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Právo na začiatku 
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ľudského rozmaru?
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The role of Law is not only to protect the freedom of people fairly and reaso-
nably, but also to protect and promote values. Personally in us, but also within 
our culture and its evolution, is a spiritual source of confi rmatory answers to 
the question of what truly constitutes the actual values that should be protected 
by Law. Human experience and the truth about human life and its meaning, 
defi ne the space of human behavior and values protected by Law. At the be-
ginning of this millennium, man and his government acceded to the full-scale 
revision of the Law, characterized by abolishing the spiritual source of answers 
to the question of what constitutes real values, which should be entitled to 
protect. This contribution analyzes the cause of this process and its concrete 
expressions, especially in the legal protection of marriage and the family.

Účelom práva je vymedzenie priestoru možností ľudského správania. 
Pod normami práva sa má skláňať občan i štát, teda i ten, kto právo tvorí. 
Odveký problém je však v tom, že normy práva tvoria a používajú ľudia s ich 
dobrými i zlými stránkami, vlastnými záujmami, či slabosťami.

Prečo vlastne usmerňujeme právnymi normami ľudské správanie? 
V súvislosti s účelom práva hovoríme o požiadavke spravodlivosti. O tom, 
aby sa zabránilo škodiť druhému človeku a všetkým spoločne umožnilo žiť 
v slobode, poriadku a pokoji. Je však skutočne úlohou práva len niečo ohra-
ničovať a obmedzovať? Právne fi lozofi e obsahujú aj iné úvahy: úlohou práva 
je nielen obmedzovať slobodu a tým chrániť jedného človeka pred druhým, 
ale zároveň chrániť a podporovať to, čo je pre človeka dobré a hodnotné. Čo 
je však to niečo?

To niečo má pre nás cenu a robí náš život možným, perspektívnym 
a rozvíjajúcim sa. To niečo je pre nás dôležité z vlastnej skúsenosti. To niečo 
sme dlhodobo odpozorovali ako potrebné, napĺňajúce nás v našom hľada-
ní, či dokonca ako príjemné. Pozitívne účinky toho niečoho na nás osobne 
i na spoločnosť sú nám známe. To niečo máme v úcte. Sme o tom niečom 
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aj presvedčení. Možno už tento výpočet vlastností toho niečoho by mohol 
postačovať ako presvedčivý dôvod jeho právnej ochrany. No a to niečo sme 
nazvali hodnotou.

Aj keď sa takto azda usilujeme premýšľať a konať, určite nie sme neomyl-
nými, či dokonale dobrými bytosťami. Môže sa preto stať, že skutočné hodnoty 
zatlačíme do úzadia, či už v omyle alebo zámerne, z hľadiska podpory našich 
všakovakých záujmov. A vtedy ľahko nájdeme dostatočnú mieru spochybnenia 
takmer čohokoľvek, čo nám stojí v ceste, a teda aj spochybnenia na prvý pohľad 
dostatočne presvedčivých dôvodov uznania a ochrany nám známych hodnôt.

Takémuto spochybneniu, v čase ľudskej slabosti, stojí zoči voči nielen 
naša skúsenosť potvrdzujúca vysokú cenu známych hodnôt, ale našťastie aj 
iný zdroj ich identifi kácie a dôvodu ochrany. Hlboko osobne v nás i v našej 
kultúre sa nachádza duchovný zdroj potvrdzujúcich odpovedí na otázku, čo 
pravdivo tvorí skutočné hodnoty, ktoré by malo právo chrániť. Možno povedať, 
že ľudská skúsenosť spolu s duchovnou pravdou o živote človeka a jeho zmysle 
presne a správne defi nujú priestor pozitívneho ľudského správania i skutočné 
hodnoty, ktoré si zaslúžia silnú právnu ochranu. Keďže toto je nám známe, 
keďže právo je v zásade ľudskou dohodou a človeka defi nujeme ako rozumnú 
bytosť, zdalo by sa, že všetko je jednoduché. Avšak také to práve nie je.

Na začiatku tohto tisícročia človek a jeho vlády pristúpili k totálnej revízii 
právnych koncepcií. Urobili tak bez toho, že by nás na to vopred upozornili, 
bez transparentných debát, práve naopak, potichu a rýchlo.

Jedným z kľúčových krokov tejto revízie práva bolo odbúranie du-
chovného zdroja odpovedí na otázku, čo tvorí skutočné hodnoty, ktoré by 
malo právo chrániť. Právo samotné zrazu deklaruje neprípustnosť uznania 
a vplyvu duchovného zdroja hodnotovej argumentácie na svoju vlastnú tvorbu 
a používanie. Odsúva, či odsáva, tento zdroj výlučne do súkromnej sféry a na 
jeho mieste zanecháva vákuum. Tým ponecháva len jednu možnosť: hľadať 
argumenty pre smerovanie práva vo voľnej súťaži diskusií a prezentovania 
subjektívnych ľudských individuálnych a skupinových názorov a pocitov. Ak by 
tieto názory nasledovali skutočnú skúsenosť ľudstva a bez akýchkoľvek chýb 
dokonale defi novali priestor, ktorý má právo chrániť a podporovať, bolo by 
právo dobré a priestor jeho ochrany a limitov by bol stanovený správne. Tu je 
však akoby zabudnutá jedna z celkom základných premís: práve pre známy 
fakt, že človek ani v sebe, ani navonok v spoločnosti nie je schopný premýšľať 
dokonale spravodlivo, prajne a správne, potrebuje vymedzenie svojho vlastné-
ho správania právnymi normami. Nachádzame sa tak v bludnom kruhu, ktorý 
propagujeme ako vynikajúci vynález. Tento kruh sa usilujeme čo najrýchlejšie 
uzavrieť a tým zostať v úplnej neschopnosti opierať sa o čokoľvek stabilné pri 
tvorbe i používaní práva.

Ak názov tohto príspevku obsahuje otázku, či je právo nástrojom ľud-
ského rozmaru a nedbalosti, je to tak preto, že sa protivím oveľa horšiemu 
podozreniu. Prichádza mi niekedy na um, že priestor práva, ktorý človeka 
chráni, a priestor práva, ktorý vedie k jeho deštrukcii, už nič neoddeľuje, okrem 
jednej krehkej spoločnej hranice. Tou hranicou, tým rozstrieľaným múrom je 
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naša schopnosť, ale najmä naša ochota pozrieť sa nahor. Tou hranicou je už 
len vlastnosť človeka, pre ktorú sme ho príznačne kedysi nazvali anthropos. 

Tieto východiská treba aplikovať s osobitným upozornením na jednu 
z najpodstatnejších a najviac ohrozených oblastí hodnôt – na manželstvo a ro-
dinu. Jedným z dôležitých uzlov problémov, v ktorých sa nachádza manželstvo 
a rodina vo farnostiach, je aj meniace sa presvedčenie o podstate manželstva 
a rodiny, ako aj ich podobe, užitočnosti, oprávnenosti, či nevyhnutnosti pre 
život. Na to netreba osobitné výskumy, postačuje počúvať, čo sa hovorí. To, čo 
sa hovorí, sa dnes zároveň postupne premieta do zákonov; a tie spätne potvr-
dzujú vo svedomí a vedomí človeka správnosť toho, čo sa predtým hovorilo. 

Tento kolobeh možno označiť ako kľúč k odpovedi na otázku dôležitosti 
úlohy práva v oblasti manželstva a rodiny, samozrejme popri iných, často aj 
alarmujúcich fenoménoch. Vieme, že na Slovensku sa na to celkom nezabú-
da a že sa usilujeme o právne vyjadrenie vlastnej národnej orientácie. Svedčí 
o tom jadro nášho právneho poriadku, zmluvy so Svätou stolicou a ďalšími 
cirkvami, referendum za rodinu, ústavný zákon na ochranu manželstva, či 
práce na zmluve o ochrane svedomia. 

Treba v tomto zmysle dodať, že súčasťou pastorácie v rodinách by 
nemalo byť len ich vlastné budovanie, či duchovná podpora, ale aj ich infor-
movanosť a starostlivosť o spoločenské a právne prostredie, v ktorom žijú, 
tak, aby sme pripravovali dobrú a udržateľnú perspektívu podmienok života 
a vplyvov na naše vedomie.

Je známe, že manželstvo a rodina ako vzájomne súvisiace vzácne hod-
noty dostali nový význam vo svetle kresťanských princípov. Zastávajú v ich 
rámci také významné miesto, že ich od nich nemožno oddeliť. Možno povedať, 
že absencia informácie o transcendentálnej povahe manželstva a rodiny, či jej 
spochybnenie, vedie k ich deštrukcii. Koľkokrát bola už z tejto príčiny vyslovená 
otázka, či sebaistá námietka, prečo by manželstvo a rodina z neho vzniknutá 
mala byť správnejšou cestou ako oslobodenie sa od akejkoľvek viazanosti 
a zodpovednosti v trvalom zväzku! To by mohol byť zároveň jeden z príkladov 
už spomenutého procesu odbúrania duchovného zdroja odpovedí na otázku, 
čo tvorí skutočné hodnoty, ktoré by malo právo chrániť.

V dôsledku kresťanstvom akcelerovaného presvedčenia o dôstojnos-
ti človeka a jeho postavení v hierarchii bytia sa zrodilo silné presvedčenie 
o právach človeka, ktoré mu patria už tým, že existuje. Aj práva týkajúce sa 
manželstva a rodiny patria medzi ľudské práva. Manželstvo a rodina sú však 
krehkými inštitúciami v prípade, ak nemajú svoj základ a opodstatnenie v stá-
lych a objektívnych náboženských princípoch a s nimi súvisiacich osobných 
postojoch. Stávajú sa ľahko spochybniteľnými, možno ich podrobovať doho-
dám a vystavovať ich podstatu legislatívnej hre.

Jedným z presných ukazovateľov kultúrnej a hodnotovej výšky národa 
je aj prístup k osobám so špecifi ckými potrebami, a to najmä v smere ich 
vzdelávania a zaradenia do života a spoločnosti. Súvisí úzko s pochopením 
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a realizovaním princípov smerujúcich k ľudskej dôstojnosti. Táto otázka sa vo 
veľkej miere týka aj manželov a rodín.1

Právo obsahuje veľký počet pravidiel rôzneho druhu, sily a foriem, 
ktoré priamo upravujú manželstvo a rodinu alebo sa ich dotýkajú z rôznych 
pohľadov – ekonomického, sociálneho, vzdelávacieho a iných. Manželstvo 
a rodina sú zároveň aj súčasťou iných súvisiacich ľudských práv. Tam, kde 
sa vníma ich transcendentálna podstata, sú totiž silne prepojené s ľudskými 
právami chrániacimi náboženskú slobodu a svedomie. Sloboda nábožen-
stva a sloboda svedomia ako základné ľudské práva chránia životný priestor 
slobody myslenia a prejavov v súlade s náboženským presvedčením a ním 
formovaným svedomím. Základnou súčasťou oboch týchto slobôd je ochrana 
hodnoty manželstva a rodiny a ich slobodné prežívanie. V tom spočíva hlavný 
dôvod, prečo sa súčasná vyostrená debata o podstate manželstva a rodiny, 
poznačená presadzovaním názorov opačných k princípom nachádzajúcim sa 
v kresťanstve, koncentruje práve v tej oblasti ľudských práv, ktorá sa vzťahuje 
na slobodu náboženstva a slobodu svedomia.

Ak hovoríme o ostrej debate v oblasti právnej úpravy manželstva 
a rodiny, mali by sme zároveň dodať, o aký druh názorového stretu vlastne 
ide. Na jednej strane ide o presne defi nované, nerelativizovateľné, jednotné 
a o osobné náboženské presvedčenie sa opierajúce postoje, vyplývajúce 
v našich podmienkach najmä z princípov kresťanstva vychádzajúceho zo 
židovského náboženstva. Na druhej strane ide o názory cielene popierajúce 
tento zdroj, argumentujúce nevyhnutnosťou relativizácie hodnôt a predsta-
vujúce koncepciu slobody človeka, ktorá nie je ohraničená pevným oporným 
bodom; čo je logické, keďže túto predstavu a stav slobody si defi nuje človek 
sám. Takto sa defi nuje napríklad i manželstvo a rodina, a preto sa stret ná-
zorov na manželstvo a rodinu koncentruje spravidla v oblasti ľudských práv. 
Tie stoja v rebríčku právnych noriem najvyššie a obsahujú v sebe otázku, či 
právo má hľadať svoje opodstatnenie v dôstojnosti človeka a či táto dôstoj-
nosť je realitou opierajúcou sa o objektívnu pravdu o živote, nachádzajúcu sa 
v duchovnom zdroji práva. Prielom v tejto otázke, v oblasti ľudských práv, je 
rozhodujúcim kľúčovým miestom pre všetky otázky budúcej právnej ochrany 
manželstva a rodiny. 

Základným bodom aktuálneho stretu v oblastiach práva spojených 
s etickými a morálnymi otázkami sa teda stávajú ľudské práva, a to platí aj vo 
všeobecnosti. Tie sú koncipované vnútroštátne i medzinárodne zatiaľ prevažne 
ako korešpondujúce s obidvoma zdrojmi práva, teda spravodlivou ochranou 
druhého človeka i ochranou hodnôt, ktorých posúdenie a kvalifi kácia vychádza 
aj z duchovného, či náboženského zdroja. Je pravda, že na začiatku nášho sto-
ročia sa podstatne zmenili koncepcie politiky a práva Európskej únie. Netreba 
však všetko zvaľovať na Úniu. Tieto zmeny predsa vychádzajú z vnútroštátnych 

1 Porov. ŠMIDOVÁ, M.: Študenti so špecifi ckými potrebami vo vysokoškolskom prostredí. In: Studia 
Aloisiana, roč. 5, 2014, č. 1, s. 31–43. 
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posunov právnych koncepcií v oblasti manželstva a rodiny vykonaných vo 
viacerých zakladajúcich a dlhodobo členských štátoch Únie tak, že sa cielene 
a otvorene prestali konfrontovať so svojimi originálnymi duchovnými zdrojmi. 
Európski občania sa právom čoraz častejšie pýtajú, či Únia a jej členské štáty 
majú demokratický mandát na takéto zmeny.

Je zaujímavé, že náboženstvo zohráva v oblasti ľudských práv čoraz 
väčšiu úlohu zo svojej podstaty, teda odporúčania určitého spôsobu života 
a vnímania a ochrany hodnôt v súvislosti s ponukou odpovedí na základné 
životné otázky. Úsilie o nastoľovanie zásadných zmien v kultúrnych, politických 
a právnych koncepciách a prístupoch, ktoré by malo akceptovať a refl ektovať 
individuálne i spoločenské ľudské vedomie, sa dostáva do zjavného rozporu 
s morálnymi a etickými princípmi a vnímaním hodnôt zo strany cirkví a nábo-
ženských spoločností v rámci ich náuk. Vlastným poslaním cirkví a nábožen-
ských spoločností je okrem iného najmä povinnosť informovať o ponukách 
v morálnej a etickej oblasti v súvislosti so spôsobom života a jeho chápaním, 
samozrejme, v nadväznosti na hľadanie odpovedí na základné existenciálne 
otázky človeka. Preto je logické, že náboženské subjekty majú taktiež povinnosť 
upozorňovať spoločnosť na správnosť, hodnotu a možné dôsledky kultúrnych 
zmien, ale aj politických, či vedeckých a právnych opatrení v morálnej a etickej 
oblasti.

V oblasti náboženskej slobody je možné tento názor i poprieť z dôvodu 
stanoviska, že náboženstvo nie je viac kľúčové, určujúce, potrebné, či dokonca 
žiaduce. Tento prístup však naráža na realitu v presvedčení ľudí, a v dôsledku 
toho aj na demokratický princíp, keďže väčšina ľudstva sa s uvedeným názo-
rom nestotožňuje. Odmietnutie takéhoto prístupu by bolo možné vyvodiť aj 
z obsahu doposiaľ medzinárodne a ústavne dohodnutých právnych pravidiel 
správania. z objektívnych dôvodov treba prihliadať aj na požiadavky odpovede 
na prehlbujúcu sa individuálnu existenciálnu frustráciu a jej hlboké osobné, 
ale aj spoločenské dôsledky. Vo všeobecnosti náboženstvo je, okrem svojej 
transcendentálnej podstaty a poslania, ojedinelým nositeľom silných systémov 
morálnych a etických noriem v psychologicky, politicky, kultúrne, ekonomicky 
a spoločensky extrémne citlivých morálnych a etických oblastiach riešení.

Oblasť ľudských práv a osobitne tých, ktoré sa dotýkajú náboženskej 
slobody, je veľmi zložitým systémom, ktorý obsahuje početné skupiny právnych 
noriem. Len na utvorenie konkrétnejšej predstavy o tomto systéme, napríklad 
na Slovensku, podotýkam, že ide o dokumenty medzinárodnej, nadnárodnej 
i vnútroštátnej politickej povahy; akty aplikácie práva medzinárodnej, nadná-
rodnej (EÚ) a vnútroštátnej povahy; normatívne právne akty, a to multilaterálne 
medzinárodné zmluvy o ľudských právach, univerzálne i regionálne, právo 
Európskej únie (najmä primárne právo, osobitne Charta základných práv 
a antidiskriminačné sekundárne právo Únie); Ústavu, zákony a podzákonné 
právne normy Slovenskej republiky; systém medzinárodných a vnútroštátnych 
bilaterálnych zmlúv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami a napokon re-
cepciou do právneho poriadku SR v istom zmysle aj časť kánonického práva 
a práva iných cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku.



Studia Aloisiana | roč. 5 | 2014 | č. 2 | Teologická fakulta | Trnavská univerzita

Štúdiom týchto právnych noriem a rozhodnutí súdov na medzinárod-
nej, európskej i vnútroštátnej rovine, ako aj analýzou politických dokumentov 
prijatých počas ostatnej jeden a pol dekády možno dospieť k predstave, ktorým 
smerom sa uberá vývoj práva. Z hľadiska limitovaného priestoru čo najstruč-
nejšie zhrniem svoj výskum do niekoľkých poznámok, bez bližšej identifi kácie 
argumentov, ktoré som predložil už v predchádzajúcich príspevkoch na túto 
tému. Toto zhrnutie poskytuje východiská ku kritériám použiteľným pri častých 
debatách týkajúcich sa práva a politiky v oblasti manželstva a rodiny, súvisiacich 
legislatívnych návrhoch, či návrhoch politických dokumentov.

Medzi takéto nové faktory v oblasti ľudských práv a prístupu k slobode 
náboženstva a svedomia, ako aj inštitúciám manželstva a rodiny, možno zarátať 
viacero koncepčných zmien a myšlienkových posunov.
1. Požiadavka náboženskej neutrality štátu, pod ktorou sa nerozumie len 

nestrannosť k náboženstvám a sekularizmu ako k rôznym životným názo-
rom a postojom, ale znamená najmä povinnosť neaplikovať náboženské 
princípy vo verejnom sektore; nejde teda len o otázku laickosti štátu.2 

2. Komercializácia aktivít súvisiacich s morálne citlivými oblasťami v súvislosti 
s výrazom „slobodný výskum“ (antikoncepcia, embryonálne terapeutické 
klonovanie, indukované preskripcie, banky embryí). Komercializácia sa 
premieta do politického a právneho rozmeru rozhodovania na národnej, 
medzinárodnej i nadnárodnej úrovni. V tejto súvislosti sa zaznamenáva 
evidentne cielená podpora výskumu a prílev fi nančných prostriedkov do 
určitých foriem činnosti a sektorov; napríklad z EÚ 95 % na podporu em-
bryonálneho klonovania a len 5 % na výskum využívajúci dospelé kmeňové 
bunky v 7. rámcovom programe. Táto oblasť však môže zaznamenať istý 
spätný posun po rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie o vylúčení 
akéhokoľvek patentu, ktorý by mohol ohroziť existenciu ľudského embrya, 
prípadne jeho využitie ako základného materiálu.3

3. Presadzovanie princípu rovnosti na národnej, medzinárodnej i nadná-
rodnej úrovni práva ako dominantného kritéria pri rozhodovaní súdov 
bez ohľadu na rozumnosť iných faktorov. Deklaruje sa fóbia z možnej 
diskriminácie pri porušení princípu rovnosti, ktorý sa začína uplatňovať 
bez skúmania účinkov a hodnoty presadzovania rovnosti v konkrétnych 
veciach. Presadzuje sa princíp rovnosti na národnej, medzinárodnej i nad-
národnej úrovni práva v tom zmysle, že tento princíp sa stáva často príliš 
dominantným kritériom pri rozhodovaní súdov, bez ohľadu na rozumnosť 
iných faktorov. Ide nielen o aplikáciu práva, ale aj o legislatívne alebo 

2 Jednou z najdôležitejších oblastí zasiahnutých požiadavkou neutrality je vzdelávanie a výchova. Prehľad 
o tejto otázke vo vybratých štátoch Európy (Francúzsku, Fínsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Holandsku, 
Portugalsku, Belgicku, Taliansku) poskytuje prehľadne štúdia MORAVČÍKOVÁ, M.: Niektoré aspekty 
konfesného vyučovania vo vybraných krajinách EÚ. In: MORAVČÍKOVÁ, M.: Náboženské vyznanie 
rodičov a najlepší záujem dieťaťa. Edice Teoretik. Příbram, 2013, s. 85–94. 

3 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (Veľká komora) z 18. októbra 2011, Oliver Brüstle proti 
Greenpeace eV, vec C-34/10.
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politické akty, napríklad uznesenia EP s výzvami upraviť právne poriadky 
členských štátov EÚ.4

4. Tlak na redukovanie až odstránenie práv na uplatnenie výhrad vo svedomí 
v súvislosti s meritórnym prehodnocovaním morálne citlivých otázok.5 
Istým zmiešaným signálom, najmä v oblasti odôvodnenia rozsudkov, sú 
nesporne aj nedávno rozhodnuté „britské“ prípady pracovnoprávnych 
sankcií z dôvodu súdneho neuznania výhrad vo svedomí v oblasti možnej 
diskriminácie, o ktorých rozhodol ESĽP.6

5. Formovanie vedomia ľudí, vrátane odborných oblastí (práva, psychológie, 
politiky). Ide napríklad o
– interpretáciu výsledkov vedeckého bádania (napríklad prezentovanie 

„úspechov“ embryonálneho terapeutického klonovania);
– kampaň vedenú proti cirkvám (fi nančné a sexuálne škandály spochyb-

ňujúce vo vedomí ľudí morálnu autoritu cirkví a tým aj náboženstva 
a z neho vyplývajúcich princípov);

– argumentáciu týkajúcu sa skutočného stavu v zdraví obyvateľstva (na-
príklad počty abortov s opomenutím uvedenia, že ide o chirurgické 
zákroky nezohľadňujúce skryté formy abortov vykonaných na základe 
antikoncepcie, ktorá sa podporuje a vzmáha);

– zavádzanie sugestívnych výrazov, ktoré v skutočnosti nemajú daný 
obsah a sú len sémantickou konštrukciou alebo ho majú v opačnom 
význame, do odbornej literatúry i bežného jazyka (homofóbia, trans-
fóbia, bezpečný abort, reprodukčné zdravie);

– nové defi nície hodnotových fenoménov manželstva, rodiny, ako aj novú 
koncepciu defi novania identity človeka na základe jeho pocitov a z nich 
vyplývajúceho osobného rozhodnutia, a nie prirodzených biologických 
kritérií; 

– vyvolávanie dojmu porušovania ľudských práv v nadväznosti na výrazy 
ako „základné práva homosexuálov“, či „základné práva transsexuálov“, 

4 Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2012 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii 
(2011/2244(INI) s novými defi níciami manželstva a rodiny, pričom otázky homofóbie, či transfóbie sa 
zaraďujú aj do uznesení Európskeho parlamentu o rodovej rovnosti, teda rovnosti príležitostí mužov 
a žien; ďalej uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2012 o boji proti homofóbii v Európe 
(2012/2657(RSP). Na národnej úrovni ide o súvislé a kompaktné na seba nadväzujúce kroky – uznesenia 
parlamentov, či rozhodnutia súdov v ostatných približne 5-6 rokoch (informácia, ktorá sa nachádza aj 
v textoch preambúl uznesení Európskeho parlamentu). Vo viacerých krajinách došlo k legislatívnej zmene 
koncepcie manželstva a rodičovstva, či pravidiel adopcií. Vznikajú nové myšlienky o opodstatnenosti 
odlučovania detí od rodičov, či argumentu „prirodzenej povahy“ v prospech pedofílie v nadväznosti 
na homosexuálne práva.

5 V tejto súvislosti sa upozorňuje na zaujímavú argumentáciu v prospech redefi novania právnej ochrany 
prístupu k interrupciám, či koncentrovanie sa na práva žien na prístup k umelému ukončeniu tehotenstva 
v prípade posudzovania návrhu Slovenska na uplatňovanie výhrad vo svedomí v posudku siete expertov 
EÚ z roku 2006, rezolúciu Parlamentného zhromaždenia RE č. 1763, pričom je dôležité pochopiť jej 
históriu i „švédske pokračovanie“, či potláčanie práv na výhradu vo svedomí v ostatných uzneseniach 
EP o rodovej rovnosti a homofóbii.

6 Rozsudok ESĽP vo veci Eweidová a ďalší proti Spojenému kráľovstvu, z 15. januára 2013, č. pod. 
48420/10, 59842/10, 51671/10 a 36516/10; najmä tretí a štvrtý prípad (Ladeleová a McFarlane).
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s odvolávaním sa na rôzne právne dokumenty pri menej výraznom 
používaní „nevyhovujúcich“ rozhodnutí (ESĽP, Gas a Dubois proti 
Francúzsku – odlišnosť právnej situácie manželských párov a homose-
xuálnych párov; SDEÚ, Oliver Brustle proti Greenpeace – oplodnené 
vajíčko je ľudské embryo ako začiatok vývoja ľudského jedinca)7;

– poukazovanie na ohrozovanie a rastúci útlak menšín, čo sa spája s vý-
zvami na urgentné riešenie tohto stavu a používanie výrazov „boj proti 
homofóbii“;

– označovanie štátov, ktorých právne poriadky chránia heterosexuálne 
manželstvá a rodiny, ako zaostalé, prípadne ako hrubo porušujúce 
ľudské práva;

– Úniou vyžadované legislatívne úpravy týkajúce sa trestnej zodpoved-
nosti v uvedených oblastiach vo vnútroštátnom trestnom práve jej 
členských štátov, podobne ako napríklad v prípadoch antisemitizmu.

6. Tlak na zmeny v koncepcii základných ľudských práv. Ide o širokospektrálny 
jav:
– v Charte základných práv Európskej únie sa prvý raz nachádza v medzi-

národnom práve zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie;
– spochybňuje sa oprávnenosť existencie slobody náboženstva a slobody 

svedomia ako osobitného základného ľudského práva a vyvíja sa tlak 
na ich nahradenie inými klasickými ľudskými právami (právo na zhro-
mažďovanie, prejavu, združovanie, ochrana súkromného života a pod.). 
Tento trend súvisí s hlbšou príčinou, najmä s diskusiou o mieste nábo-
ženstva na verejnosti, resp. jeho vytláčaním do súkromnej sféry života 
v spoločnosti. Napríklad vzťah medzi náboženstvom a demokraciou sa 
môže vnímať ako protikladný, a teda nesprávne aj ako negatívny, keďže 
najmä kresťanstvo učí absolútnym hodnotám a pravdám, čím sa stavia 
do protikladu s povinným skepticizmom relativistickej demokracie8;

– presadzuje sa akceptovanie nových „ľudských práv“ (napríklad práva 
ženy na abort so zaradením do skupiny práv na sexuálne a reprodukčné 
zdravie, či práva ukončiť neprirodzene svoj život; defi nujú sa základné 
práva v sexuálnej oblasti a bez ohľadu na stupeň právnej sily sa vytvára 
zdanie ich rovnocennej konkurencie voči klasickým ľudským právam 
(napríklad právam na život, či rodinu);

– zodpovednosť za potraty sa vyníma z rámca právnej ochrany slobody 
svedomia;

– akceptujú sa psychologicko-právno-etymologické nepresnosti kľúčo-
vých východiskových výrazov: interrupcia (nie je prerušením a pokra-

7 Rozsudok ESĽP vo veci Gas a Dubois proti Francúzsku, č. pod. 25951/07 z 15. marca 2011; rozsudok 
Súdneho dvora Európskej únie (Veľká komora) z 18. októbra 2011, Oliver Brüstle proti Greenpeace 
eV, vec C-34/10, či napr. Rozsudok Najvyššieho súdu USA z 11. januára 2012 vo veci Hosanna-Tabor 
Evangelical Lutheran Church and School, Petitioner proti Equal Employment Opportunity Commission 
a ďalší.

8 Porov. RATZINGER, J.: Chváloreč na svedomie. Trnava : SSV, 2010, s. 60.
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čovaním, ale ukončením tehotenstva), abortíva (v zoznamoch liekov nie 
sú liekmi, keďže neliečia a každá abortívna „antikoncepcia“, napríklad 
morning afterpill, ukončuje už počatý život, embryo, nesmeruje teda 
k zabráneniu počatia);

– vytvárajú sa koncepčné zmeny pri jednotlivých ľudských právach: na-
príklad tlak na zmenu doposiaľ používaného výrazu homosexual legal 
subject na universal sexual legal subject v súvislosti s presadzovaním 
novej koncepcie, zabezpečujúcej komplexnú univerzálnu ochranu zá-
kladných ľudských práv z hľadiska rovnosti všetkých variantov slobodnej 
sexuálnej voľby.

7. Konvergencia pozícií štátov v rozhodovaní o etických a morálnych otáz-
kach, ktorých základom je eliminovanie kresťanských princípov. V prípade 
takéhoto väčšinového prístupu členských štátov Rady Európy alebo Eu-
rópskej únie ich súdy budú rozhodovať aj proti opačnej vôli menšinového 
názoru; potlačí sa zásada „voľnej úvahy štátov“. Tento trend podporuje 
vývoj na národnej úrovni práva (napríklad UK, aktuálne FR) v jednotlivých 
členských štátoch Rady Európy a Európskej únie s účinkom na rozhodova-
nie na úrovni Rady a Únie smerujúce k postupnej konvergencii liberálnych 
pozícií týchto štátov v morálnych otázkach a nato ku presunu kompetencií 
na medzinárodné a nadnárodné súdy (ESĽP, SDEÚ) z dôvodu nachádzania 
alebo tlaku na vytváranie jednotných liberálnych pozícií v potrebnej väčšine 
štátov. V niektorých prípadoch sa potvrdzuje, ale zároveň vo všeobecnosti 
sa spochybňuje súčasná a contrario argumentácia Európskeho súdu pre 
ľudské práva v prospech voľnej úvahy štátov z dôvodu hlbokej diferenciácie 
pozícií v morálnych otázkach. V tomto smere opačné zásady a teda aj istú 
nestabilitu spôsobuje aj ostatné uznesenie EP k homofóbii z roku 2012, či 
Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského 
vyznania alebo viery z roku 2013 alebo tzv. všeobecne známa „Lunačekovej“ 
LGBTI nedávno publikovaná správa EP z roku 2014.

Rýchly vývoj vo výzvach týkajúcich sa kresťanstva a etických otázok 
v Európe i vo svete nastoľuje čoraz naliehavejšie otázku nevyhnutnosti presnej-
šie defi novať ľudskoprávnu ochranu v oblasti slobody náboženstva a slobody 
svedomia tak, aby sa nestrácala identita obyvateľov Slovenska v dôsledku ne-
záujmu o tie slovenské kultúrne a duchovné, ale aj právne hodnoty, ktoré našu 
krajinu integrovali a rozvíjali v minulosti a ktoré je o to viac potrebné chrániť 
pre budúcnosť. Je známe, že táto oblasť nepatrí do kompetencie Európskej 
únie a zostáva tak záujmom a vnútornou zodpovednosťou jej členských štátov.

Nový typ právnej regulácie, ktorý stojí za osobitnú zmienku, a to výhrad 
vo svedomí ako najdôležitejšej zložky slobody náboženstva, výslovne predpo-
kladá základný ľudskoprávny dokument Európskej únie, jej Charta základných 
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práv.9 Spoločnosť je v dôsledku určitých dezinterpretácií v tejto záležitosti 
mierne polarizovaná, možno však predpokladať, že správne nastavená právna 
úprava by práve túto polarizáciu mohla na Slovensku odstrániť a zabezpečiť 
lepšiu funkčnosť práva, ako aj sociálnu inklúziu. V oblasti možnosti uplatňovať 
výhrady vo svedomí sa navyše neriešia meritórne otázky; napríklad správnosť, 
či nesprávnosť eutanázie nie je predmetom právnej úpravy výhrad vo svedomí. 
Predmetom takejto úpravy práva je výlučne možnosť vyhnúť sa právnej povin-
nosti spolupracovať na eutanázii znamenajúcej osobný konfl ikt vo svedomí. Táto 
otázka súvisí na prvý pohľad s neprekonateľnými názorovými rozpormi v etickej 
a morálnej oblasti, kde sa civilizačné a kultúrne princípy vlastné slovenskému 
spoločenskému i individuálnemu vedomiu stretávajú s koordinovanou a cielenou 
relativizáciou a prehodnocovaním prístupu k životu a hodnotám. Úprava práv 
a povinností týkajúcich sa ochrany svedomia a náboženstva si však nevyžaduje 
prehodnocovanie názorov v etickej a morálnej oblasti. Tieto názory ponechá-
va legislatívne nedotknuté, nereguluje ich a meritórne sa neusiluje riešiť ich 
správnosť, či nesprávnosť. To je istý pozitívny a reálny „diplomatický“ prístup 
v tvorbe práva, ktorý znamená hľadanie spoločenského konsenzu bez hodnote-
nia diametrálne odlišujúcich sa prístupov, pričom nástrojom a zá kladom tohto 
hľadania je predikcia dodržiavania základných ľudských práv. Inými slovami, 
právna úprava výhrad vo svedomí znamená výlučne legislatívne zabezpečenie 
implementácie základných ľudských práv, ktoré sú jadrom ich systémov v nových 
podmienkach reprezentovaných politicky, ako aj právne, legislatívne i aplikač-
ne v rámcoch národného, medzinárodného i európskeho práva. Bez takejto 
implementácie sa v zmenených podmienkach ochrana slobody svedomia ako 
základného ľudského práva môže v rozpore s ústavnými normami Slovenskej 
republiky i jej medzinárodnoprávnymi záväzkami stať nedostatočnou, či fi ktív-
nou, čo pravdepodobne znamená automaticky spoločenskú destabilizáciu. To 
dokazuje aj najnovší vývoj vo viacerých krajinách únie, najmä vo Francúzsku, 
kde v eticky a morálne citlivých otázkach nastáva odpor obyvateľstva proti ná-
rodnému právu, pričom tu možno očakávať aj dlhotrvajúce postoje rezistencie, 
či praktické dôsledky – napríklad deštrukciu adopčných inštitúcií a sociálnych 
zariadení10, dlhé obdobie predtým dobre fungujúcich, ako sa to stalo vo Veľkej 
Británii, a pod. Otázka úpravy, či vôbec uplatňovania výhrad vo svedomí sa 
taktiež nesprávne stavia ako opozitum aktuálneho trendu európskych politík 
v prístupoch k záležitostiam, v ktorých v spoločnosti nie je názorový konsenzus: 
k fenoménom manželstva, rodiny, výchovy detí a adopcií, práva na život, gene-

9 Článok 10 Charty základných práv Európskej únie (2007/C303/01) znie: 1. Každý má právo na slobodu 
myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské 
vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo 
spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov 
a zachovávaním obradov. 2. Právo na výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, 
ktoré upravujú výkon tohto práva.

10 K tejto problematike porov. ŠMIDOVÁ, M.: Starostlivosť o ľudí s mentálnym postihnutím v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska – vo svetle prípadu Winterbourne View. In: Integrácia, 
roč. 16, 2013, č. 3–4.
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tickej manipulácie, koncepcie a zdrojov ľudskej dôstojnosti, najmä v súvislosti 
s princípom rovnosti a spravodlivosti a podobne. Tým sa otázka uplatňovania 
výhrad vo svedomí a jeho legislatívneho zabezpečenia dostáva nesprávne do 
polohy prekážky kompatibility slovenskej politiky a práva s politikami a právom 
Európskej únie. Zjednodušene, otázka výhrad vo svedomí nie je otázkou meri-
tórnou v oblasti morálne a eticky citlivých prístupov, ale predovšetkým otázkou 
hľadania právnej rovnováhy pri každom z riešení týchto meritórnych otázok. Išlo 
by, naopak, o zjavné porušovanie ľudských práv a demokratických princípov, ale 
aj sociálneho zmieru, ak by sa nedosiahla takáto rovnováha pri presadzovaní 
nových menšinových práv z hľadiska uplatňovania práv ostatných, teda väčšiny. 
Toto je napokon hlavným dôvodom prijatia článku 10 ods. 2 Charty základných 
práv Európskej únie, ktorý vychádza z práva prijatého na medzinárodnom 
a ústavnom poli, ako i jeho aplikácie príslušnými medzinárodnými, európskymi 
a národnými súdnymi orgánmi.

Takto vážnu úvahu by som na záver rád obohatil aj pohľadom niekoho 
iného. Preto mi dovoľte uviesť výstižné slová bývalého apoštolského nuncia 
pri Rade Európy v Štrasburgu Alda Giordana (preklad jeho novej knihy ana-
lyzujúcej stav Európy sa práve pripravuje): 

„Ak je Boh mŕtvy, slnko, pravda, láska a krása v absolútnom zmysle slova 
už viac neexistujú. Všetko sa stáva relatívnym pre človeka a pre jeho radikálnu 
konečnosť. Ak existuje slnko, existuje aj nejaký prameň, perspektíva, jediný 
interpretačný uhol pohľadu, objektívny, absolútny, na ktorý sa treba pozerať 
a dosiahnuť ho. Ak slnko neexistuje, zostane len anarchistický pluralizmus 
perspektív a interpretácií. Každý človek sa sám sebe stane slnkom. Namiesto 
Slnka sa tu zjavia tisíce a tisíce „sĺnk“! Keď chýba pravá tvár absolútna, človek 
upadá do pokušenia absolutizovať niečo iné: sám seba, vedu, ideológiu, sku-
pinu. Ak Boh neexistuje, každý jedinec, každá veda, každá skupina si môže 
privlastňovať nárok byť Bohom, mať pravdu a byť meradlom všetkých vecí. Ak 
existuje Nadprirodzeno, sú naopak relativizované všetky schopnosti človeka 
a všetky nároky mať výhradnú pravdu.“

Dodal by som len, že kľúčom a riešením je ponuka oboznámiť sa a prijať 
cestu, na ktorej možno nájsť chuť žiť pravdu v láske, caritas in veritate. Ale 
pozor! Tá rada býva na svetle. To by síce neprekážalo, avšak zároveň rada 
nepríjemne osvecuje tmu v každom z nás. Neviem, či sa tým dnes treba trápiť, 
a nie preto to hovorím, že je to urgentné, veď nám možno ešte zostáva čas na 
nejaké celkom zásadné a prevratné osobné rozhodnutie... Či už nie?
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