadil nového pápeža Klementa III. (1079–1080) a Gregorovi 
sa podarilo zachrániť iba za pomoci Normanov, ktorí zložili ešte v roku 1059 vo 
vzťahu k Sicílii a juhoitalským územiam vazalskú prísahu do rúk pápeža Miku-
láša II. (1059–1061) a z ktorých moci od toho času pápeži občasne profitovali.20

Samotný boj o investitúru pokračoval ďalej aj po smrti Gregora VII., pričom 
obe strany naďalej pevne hájili svoje stanoviská.21 Tento konflikt prebiehal najzlo-
žitejšie najmä v Nemecku, keďže pápež požadoval nielen slobodné menovanie, 
resp. voľbu biskupov, ale i plné vlastníctvo majetkov spojených s týmito úradmi. 
Na základe toho by sa ale cirkev stala faktickým pánom veľkej časti ríše. I preto 
cisár dôrazne hájil ríšske vlastníctvo k týmto majetkom a osoboval si právo na 
investitúru k nim.

Používanie symbolov berly a prsteňa však viedlo k domnienke, že on sám 
udeľuje nielen svetské majetky, ale i samotný duchovný úrad. Okrem toho, cisár 
celkom otvorene požadoval právo slobodného obsadzovania cirkevných úradov 
v ríši, keďže preláti boli zároveň ríšskymi úradníkmi a ríšskymi kniežatami.22

Prvý pokus o riešenie tohto zložitého a na obe strany čoraz ťažšie doliehajúceho 
problému prebehol v roku 1111 v Sutri, keď bola cirkev donútená zriecť sa ríšskych 

18 KADLEC, Jaroslav, Církevní dějiny II, s. 114.
19 RAPP, Francis, Církev a náboženský život západu na sklonku středověku, Brno, 1996, s. 116–118.
20 BUŠEK, Vratislav, Učebnice dějin práva církevního I, Praha, 1946, s. 143–144.
21 FRANZEN, August, Malé dějiny církve, 3. vydání, Kostelní Vydří, 2006, s. 144, a MÚCSKA, 

Vincent, Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia, Bratislava, 2004, s. 33 a 58.
22 RAPP, Francis, Svatá říše římská národa německého, s. 121.



Vojtech Vladár48

majetkov a svetská moc sa vzdala obsadzovania biskupstiev, čo sa takmer rovnalo 
stredovekej odluke cirkvi od štátu.23 Toto riešenie však bolo v dôsledku neochoty 
ríšskych biskupov akceptovať ho bezprostredne nato zavrhnuté.24

Po ďalších ostrých sporoch medzi Gregorovými nástupcami a cisárom Henri-
chom V. (1099/1111–1125) bola táto otázka definitívne vyriešená až 23. septem-
bra 1122, a to kompromisne prostredníctvom známeho Wormského konkordátu 
(Vormatiae concordatus),25 ktorý s cisárom uzavrel pápež Kalixt II. (1119–1124). 
Táto vo viacerých ohľadoch výnimočná dohoda bola publikovaná vo forme dvoch 
osobitných vyhlásení (Henricianum a Calixtinum).

Henrich sa v nej zaviazal navrátiť skonfiškovaný cirkevný majetok a zaručil 
tiež slobodné voľby biskupov a opátov. V súlade s cirkevným právom tak boli 
biskupské voľby od toho času vyhradené kléru a šľachte príslušnej diecézy, od 
13. storočia zboru kanonikov združených okolo biskupskej katedrály (dómska 
kapitula).26 Pápež súhlasil, že cisár bude pri biskupských voľbách osobne prítom-
ný a zvolenému kandidátovi odovzdá nie berlu a prsteň, ale žezlo symbolizujúce 
svetské záležitosti.

Preláti mali od toho času prisahať vernosť panovníkovi len z titulu statkov 
a výhradných práv, ktoré im boli ním prepožičané. Feudálna prísaha prelátov tak 
zostala i naďalej zachovaná a s ňou tiež tradičné povinnosti vysokých cirkev-
ných hodnostárov voči cisárovi.27 Vo všeobecnosti teda platilo, že každý slobodne 
zvolený biskup mal byť dosadený do léna odovzdaním žezla, v Nemecku pred 
biskupským svätením (pričom odmietnutie kráľom malo za následok odklad svä-
tenia), v Itálii a Burgundsku do šiestich mesiacov po svätení. Tu totiž, celkom 
prirodzene, rímsko-nemeckému kráľovi až tak nezáležalo na tom, kto sa stane 
biskupom a záujem bol skôr na strane pápeža.28

23 HRDINA, Antonín Ignác, Texty ke studiu konfesního práva I, Evropa a USA, Praha, 2006, s. 37.
24 KUMOR, Boleslav, Cirkevné dejiny 3, s. 25.
25 Pojem konkordát (concordatum) sa však ako terminus technicus používa až od 15. storočia. Na-

príklad spomínaný Wormský konkordát bol do toho času nazývaný ako concordia, pax či tracta-
tus, poprípade ako Pactum Calixtinum. Pozri TIERNEY, Brian, The Crisis of Church and State 
1050–1300, s. 85 a nasl. K samotnému textu Wormského konkordátu v českom preklade bližšie 
pozri HRDINA, Antonín Ignác, Texty ke studiu konfesního práva I, s. 59–60.

26 BERMAN, Harold J., Law and Revolution, s. 212.
27 DOLINSKÝ, Juraj, Dejiny Cirkvi 2, s. 186.
28 Bližšie k tejto problematike pozri tiež MORRIS, Colin, The Papal Monarchy, s. 154 a nasl.
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2. Poňatie právnej obyčaje v Graciánovom dekréte
O obsahu a význame pojmu mos, resp. consuetudo Gracián pojednal hneď v pr-
vom dicte k prvej dištinkcii, teda v prvých vetách svojho diela vôbec. Samotné 
právo totiž prioritne rozdelil do dvoch kategórií: prirodzené právo (ius naturale) 
a mravy (mores), pričom tento výraz možno v celkovom kontexte viac-menej 
stotožniť s výrazom zvyky. Mravy potom identifikoval s ľudským právom, ktoré 
ďalej štrukturalizoval na nariadenie, teda ľudský zákon zachytený v písomnej 
podobe, a obyčaj, ako ľudský zákon v písomnej podobe nezaznamenaný.29 Oba 
pramene ľudského práva pritom hneď v úvode podriadil Božiemu právu, čím dal 
najavo hlavné východiská svojho diela.30

Celé pojednanie týkajúce sa prameňov práva Gracián bez väčších zmien prebral 
zo svojho hlavného zdroja, Etymológií (Etymologiae sive Originum libri XX) spísa-
ných posledným západným cirkevným otcom, hispánskym arcibiskupom Izidorom 
zo Sevilly (600–636), ktoré vychádzalo z premisy poňatia práva ako diela Boha 
a kresťansko-rímskeho práva.31

Na úvod svojho pojednania o ľudskom práve autor, obdobne podľa Izido-
rovho vzoru, objasnil rozdiel medzi právom a zákonom s tým, že kým právo (ius) 
je z pohľadu tradičnej klasifikácie rodom (genus), zákon (lex) je jeho druhom 
(species).32 V tomto prípade Gracián, celkom prirodzene, reflektoval ľudské právo 
nielen v zmysle rýdzo cirkevného práva, ale tiež práva svetského.33 V nadväznosti 
na to bližšie vysvetlil etymologický pôvod termínu právo (ius), a to od slova 
spravodlivosť (iustitia).34

29 D 1, d p c 1 a Etym. 5, 3, 2. Bližšie k tejto problematike pozri FÜRST, Carl G., Zur  Rechtslehre 
Gratians, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 
č. 1/1971, Wien, s. 276 a 280–281.

30 WEI, John C., Gratian the Theologian, Washington, D. C., 2016, s. 36.
31 Etym. 5, 2, 1. Bližšie k tejto problematike pozri HENDERSON, John, The Medieval World of 

Isidore of Seville, Truth from Words, Cambridge, 2007, s. 73.
32 Summa theol. II–II, q 57, a 1. Ako zaujímavosť možno uviesť, že týmito istými slovami začína svoj 

predhovor ku kódexu z roku 1346 aj cisár Ľudovít IV. Bavorský (1314–1347). Bližšie k samotnému 
textu tohto prameňa pozri VOLKERT, Wilhelm (ed.), Das Rechtsbuch Kaiser Ludwigs des Bayern 
von 1346, München, 2010, 519 s. Bližšie k zaujímavému pojednaniu o vyššie uvedenej definícii pozri 
tiež MEDER, Stephan, Ius non scriptum – Traditionen privater Rechtsetzung, Tübingen, 2009, s. 122.

33 CHODOROW, Stanley, Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-Twelfth Century, 
The Ecclesiology of Gratian’s Decretum, Berkeley, 1972, s. 109.

34 Etym. 5, 3, 3. Bližšie k tejto problematike pozri ASCHERI, Mario, The Laws of Late Medieval 
Italy (1000–1500), s. 72.
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Pokiaľ ide o nachádzanie všetkého ľudského práva v zákonoch a obyčajach, 
v tomto ohľade sa Gracián nechal inšpirovať väčšinou v tom čase známych práv-
nických (najmä rímskoprávnych), ale tiež filozoficko-právnych či teologicko-
-právnych pojednaní.35 Podľa vzorov týchto autorít musel aj on pristúpiť k vý-
stižnému definovaniu oboch pojmov, čo urobil v treťom až piatom kánone prvej 
dištinkcie, kde sa osobitne zaoberal termínmi zákon (lex), zvyk (mos) a obyčaj 
(consuetudo).

Najväčšiu pozornosť pritom venoval práve pojmu zvyk, resp. obyčaj, ktorá je 
dodnes prameňom kánonického práva, keď vymenoval ich najdôležitejšie znaky 
a odlíšil ich od zákona.36 Definície z Izidorovho diela potom doplnil o vlastný 
pohľad, tradične prostredníctvom svojho dicta.37

Ako sme už uviedli, prvý hlavný rozdiel medzi vyššie uvedenými pojmami 
spočíval v písomnom zachytení zákona, zatiaľ čo právna obyčaj sa uplatňovala 
na základe dlhotrvajúceho zvykového správania. Aj napriek spomenutému dictu 
Gracián nezachádzal pri vymedzení oboch termínov do väčších detailov. Kým 
iné diela toho času, poväčšine ovplyvnené závermi starovekých rímskych právni-
kov, považovali zákon za čosi dané a obyčaj za niečo, čo je pridané navyše alebo 
od zákona odvodené, autor Dekrétu vychádzal aj v tomto prípade predovšetkým 
z Etymológií Izidora zo Sevilly.38

Podľa Izidorovho diela sa malo za to, že aj samotný zákon pramení zo zvyku, 
a preto nemôže determinovať sféru aplikácie obyčaje, tobôž nie podmienky jej 
platnosti.39 Tieto závery sú zrejmé aj z jeho uprednostňovania právnej obyčaje 

35 Cic. Inv. 22, 67; Gai. D 1, 1, 9; Inst. Iust. 1, 1; 1, 2, 9; Paul. D 1, 3, 16; Iul. D 29, 7, 2, 2; Iul. D 1, 
3, 32 pr.; Herm. D 1, 3, 35 a 38; Cod. Iust. 8, 52, 1–3; Etym. 2, 10, 2–3; 5, 3, 2–4; Coll. 52 cap. 9 
a Summa Cod. ad Cod. Iust. 8, 52. K pojednaniu o pojme zákon a právna obyčaj v kánonickoprávnej 
zbierke obsahujúcej postuláty kláštorného reformného hnutia bližšie pozri napríklad MOSTERT, 
Marco, The Political Theology of Abbo of Fleury, A Study of the Ideas about Society and Law of 
the Tenth-Century Monastic Reform Movement, Hilversum, 1987, s. 108–109. Bližšie k analýze 
oboch pojmov v diele Tomáša Akvinského pozri PATTARO, Enrico (ed.), The Law and the  Right 1, 
A Reappraisal of the Reality that Ought to Be, A Treatise of Legal Philosophy and General Juris-
prudence, Berlin, 2005, s. 321 a nasl.

36 Kán. 23 a nasl. CIC/1983 a kán. 1506 a nasl. CCEO.
37 D 1, c 5 a D 1, d p c 5.
38 MOSTERT, Marco, The Political Theology of Abbo of Fleury, s. 109.
39 CORTESE, Ennio, La norma giuridica, Spunti teorici nel diritto comune classico, Milano, 1962, 

s. 122–126, a DILCHER, Gerhard, LÜCK, Heiner, WADLE, Elmar, WEITZEL, Jürgen, Gewohn-
heitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter, Berlin, 1992, 161 s.
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na úkor zákona, čomu sa nemožno s ohľadom na oslabovanie verejných štruktúr 
v časoch raného stredoveku a ubúdanie zákonodarnej činnosti diviť.40

Netreba však zabúdať ani na to, že pred 11. storočím boli pojmy lex a consuetudo 
bežne považované za zameniteľné, označujúc to, čo bolo všeobecne akceptované 
ako normatívne.41 Oba termíny sa začali výraznejšie odlišovať práve od 12. storočia, 
keď začali vyššie súdy pôsobiť ako odvolacie inštancie voči nižším tribunálom 
a miestne zákony začali zapadať do väčšieho systému spoločného práva.42

Aj napriek uvedenému Gracián vo svojom diele najskôr pojednal o zákone a až 
potom o právnej obyčaji, i keď pravdou zostáva, že samotný zákon odvodzoval 
od mravov, resp. zvykov tej ktorej spoločnosti.43 Túto skutočnosť možno ozrejmiť 
postojom gregoriánskych reformátorov, ktorí významným spôsobom ovplyvnili 
aj závery autora Dekrétu. Tí zastávali názor, že staré zvyky musia ustúpiť zákonu 
prijatému pravým zákonodarcom, disponujúcim právom znovu usporiadať staršie 
tradície, v dobovom kontexte predovšetkým vo vzťahu k laickej investitúre, čo 
bolo akceptované aj Graciánom.44 Z toho dôvodu bolo totiž potrebné, v zmysle 
presadzovaného hesla libertas Ecclesiae, zdôrazniť dôležitú funkciu legislatívy na 
úkor starších právnych obyčají, ktoré do toho času cirkev vo viacerých ohľadoch 
podriaďovali (v duchu germánskoprávnych koncepcií) svetským autoritám.45

40 WOLF, Armin, Gesetzgebung in Europa 1100–1500, Zur Entstehung der Territorialstaaten, Mün-
chen, 1996, s. 69 a nasl. Na pojem obyčaj v zmysle Izidorovej definície odkazuje aj BLASSI, 
Fernando Martin De, La etimología de „epiqueya“ en Tomás de Aquino, in: Argos č. 2/2013, 
Buenos Aires, s. 177–187.

41 ASCHERI, Mario, The Laws of Late Medieval Italy (1000–1500), s. 74. Vo väčšine krajín však 
dominovali obyčaje na úkor písaného práva, o čom vypovedajú viaceré vtedajšie zákonníky. Tie 
dosvedčujú, že sudcovia v princípe zasadali spolu s ďalšími pomocníkmi, ktorých hlavnou úlohou 
bolo zistiť, aké sú zvyky príslušného kraja. Pozri DAWSON, John P., A History of Lay Judges, 
Cambridge, MA, 1960, s. 159, a GILISSEN, John, La coutume, Typologie des sources du Moyen 
Age occidental, fasc. 41, Turnhout, 1982, s. 74–77.

42 IBBETSON, David, Custom in the Middle Ages: Continental Europe, in: PERREAU-SAUSSINE, 
Amanda, MURPHY, James B. (eds.), The Nature of Customary Law, Legal, Historical and Philo-
sophical Perspectives, Cambridge, 2009, s. 158–159.

43 D 1, d p c 5.
44 Podľa niektorých autorov to boli práve Izidorove závery definujúce právnu obyčaj a jej kvalifikáciu 

pro lege, teda s právnou silou zákona, ktoré boli použité v boji o investitúru na hájenie laickej 
investitúry ako zaužívaného zvyku. Pozri Etym. 2, 10, 1–3 a 5, 3, 1–4. Ako sme už totiž naznačili, 
niektorí autori priamo a výslovne uvádzali, že prax laickej investitúry prerástla do zvyku (in usum 
conversa). Bližšie k tejto problematike pozri HEALY, Patrick, The Chronicle of Hugh of Flavigny, 
Reform and the Investiture Contest in the Late Eleventh Century, London, 2006, 264 s.

45 D 8, c 5.
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Pokiaľ ide o definíciu slova zákon, aj tú Gracián prebral od Izidora zo Sevilly 
konštatujúc, že zákon je napísané nariadenie.46 Autor Etymológií zároveň uviedol, 
že slovo lex je odvodené od legendo, a preto sa zákon jednoducho musí vyznačovať 
písomnou formou.47 Okrem toho vychádzal z tvrdenia, že niet zákona bez regnum, 
pričom všetko z oblasti práva musí nejakým spôsobom súvisieť so svetskou či 
cirkevnou vládou.48

Pokiaľ ide o samotnú právnu obyčaj, Gracián sa v nadväznosti na definovaný 
pojem zákon zaoberal v prvom rade podmienkami, za ktorých získava silu zákona, 
a spôsobmi, ktorými by mohla potenciálne zmeniť alebo dokonca zrušiť zákony 
promulgované koncilmi, pápežmi, kráľmi alebo cisármi.49 Osobitnú pozornosť 
pritom venoval už spomenutým pojmom mos, ktorý možno prekladať ako mrav, 
ale tiež ako zvyk, a consuetudo, teda obyčaj.50

Prvý termín pritom definoval ako dlhotrvajúcu obyčaj odvodenú taktiež zo 
zvykov (mores).51 Samotnú obyčaj potom vymedzil ako druh práva ustanovený 
zvykmi, ktorý je uznaný ako zákon (pro lege), keď zákon (lex) chýba. Platilo teda, 
že zvyk je spojený s ius, keďže má základ v mos a môže byť uznaný za zákon, keď 
zákona niet.52 Keďže v prípade tohto prameňa Gracián zdôraznil absenciu písomnej 

46 Inst. Iust. 1, 1. Bližšie k tejto problematike pozri tiež HYAMS, Paul, Orality and Literacy in the 
Age of the Angevin Law Reforms, in: KAEUPER, Richard W. (ed.), Law, Governance, and Justice, 
Medieval Law and its Practice, Leiden, 2013, s. 70, a HENDERSON, John, The Medieval World 
of Isidore of Seville, s. 72 a nasl.

47 Etym. 5, 3 a Huguccio, Summa dec. ad D 1, c 3.
48 CAENEGEM, Raoul van, Government, Law and Society, in: BURNS, James H. (ed.), The Cam-

bridge History of Medieval Political Thought, c. 350 – c. 1450, Cambridge, 1988, s. 174–210, 
a PENNINGTON, Kenneth, Law, Legislative Authority and Theories of Government, 1150–1300, 
in: BURNS, James H. (ed.), The Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350 – c. 1450, 
s. 424–453.

49 D 1, c 5. Prakticky tú istú definíciu možno nájsť už v slávnej Lex Salica (Pactus legis Salicae), ktorej 
prvá verzia vznikla ešte koncom vlády franského kráľa a zakladateľa Franskej ríše, Chlodovíka I. 
(481–511). Bližšie k tomuto prameňu pozri napríklad WIARDA, Tileman D., Geschichte und 
Auslegung des Salischen Gesetzes und der Malbergischen Glossen, Bremen–Zürich, 1808, 669 s. 
Zo záverov Izidora čerpali, pokiaľ ide o definíciu právnej obyčaje, aj autori Lex Baiwariorum.

50 IBBETSON, David, Custom in the Middle Ages: Continental Europe, s. 156.
51 D 1, c 4 a Huguccio, Summa dec. ad D 1, cc. 4–5. Bližšie k tejto problematike pozri BRUNDAGE, 

James A., E pluribus unum, Custom, the Professionalization of Medieval Law, and Regional 
 Variations in Marriage Formation, in: KORPIOLA, Mia (ed.), Regional Variations in Matrimonial 
Law and Custom in Europe, 1150–1600, Leiden, 2011, s. 28–29.

52 Bližšie k tejto problematike pozri SCHMIDT, C. F. E., Versuch einer Theorie des Gewohn-
heitsrechtes nach römischen, kanonischen und sächsischen Gesetzen, Leipzig, 1825, s. 65, 
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formy, osobitne poukázal tiež na to, že nezáleží na tom, či obyčaj pretrváva v pí-
somnej podobe alebo v rozume, pretože rozum odobruje zákon (quando et legem 
ratio commendet).53 Aj v prípade zachytenia v písomnej forme jej táto samotná 
skutočnosť nepriznávala charakter zákona (lex), čo autor Dekrétu zdôraznil v dicte 
po piatom kánone.54

Kým v úvodnej dištinkcii Gracián podal definíciu a vymedzil základné atri-
búty právnej obyčaje, v neskorších dištinkciách úvodnej časti svojho diela sa 
zaoberal jej postavením v rámci hierarchie prameňov. Postuláty gregoriánskych 
reformátorov sa pritom najviac odzrkadlili v ôsmej dištinkcii, kde osobitne 
zdôraznil, že tento prameň nesmie byť pri posudzovaní cirkevných záležitos-
tí akceptovaný ako rozhodujúci a uprednostňovaný pred prirodzeným Božím 
právom alebo zákonom.55

V treťom kánone tak prostredníctvom slov pápeža Mikuláša I. (858–867) 
zdôraznil, že zlú obyčaj treba vytrhnúť od koreňa (mala consuetudo radicitus 
est euellenda), pričom štvrtý kánon obsahuje základné pravidlo prirodzeného 
práva, na základe ktorého sa má obyčaj vážiť menej než pravda a rozum (veritati 
et rationi consuetudo est postponenda). V piatom kánone potom nachádzame už 
spomenuté vyjadrenia pápeža Gregora VII. zachytené v liste averskému biskupovi, 
že aj samotný Kristus povedal: „Ja som pravda“, nie „Ja som obyčaj“.

Gracián volil výroky uvedených pápežov práve z dôvodu, že sa museli počas 
svojich pontifikátov vyrovnať s viacerými problémami súvisiacimi s uplatňovaním 
starších obyčají. V nadväznosti na to si pomohol aj závermi starovekých cirkevných 
autorít, predovšetkým sv. Augustína a sv. Cypriána († okolo roku 268).

V záverečnom deviatom kánone tejto dištinkcie potom zdôraznil, že človek 
má nasledovať Božiu pravdu, nie ľudskú obyčaj, podporujúc svoje závery pro-
rockým výrokom Starého zákona (Iz 29, 13). V stručnom a jednoducho konci-
povanom dicte po tomto kánone napokon sumarizoval predchádzajúci výklad 
vetou, že obyčaj má požívať menšiu úctu než prirodzené právo, čím nepriamo 

a PENNINGTON, Kenneth, Lex naturalis and ius naturale, in: YOUNG, Spencer E. (ed.), 
Crossing Boundaries at Medieval Universities, Leiden, 2011, s. 231.

53 D 1, c 5 a Etym. 5, 3, 3.
54 D 1, d p c 5; Goffredus de Trano, Summa super tit. dec. 1, 4, § 1–2 a In quinque dec. lib. com. ad 

X 1, 4, 1, § 1–3.
55 D 8, cc. 3–9.
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 deklaroval nevyhnutnosť ochrany práv cirkvi v kontexte noriem prirodzeného 
Božieho práva.56

V nadväznosti na uvedený výklad potom autor Dekrétu v jedenástej dištinkcii 
výslovne uprednostnil písané právo, konkrétne pápežské nariadenia, pred škodlivou 
obyčajou.57 Je pritom zrejmé, že vôbec nepochyboval o tom, že všetky výnosy 
pápežov sú v súlade s prirodzeným i pozitívnym Božím právom, čím nepriamo 
zopakoval predchádzajúci postulát.58 Aj v tomto prípade však zároveň predpokladal 
možnosť neodobrenia pápežského nariadenia obyčajou, na základe čoho by sa 
vôbec nedočkalo uplatňovania v praxi.59

V neskorších dištinkciách potom Gracián, vychádzajúc predovšetkým zo záve-
rov rímskych právnikov, zdôraznil, že bežné zvyky odsúhlasené obyčajovotvorným 
spoločenstvom sa podobajú zákonu.60 V uvedených častiach svojho diela sa teda 
opätovne zameral na podporu autority právnej obyčaje, avšak za predpokladu, že 
je v súlade s rozumom a nie je na škodu viere ani ľudskému spoločenstvu.

Autor Dekrétu neopomenul uviesť ani ďalšie obmedzenia vyplývajúce z jej 
vzťahu k iným prameňom svetského, resp. cirkevného práva, ani vymedziť to, 
čo obyčaj umožňuje, resp. neumožňuje konať.61 S ohľadom na praktickosť diela 
napokon poskytol kánonistom pôsobiacim v praxi návod na riešenie konfliktov 
medzi odporujúcimi si obyčajami.62 Keďže podľa Graciána sa spravodlivosť na-
chádza vo zvyku, ktorý bol ustanovený za účelom doplnenia zákona a nie kvôli 
tomu, aby mu protirečil, za ideálny stav považoval obyčaj v súlade so zákonom, 
prípadne jej zavedenie za účelom jeho doplnenia.63

Zároveň však zdôraznil, že ak je obyčaj rozumná, prichádza do úvahy aj stav 
jej protikladu voči zákonu. Všetky tieto závery poukazujú na to, že autor Dekrétu 

56 D 8, d p c 9. Bližšie k tejto problematike pozri IBBETSON, David, Custom in the Middle Ages: 
Continental Europe, s. 158.

57 D 11, cc. 11–12.
58 Bližšie k vplyvom Graciánovho diela na upevňovanie pápežského primátu pozri GAUDEMET, 

Jean, La primaté pontificale dans le Décret de Gratien, in: CASTILLO LARA, Rosalio J. (ed.), 
Studia in Honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler, Rome, 1992, s. 137–154.

59 D 4, d p c 3 a D 8, cc. 2 a 5.
60 D 12, c 6; Inst. Iust. 1, 2, 9; Iul. D. 1, 3, 32 pr.; Herm. D. 1, 3, 35 a 38 a Cod. Iust. 8, 52, 1–3.
61 D 11, cc. 1–11 a D 12, cc. 3–11.
62 D 12, cc. 12–14.
63 IBBETSON, David, Custom in the Middle Ages: Continental Europe, s. 153.
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plne akceptoval staré rímskoprávne pravidlo, kanonizované aj katolíckou cirkvou, 
podľa ktorého je najlepšou vykladateľkou zákona práve obyčaj.64

3. Ďalší vývoj
Z Graciánových nasledovníkov, ktorí rozsiahlym spôsobom reflektovali jeho závery 
aj pokiaľ ide o náuku o právnej obyčaji, ju kardinál Hostiensis († 1271) charak-
terizoval ako „vhodným časom potvrdený rozumný zvyk, neprerušený žiadnym 
protikladným konaním, častým konaním, prípadne protikladným rozsudkom, alebo 
taký, ktorý je zavedený od nepamäti a zároveň je potvrdený spoločenstvom ho 
používajúcim“.65

Ako uvádzajú viacerí autori, Graciánove závery prezentované v Tractatus 
de  legibus ovplyvnili významným spôsobom ďalšie ponímanie tohto prameňa 
aj pokiaľ ide o jeho vzťah k právu všeobecne platnému v celej krajine.66 Glosá-
tori pôsobiaci v 12. a 13. storočí totiž identifikovali obyčaje a zvyky definované 
v Dekréte s ius singulare, resp. ius proprium jednotlivých miest alebo provincií, 
ktoré stavali už klasickí rímski právnici do kontrastu s ius commune, teda so 
všeobecným právom aplikovaným na celom ríšskom teritóriu.67

Pokiaľ ide o slávnu Glossa ordinaria, jej autor Johannes Teutonicus († 1245) 
v nej deklaroval, že každý je viazaný žiť v súlade s obyčajami tých, medzi ktorý-
mi sa práve nachádza.68 Celkom prirodzene, tieto ustanovenia sa týkali len osôb 

64 D 19, c 1; D 8, c 7; kán. 23 CIC/1983 a kán. 1506 § 1 CCEO. Bližšie k tejto problematike pozri tiež 
DENIS, Jacques, Coutume et communauté ecclésiale, in: Revue théologique de Louvain č. 4/1976, 
Louvain, s. 443–455.

65 Lec. ad X 1, 4, 10, § 9. Ako zaujímavosť možno uviesť, že Hostiensis ďalej rozlišoval krajne 
rozšírené obyčaje, ako napríklad zvyk pozerať sa pri modlitbe smerom na východ, všeobecné 
zvyky zachovávané celým krajom, osobitné obyčaje, obmedzené len na jedno mesto alebo diecézu, 
a krajne osobité obyčaje zachovávané len určitou rodinou alebo rodom. Pozri Lec. ad X 1, 4, 8, 
§ 9–10. Bližšie k tejto problematike pozri BRUNDAGE, James A., E pluribus unum, s. 29–30.

66 C 21, q 2, d p c 4. Bližšie k tejto problematike pozri CALASSO, Francesco, Medio Evo del diritto 1, 
Le fonti, Milano, 1954, s. 378–380 a 453–454.

67 Gai. D. 1, 1, 9; Paul. D. 1, 3, 16 a Iul. D. 29, 7, 2, 2.
68 Podobné názory zastával i právnik Bartolomej z Brescie († 1258), ktorý okolo roku 1245 revidoval 

ordinárnu glosu k Dekrétu, zapracujúc do nej odkazy na relevantné normy zbierky Liber extra 
(1234). Ten konštatoval: „Keď si v Ríme, ži ako Rimania; keď žiješ inde, ži tak, ako žijú tam.“ 
Pozri Glos. ord. ad D 95, c 6. Bližšie k tejto problematike pozri SCHULTE, Johann Friedrich von, 
Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 
Stuttgart, 1875, s. 83–88.
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pobývajúcich v nejakom regióne po určité rozpätie času, nie tých, ktorí cez daný 
kraj len prechádzali. Ešte pred zložitejšou situáciou potom stál sudca, ktorý sa mal 
rozhodnúť, či bude kauzu posudzovať podľa štandardov miestnych obyčají alebo 
nasledovať normy ius commune.

Odpovede na tieto otázky záviseli podľa záverov viacerých učencov od kon-
krétnej situácie. V zásade však platilo, že ak si sudcu vybrali samotné sporové 
strany, mali sa riadiť obyčajami krajiny, z ktorej pochádzali. Ak však pochádzali 
z rozličných regiónov, sudca mal nasledovať zvyky brániacej sa strany. Pokiaľ sa 
k sudcovi kauza dostala na základe odvolania sa od súdu nižšej inštancie, potom 
musel nasledovať zvyky tohto súdu. Ak bol sudca vymenovaný vyššou autoritou, 
ako napríklad pápežský legát s delegovanou súdnou právomocou, ten bol viazaný 
nasledovať len normy ius commune.69

 O ponímaní tohto prameňa v čase po zostavení Dekrétu vypovedajú opä-
tovne najlepšie závery Johanna Teutonica, ktorý konštatoval, že platná právna 
obyčaj sa teší rovnakej záväznosti ako štatúty, nariadenia a ďalšie v tom čase 
záväzné pramene. Ako konkrétne príklady uviedol jej schopnosť regulovať majet-
kové transakcie, sféru jurisdikcie tej ktorej verejnej autority, udeľovanie privilégií, 
abrogovanie písaného práva, zriadenie alebo zrušenie osobných prerogatív apod.70

Aj v týchto časoch však bola obyčaj používaná i na skvalitňovanie zákonov, a to 
najmä vtedy, keď nebolo inej možnosti na odstránenie ich nedostatkov a chýbala 

69 Glos. ord. ad D 12, c 4. Aj keď v kontinentálnom právnom systéme nemožno hovoriť o systéme 
precedensov, súdne rozsudky sa bežne stávali prameňom obyčaje. Accursius († 1263) tak v Glossa 
ordinaria k justiniánskemu Kódexu síce trval na tom, že sudcovia sa mali riadiť výlučne textom 
zákona, avšak zároveň pripúšťal, že ak v danej kauze rozsudky súdov splývali, stávali sa zvykom 
so silou zákona. Glos. ord. ad Cod. Iust. 7, 45, 14. Bližšie k tejto problematike pozri CORTESE, 
Ennio, La norma giuridica, s. 146–150. Niektoré neskoršie texty, ako normanská Assises de 
Jérusalem z 13. storočia, dokonca poukazujú na to, že súdne rozsudky boli jediným prameňom, 
prostredníctvom ktorého bolo možné existenciu obyčaje dokázať. Pozri EDBURY, Peter W. (ed.), 
John of Ibelin: Le Livre des Assises, Leiden, 2003, s. 69, 110 a 624–625. Na to, že dlhodobá prax 
smeruje k zavedeniu obyčaje, za predpokladu, ak je potvrdená dvoma súdnymi rozsudkami, napo-
kon poukazovali aj kastílske Siete Partidas. Pozri P. 1, 2, 5. Postupom času bol však argument, že 
súdne rozsudky sú jedinou formou dôkazu zvyku, právnikmi úplne odmietnutý. Pozri LAMBERT, 
Édouard, Études de droit commun législatif, Paris, 1903, s. 208 a nasl.

70 Glos. ord. ad C 9, q 3, c 8. Tak, napríklad, kánonické právo po celé stáročia nariaďovalo, aby sa 
desiatky delili medzi biskupa, chudobu a lokálnu farnosť. Pozri C 12, q 2, c 27 a X 3, 26, 15. 
Rajmund z Peňafortu († 1275) však poznamenal, že tieto predpisy boli v skutočnosti málokedy 
dodržiavané a na väčšine miest prevládala obyčajová prax, ktorá sa od tohto ustanovenia často 
značne odlišovala. Pozri Summa de penit. 1, 15, 5.
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možnosť získania autentickej interpretácie.71 Aj napriek tomu, že Gracián pre-
feroval právne obyčaje v súlade so zákonom, už Glossa ordinaria k jeho dielu 
prezentovala dlhý zoznam prípadov, kedy mala obyčaj prednosť pred zákonom.72

Keďže autor Dekrétu nestanovil presnú dobu, po ktorú mal byť zvyk kvôli 
získaniu normatívnej sily dodržiavaný, legista Johannes Bassianus rozhodol, že 
v tomto ohľade bolo potrebné aplikovať rímskoprávne normy špecifikujúce doby 
na vydržanie majetku.73 Tieto myšlienky ďalej rozvinul slávny právnik Azo († po 
roku 1229), jeden zo žiakov Johanna Bassiana, a to predovšetkým vo svojej Summa 
Codicis, ktorú zostavil okolo roku 1210.74

Až prostredníctvom tohto učenca boli uvedené závery prijaté Johannom Teuto-
nicom do štandardnej glosy k Dekrétu.75 Jej autor však zároveň zdôraznil, že samot-
ná prax, bez ohľadu na to, ako často sa opakuje, nemôže zaviesť novú právnu oby-
čaj, pokiaľ by nemali členovia komunity zámer ju zvečniť. Okrem toho, príslušné 
autority museli o danej obyčaji vedieť a rozhodnúť sa pre jej tolerovanie.76 Celkom 
prirodzene, odvolávanie sa na obyčaj neprichádzalo do úvahy v prípade páchania 
deliktov (napríklad simonistické platenie za udelenie úradu) alebo opomínania 
povinností (napríklad platenie desiatkov).77

Pokiaľ ide o miesto právnych obyčají v iura docta, teda v práve rímskom a ká-
nonickom, učenci sa poväčšine snažili obmedziť ich úlohu na upravovanie okrajo-
vých záležitostí vtedajšej spoločnosti. Ako príklad možno v tomto ohľade uviesť 

71 Glos. ord. ad D 8, c 5.
72 Glos. ord. ad D 8, c 7.
73 D 8, c 5 a D 12, c 11. Bližšie k tejto problematike pozri tiež MAYALI, Laurent, La Coutume dans la 

Société Romaniste, in: La Coutume, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative 
des institutions, Brussels, 1990, s. 11 a 24.

74 Keďže v stredoveku sa dbalo najmä na starobylosť zvyku, čo reflektovali predovšetkým glosy 
slávnych glosátorov, Johannes Bassianus požadoval dobu 10 rokov. Azo potom, na základe spo-
menutých rímskoprávnych dôb, rozlišoval, v závislosti od okolností, obyčaje 10, 20, 30 alebo 
40-ročné. Pozri Summa aurea ad Cod. Iust. 8, 52. Bližšie k tejto problematike pozri IBBETSON, 
David, Custom in the Middle Ages: Continental Europe, s. 155. Podľa platného kánonického práva 
prichádzajú do úvahy právne obyčaje 30 alebo 100-ročné, prípadne obyčaje od nepamäti, ktorých 
začiatok uplatňovania si nikto nepamätá. Bližšie k tejto problematike pozri napríklad NEMEC, 
Matúš, Základy kánonického práva, Bratislava, 2001, s. 28–29.

75 Glos. ord. ad D 12, c 7.
76 Aj podľa pozitívneho kánonického práva musí byť cirkevnoprávna obyčaj, na rozdiel od svetsko-

právnej obyčaje, k platnosti aspoň konkludentne potvrdená cirkevným zákonodarcom. Pozri kán. 27 
CIC/1983 a kán. 1508 CCEO.

77 BRUNDAGE, James A., E pluribus unum, s. 34.
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cirkevný kalendár, kde pápeži a partikulárne cirkevné autority ustanovili niekoľko 
obmedzení. Napriek tomu to však boli predovšetkým diecézni biskupi, ktorí v tomto 
ohľade disponovali právomocou pripustiť uplatňovanie partikulárnych obyčají.78 
Aj z toho dôvodu sa napokon zoznam stredovekých cirkevných slávností a pôstov 
menil od jednej diecézy k druhej, miestami dokonca od farnosti k farnosti.

Ako ďalší príklad možno uviesť volebný proces určovania kandidátov na 
biskupov, opátov, katedrálnych kanonikov a ďalších prelátov. Aj v tomto ohľade 
boli partikulárne obyčaje v zásade pripustené, pokiaľ neporušovali zásadným 
spôsobom základné kánonickoprávne normy týkajúce sa volieb.79 Zrejme na zá-
klade viacerých nezrovnalostí nakoniec pápež Gregor IX. (1227–1241) v zbierke 
Liber extra ustanovil, že voľby, ktoré neboli úspešné kvôli uplatneniu miestnych 
obyčají, majú byť prehlásené za neplatné.80

Pokiaľ ide o obyčaje upravujúce cirkevné desiatky, tie sa mohli týkať jedine 
určovania osôb, do rúk ktorých mali byť platby vykonané. Do úvahy však nepri-
chádzal zvyk, ktorý by oslobodzoval kresťanov od povinnosti ich platby, keďže ju 
ustanovil samotný Boh.81 Aj Glossa ordinaria k Dekrétu preto dosvedčila, že nik 
sa nemôže vyhýbať záväzku platiť desiatok obhajujúc sa tým, že jeho predkovia 
tak nečinili tiež.82 Regionálne zvyky a obyčaje však mohli do detailov upravovať 
poplatky za pochovávanie a milodary, ktoré boli obdobne považované za dôležitý 
zdroj dôchodku pre farský klérus.83

Obyčaje upravovali aj manželské vzťahy, pričom medzi jednotlivými regiónmi 
sa vyskytovali viaceré významné odlišnosti, ktoré boli odstraňované až postup-
ným presadzovaním sa záverov Tridentského koncilu (1545–1563) v praxi.84 Tieto 

78 V tomto prípade sa juristi odvolávali na právomoci rímskych cisárov, ktorí obdobne umožňovali 
provinčným správcom uznávanie lokálnych sviatkov, pokiaľ si ich poddaní priali zachovávať. 
Pozri Paul. D. 2, 12, 4.

79 BRUNDAGE, James A., E pluribus unum, s. 34.
80 X 1, 6, 55.
81 Lv 27, 30–33; Nu 18, 26–30; 24, 31 a Dt 12, 6; 14, 22–27; Mt 10, 10; 1K 9, 14; 16, 1–2 a Didaché 13.
82 Glos. ord. ad D 83, c 4.
83 Bližšie k tejto problematike pozri napríklad MOORMAN, John R. H., Church Life in England in 

the Thirteenth Century, Cambridge, 1945, s. 391–393, a THOMPSON, Augustine, Cities of God, 
The Religion of the Italian Communes, 1125–1325, University Park, PA, 2005, s. 424–425.

84 Pozri kvalitný preklad koncilových dokumentov Dokumenty Tridentského koncilu, preložil Antonín 
Ignác Hrdina, Praha, 2015, 335 s.
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obyčaje sa akceptovali a zachovávali aj počas obdobia vrcholného stredoveku, čo 
dosvedčuje aj Glossa ordinaria.

Johannes Teutonicus v nej výslovne uviedol, že v manželstve by mali byť 
v zásade dodržiavané všetky relevantné obyčaje.85 Až vtedy, ak by sa líšili od vše-
obecného zákona tak radikálne, že by hrozilo vyvolanie veľkého škandálu, bolo 
dovolené ich opomenúť.86 Aj kánonista Hostiensis zastával názor, že miestna obyčaj 
by mala mať prevahu nad všeobecným zákonom týkajúcim sa manželstva. Zároveň 
však pripomenul, že tento prameň môže upravovať len záležitosti ponímané vo 
vzťahu k manželstvu ako doplnkové (ako napríklad veno, manželský dar), pričom 
je vylúčené, aby podstatným spôsobom zasahoval do samotného poňatia tohto inšti-
tútu. Obyčaj tak za žiadnych okolností nemohla zmeniť základný prirodzenoprávny 
princíp, podľa ktorého manželstvo konštituuje slobodná výmena manželských 
súhlasov medzi nupturientmi k tomuto úkonu právne voľnými a spôsobilými.87

Právne obyčaje sa však mohli týkať aj liturgickej praxe, ako napríklad kňazské-
ho požehnania udeľovaného novomanželom.88 Úprave právnej obyčaje podliehali 
aj manželské prekážky, ako napríklad manželská prekážka pokrvného príbuzen-
stva.89 Na tomto základe bolo možné v niektorých partikulárnych cirkvách uzavrieť 
manželstvo aj napriek prísnym zákazom manželstiev s príbuznými do siedmeho 
stupňa bočnej línie, ktorý pretrval do roku 1215.90 Keď bola táto norma prebraná 
do univerzálneho práva, Alexander III. (1159–1181) udelil právomoc od nej di-
špenzovať miestnym ordinárom, až kým z nej Inocent III. (1198–1216) neurobil 
rezervát Apoštolskej stolice.91

85 Pozri Glos. ord. ad D 32, c 13.
86 Glos. ord. ad X 4, 14, 5.
87 Lec. ad X 4, 1, 1.
88 HELMHOLZ, Richard H., Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge, 1974, s. 128–131, 

a DONAHUE, Charles Jr., Proof by Witnesses in the Church Courts of Medieval England, 
An Imperfect Reception of the Learned Law, in: ARNOLD, Morris S., GREEN, Thomas A., 
SCULLY, Sally A., WHITE, Stephen D. (eds.), On the Laws and Customs of England, Essays in 
Honor of Samuel E. Thorne, Chapel Hill, 1981, s. 127–158.

89 V tejto súvislosti je na mieste pripomenúť, že podľa platného práva neprichádza do úvahy zavedenie 
novej manželskej prekážky prostredníctvom právnej obyčaje. Pozri kán. 1076 CIC/1983 a kán. 793 
CCEO.

90 Pozri kán. 50 Štvrtého lateránskeho koncilu. Bližšie k tejto problematike pozri FLANDRIN, Jean-
-Louis, Families in Former Times, Kinship, Household and Sexuality, Cambridge, 1979, s. 23–33.

91 BRUNDAGE, James A., E pluribus unum, s. 37.
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Predovšetkým súdna prax, ale tiež zásahy univerzálnych autorít napokon v ob-
dobí neskorého stredoveku prispeli k vymedzeniu miesta právnej obyčaje v rámci 
systému ius commune. Najvyššiu autoritu pre sudcu predstavoval zákon, ktorý bol 
vyjadrením vôle panovníka alebo kolegiátneho orgánu vlády. Od čias etablovania 
sa kráľovského práva preto platilo, že prioritu malo pri súdnej aplikácii kráľovské 
právo, potom štatúty mestských komunít a nakoniec prichádzali do úvahy aj normy 
partikulárneho feudálneho práva.92

Obyčajové právo malo menšiu dôležitosť a sudca ho mohol aplikovať len 
v prípade, ak nemohol predmetnú kauzu vyriešiť s použitím zákona.93 Ak si ani 
potom nevedel dať rady, mohol kauzu rozhodnúť podľa ekvity (aequitas), prípadne 
hľadať vhodnú normu v iura docta. Zovšeobecňujúc by sme teda mohli uviesť, 
že sudca zásadne postupoval v tomto poradí: ius regium, statutum, consuetudo 
a ius commune.94

Pokiaľ išlo o súdne uplatňovanie právnej obyčaje, slávny Bartolus zo Saxo-
ferrata († 1357) na prvom mieste zdôrazňoval nevyhnutnosť dokázania jej existen-
cie a platnosti.95 Za týmto účelom mal byť o nej súdu predložený písomný dôkaz, 
prípadne mala byť dokázaná svedectvom aspoň dvoch osôb.96 Už z pohľadu na 
hierarchiu prameňov vôbec neprekvapuje, že sudcovia neboli ani po preukázaní 
jej existencie povinní tento prameň aplikovať, pričom odmietnuť ho mohli už na 
základe argumentu, že s jeho normami nesúhlasili.97 Tento záver Bartolus pod-
poril tradičným argumentom vychádzajúcim z ustanovení justiniánskeho rímskeho 

92 Použitie posledných dvoch uvedených prameňov však prichádzalo do úvahy len vtedy, ak boli 
kráľom potvrdené ako „dobré a prípustné“ (bonae et approbates). Pozri BELLOMO, Manlio, 
The Common Legal Past of Europe, 1000–1800, Washington, D. C., 1995, s. 70, 89 a 185.

93 IBBETSON, David, Custom in the Middle Ages: Continental Europe, s. 157.
94 BELLOMO, Manlio, The Common Legal Past of Europe, 1000–1800, s. 151. Bližšie k uplatňova-

niu právnej obyčaje v období novoveku, najmä na území Uhorska, kde tento prameň dominoval až 
do moderných čias, pozri LACLAVÍKOVÁ, Miriam, Zákon a právna obyčaj ako pramene práva 
na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1918–1938, in: Acta Universitatis Tyrnaviensis 
Iuridica, Trnava, 2009, s. 43–57; LACLAVÍKOVÁ, Miriam, Právna obyčaj v postavení pra-
meňa (súkromného) práva platného na území Slovenska do roku 1848, in: Historia et theoria iuris 
č. 1/2009, Bratislava, s. 29–44, a LACLAVÍKOVÁ, Miriam, ŠVECOVÁ, Adriana, Uhorská právna 
obyčaj v znení novovekej právnej vedy, in: VOJÁČEK, Ladislav, SALÁK, Pavel, VALDHANS, 
Jiří (eds.), Dny práva 2016 – Days of Law 2016, Brno, 2017, s. 164–184.

95 Rep. ad D. 1, 3, 32. Bližšie k tejto problematike pozri IBBETSON, David, Custom in the Middle 
Ages: Continental Europe, s. 154–155.

96 Rep. ad Cod. Iust. 8, 52, 2 a Rep. ad D. 1, 3, 32.
97 X 1, 4, 11.



Právna obyčaj v Graciánovom dekréte 61

 práva, ktorý sa nachádza už v spisoch cirkevných otcov, ale tiež v Graciánovom de-
kréte, podľa ktorého musela byť obyčaj v prvom rade v súlade s rozumom (ratio).98

4. Záver
Vo všeobecnosti sa usudzuje, že Wormský konkordát znamenal faktické víťazstvo 
cirkvi nad cisárstvom a vo všeobecnej rovine tiež koniec svetských zásahov do 
cirkevných záležitostí v zmysle dovtedy ostro uplatňovaného nábožensko-poli-
tického systému západného cézaropapizmu.99 I keď boli ustanovenia tejto norma-
tívnej zmluvy zásadne dodržiavané aj počas nasledujúceho obdobia, boje medzi 
cisárstvom a pápežstvom pokračovali ďalej a napokon pretrvali až do 14. storočia.

Popri cirkvi z tohto konfliktu ťažili predovšetkým partikulárni svetskí vládcovia 
(veľmoži, kniežatá), ktorí sa stávali najdôležitejšími predstaviteľmi rímsko -nemeckej 
ríše a postupne si začali nárokovať výhradné právo určovať osobu nového kráľa. 
Keďže v súvislosti s uzavretím Wormského konkordátu sa zároveň upevnilo ústred-
né postavenie pápeža v cirkevnej i svetskej spoločnosti, od toho času nastúpila 
éra relatívnej slobody cirkvi a nezávislej pápežskej moci, ktorá predznamenávala 
vrcholné obdobie stredovekého pápežstva druhej polovice 12. storočia a prvej po-
lovice 13. storočia.100

Myšlienky Gregora VII., vychádzajúce z ponímania pápeža ako hlavy celého 
sveta (caput totius orbis), tak od toho času rezonovali po celý zvyšok stredoveku 
a určovali ďalší smer vzájomného pomeru medzi cirkvou a štátom.101 Aj keď 
uvedený pápež umrel v exile, skutočne platilo to, čo neskôr napísal protestantský 
historik Ferdinand Gregorovius († 1891): „Porazený pápež víťazil vo svojich 
 nástupcoch.“102 Práve oni totiž v začatej reforme pokračovali a v duchu ním na-
stolených požiadaviek ju napokon doviedli do víťazného konca.

Želaným výsledkom týchto procesov bolo vo viacerých ohľadoch tiež dosiahnu-
tie istej uniformity, požadovanej už apoštolskými listami a úspešne presadzovanej 

98 Cod. Iust. 8, 52, 2; Tertullianus, De corona 4; Cyprianus, Epist. de bapt. haeret.; Augustinus, De mu-
sica 2, 8 a De bapt. contra Don. 4, 5. Bližšie k tejto problematike pozri BRIE, Siegfried, Die Lehre 
vom Gewohnheitsrecht, Eine historische Untersuchung, Breslau, 1899, s. 67–78, a CALASSO, 
Francesco, Medio Evo del diritto 1, s. 202–204.

99 BEDOUELLE, Guy, História Cirkvi, Prešov, 2005, s. 74–75.
100 MALÝ, Radomír, Církevní dějiny, Olomouc, 2001, s. 102.
101 FRÖHLICH, Roland, Dva tisíce let dějin církve, Praha, 2008, s. 82–84.
102 Bližšie k tejto problematike pozri ŠPIRKO, Jozef, Cirkevné dejiny II, s. 318 a nasl.
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za čias rímskej ríše, a to nielen v rámci právneho systému katolíckej cirkvi. Celkom 
prirodzene, obdobie raného stredoveku spojené s roztrieštením centrálnych štruktúr 
nebolo týmto procesom naklonené. Paradoxne to bola až gregoriánska reforma, 
pôvodne nasmerovaná proti zasahovaniu svetských autorít do rýdzo cirkevných 
záležitostí, ktorá k nej pripravila cestu.

Keďže v oblasti práva uniformitu marili predovšetkým právne obyčaje, muselo 
dôjsť k ich nahradeniu v rámci hierarchie prameňov právom písaným.103 V tomto 
ohľade netreba zabúdať ani na skutočnosť, že vo svetskej spoločnosti sa od čias 
raného stredoveku do obdobia takmer celoeurópsky uplatňovanej normatívy Karola 
Veľkého (768/800–814) neobjavila žiadna zákonodarná autorita schopná tvoriť 
pozitívne právo, pričom tento stav pretrval po takmer ďalšie dve storočia.104

Napokon to bol skutočne až Gregor VII., ktorý napomohol nielen emancipácii 
pápežstva, ale zároveň vložil do rúk predstaviteľov cirkevnej hierarchie nástroje po-
trebné pre ich ochranu pred svojvôľou svetských autorít bežne sa odvolávajúcich na 
staršie právne obyčaje. Tie potom vedecky rozpracoval a rozvinul Gracián,  pričom 
jeho dielo zavdalo silný impulz dokonaný v systéme ius commune, v ktorom sa 
definitívne presadilo písané (kodifikované) právo na úkor práva obyčajového.105 
Svojím prístupom navyše pripravil cestu pre budúce úradné a autentické zbierky 
vydané pápežmi ako najvyššími cirkevnými zákonodarcami. Najmä na tomto po-
zadí možno označiť Graciánov dekrét za najdôležitejšie pojednanie o cirkevnom 
práve a zároveň za posledný, ale najdôležitejší produkt gregoriánskej reformy.

Ako sme videli, Gracián vo svojom pojednaní o právnej obyčaji, ktoré možno 
nájsť roztrúsené vo viacerých dištinkciách Tractatus de legibus, podopieral svoje 
tvrdenia predovšetkým závermi Izidora zo Sevilly, interpretujúc ich v intenciách 
gregoriánskych reformátorov. Na jednej strane tak zdôraznil, že zvyky príslušného 
kraja majú byť dodržiavané takmer za každých okolností, avšak zároveň pripustil 
z tohto princípu viaceré výnimky. Práve tu možno vidieť nielen zohľadnenie sporu 
Gregora VII. s Henrichom IV., ale tiež potrieb vtedajšej rozvíjajúcej sa spoločnosti 
renesancie 12. storočia, ktorá bola spojená s výraznou expanziou obchodu i kultúry.

103 Právnu obyčaj dodnes radíme k prameňom platného kánonického práva. Na úpravu sú jej však 
ponechané len záležitosti, kde je prípustná istá diverzita, poväčšine však ide len o záležitosti 
okrajové. Pozri kán. 23–28 CIC/1983 a kán. 1506–1509 CCEO.

104 CAENEGEM, Raoul van, Government, Law and Society, s. 181–182.
105 IBBETSON, David, Custom in the Middle Ages: Continental Europe, s. 157.
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Gracián tak na jednej strane uprel právnej obyčaji status rozhodujúceho prame-
ňa, na druhej strane však vyzdvihol jej užitočnosť, pokiaľ je v súlade s rozumom 
a spravodlivosťou. Vo všeobecnosti možno preto konštatovať, že autor Dekrétu 
považoval písané právo a právnu obyčaj za pramene, ktoré majú byť uplatňo-
vané v záujme napredovania spoločnosti a jej dobrej správy komplementárnym 
spôsobom. Obe totiž museli prameniť v tých istých zdrojoch – rozume a ekvite 
(aequitas), teda v prirodzenom Božom práve.106

Týmto spôsobom sa Graciánovi podarilo vhodne prepojiť staršie náhľady s ten-
denciami svojej doby a zároveň úspešne nastoliť nové trendy rozvoja právnickej 
tradície. Aj na príklade úpravy týchto inštitútov možno vidieť skutočne vhodné 
pomenovanie jeho diela, keďže aj v tomto ohľade sa mu podarilo dosiahnuť har-
móniu nesúladného, teda concordiam discordantium canonum.

106 Gracián zároveň naznačil nadčasový právnický ideál, podľa ktorého sa musí každá norma zhodovať 
s prirodzeným Božím právom. Pozri D 8, d a c 2; D 8, c 2; D 8, cc. 4–9; D 9 pr.; D 9, cc. 3–4 ; 
D 9, c 11 a D 9, d p c 11.

Zoznam skratiek
c – canon
C. – causa
cc. – canones
Cod. Iust. – Codex Iustinianus
Coll. 52 cap. – Collectio 52 capitulorum
D – distinctio
d a c – dictum ante canonem
d p c – dictum post canonem
D. – Digesta Iustiniani
De bapt. contra Don. – De baptismo 

contra Donatistas libri VII
Epist. de bapt. haeret. – Epistula 

de baptismo haereticorum
Etym. – Etymologiae sive Originum 

libri XX
Glos. ord. – Glossa ordinaria
In quinque dec. lib. com. – In quinque 

decretalium libros commentaria

Inst. Iust. – Institutiones Iustiniani
Inv. – De inventione
Lec. – Lectura
P. – Siete Partidas
PL – Patrologia latina
pr. – principium
q – quaestio
Rep. – Repetitio
Summa Cod. – Summa Codicis
Summa de penit. – Summa 

de poenitentia
Summa dec. – Summa decretorum
Summa super tit. dec. – Summa super 

titulis decretalium
Summa theol. – Summa theologiae
X – Liber extra
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Resumé
Graciánov dekrét predstavuje najdôležitejší prameň histórie kánonického práva, pričom 
dnešnú podobu tohto právneho systému si bez neho snáď ani nemožno predstaviť. Okrem 
kánonického práva zaznamenalo toto dielo významný vplyv aj na vývoj viacerých svetsko-
právnych inštitútov, k čomu dochádzalo najmä v období uplatňovania prvého celoeurópske-
ho právneho systému ius commune. Zbierka začína rozsiahlym úvodom, ktorý pozostáva 
z dvadsiatich dištinkcií a v kánonistickej spisbe sa najčastejšie označuje ako Tractatus 
de legibus. Gracián sa v ňom, okrem iného, musel vyrovnať aj s najdôležitejším prameňom 
práva tohto obdobia – právnou obyčajou, ktorá vo viacerých ohľadoch dominovala nielen vo 
svetskom, ale tiež v kánonickom práve. Jeho koncepcia na jednej strane vychádzala z úvah 
starších teológov i právnikov, a to najmä predstaviteľov klasickej rímskej jurisprudencie, na 
druhej strane však ponúkala viaceré východiská, ktoré boli pre mnohých kánonistov, najmä 
z radov stúpencov gregoriánskej reformy, určujúcimi. Hlavným cieľom článku je poukázať 
na poňatie právnej obyčaje v Graciánovom dekréte, vrátane jeho základov a vplyvu na ďalší 
vývoj právnickej tradície.

Summary
Legal Custom in Gratian’s Decretum
Gratian’s Decretum is the most important source of the history of canon law, to the extent 
that the contemporary form of this legal system is not possible to imagine without it. This 
work achieved such a significant influence also on the development of several institutions 
of secular law, and these procedures were relevant especially in the period of applying 
of the first Europe-wide legal system of ius commune. The compilation begins with an 
extensive introduction consisting of twenty distinctions denoted in the canonistic science 
most frequently as the Tractatus de legibus. Gratian had to, inter alia, deal with the most 
important source of law in his time, that is to say, the legal customs that dominated in many 
aspects not only in secular, but even in canon law. His conception on the one hand made 
provision for the considerations of older lawyers, namely the representatives of classical 
Roman jurisprudence, but on the other hand offered several starting points terminative for 
many canonists, especially from the ranks of Gregorian reformists. The main goal of this 
article is to point out the conception of legal custom in Gratian’s Decretum, including its 
foundations and influence on the next development of the legal tradition.
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Zusammenfassung
Rechtsgewohnheit im Decretum Gratiani
Decretum Gratiani stellt die bedeutsamste Rechtsquelle des kanonischen Rechts, ohne 
dessen Existenz die zeitgenössische Gestalt dieses Rechtssystems kaum vorstellbar wäre, 
dar. Dieses Werk beeinflusste über das kanonische Recht hinaus auch die Entwicklung ver-
schiedener weltlichen Rechtsinstitute; dies erfolgte insbesondere in der Zeit der Anwendung 
des ersten paneuropäischen Rechtssystems – ius commune. Die Sammlung beginnt mit einer 
umfangreichen Einleitung, die aus zwanzig Distinctiones, die im kanonistischen Schrifttum 
meistens als Tractatus de legibus bezeichnet werden. In dieser Einleitung musste Gratian 
die wichtigste Rechtsquelle dieser Zeit – die Gewohnheit, die in mancher Hinsicht nicht 
nur im weltlichen, sondern auch im kanonischen Recht dominierte – angehen. Seine Auf-
fassung ging einerseits von den Überlegungen älterer Theologen und Juristen, insbesondere 
der Repräsentanten der klassischen römischen Jurisprudenz, aus, andererseits folgte diese 
Auffassung mehrere Ausgangspunkte, die entscheidend für viele Kanonisten, vor allem die 
Anhänger der Gregorianischen Reform, waren. Artikel hat als Hauptziel, auf das Begreifen 
der Gewohnheit im Decretum Gratiani, einschließlich deren Grundlagen und Einfluss auf 
weitere Entwicklung der Rechtstradition, hinzuweisen.

Riassunto
La consuetudine nel Decreto di Graziano
Il Decreto di Graziano rappresenta la fonte più importante della storia del diritto canoni-
co. L’aspetto odierno del sistema giuridico sarebbe a stento immaginabile senza di esso. 
L’influsso di questa opera non si limitò solo al diritto canonico ma essa influenzò note-
volmente lo sviluppo di diversi istituti del diritto secolare, soprattutto nel periodo del 
primo sistema legale su livello europeo, cioè dello ius commune. La raccolta inizia con un 
inizio vasto, formato da venti distinzioni, descritto con il titolo Tractatus de legibus nella 
letteratura canonistica. Graziano ci dovette tra l’altro risolvere le più importanti fonti del 
diritto d’epoca – le consuetudini con il loro ruolo dominante non solo nel diritto secolare 
ma anche in quello canonico. La nozione era concepita da una parte sulle riflessioni di 
teologi e giuristi più antichi, soprattutto dal periodo della giurisprudenza classica romana. 
Dall’altra parte comunque offriva diversi punti di partenza divenuti decisivi per molti altri 
canonisti, fautori della riforma gregoriana. Lo scopo principale dell’articolo è quello di 
presentare la concezione della consuetudine nel Decreto di Graziano, i suoi elementi ed 
influsso sullo sviluppo della tradizione giuridica.
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