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*1766 – Codex Theresianus

*1786 – Jozefínsky zákonník občiansky

*1797 – Západohaličský zákonník

*1811 – Všeobecný zákonník občiansky

*Inštitucionálny predpoklad – zriadenie 

Najvyššieho súdneho miesta pre české a 

rakúske zeme (01.05.1749)
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*Kodifikačná komisia predkladá cisárovnej Márii 

Terézii návrh zákonníka

*Štátna rada zaujala negatívne stanovisko

*Príliš rozvláčny

*Nikdy nedostal sankciu zákona a nevstúpil v 

platnosť
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*1) zákonník nemá byť 
učebnicou

*2) čo najstručnejší, 
všeobecné vety

*3) jednoznačný

*4) nie je potrebné viazať 
sa na rímske právo, ale 
na prirodzenú slušnosť

*5) zákony treba 
zjednodušiť
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*Znovuoživenie komisie

*01.05.1781 – Všeobecný súdny poriadok

*16.01.1783 – Manželský patent

*03.05.1786 – Patent o dedičskej postupnosti

*01.11.1786 – promulgovaný prvý diel 
jozefínskeho občianskeho zákonníka (pramene 
práva, osobné právo, rodinné právo)

*Jednotné pre všetky stavy
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*1790 – Leopold II. zvoláva novú komisiu 

(dvorská komisia vo veciach zákonodarných) –

tzv. Martiniho komisia

*Revízia jozefínskych zákonov

*20.11.1796 – návrh zákonníka zaslaný zemským 

komisiám a právnickým fakultám na 

preskúmanie

*13.02.1797 – pre praktické overenie zavedený v 

západnom Haliči (tzv. Západohaličský zákonník)
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*Počas nasledujúcich 4 rokov doručené 

dobrozdania zemských výborov a fakúlt

*1801 – nová komisia z justičných a správnych 

úradníkov (tzv. Zeillerova komisia)

*Revízie – prvá (1801-1806), druhá (1807-1808), 

superrevízia (1809-1810)

*01.07.1811 – promulgácia Všeobecného 

zákonníka občianskeho pre všetky zeme 

rakúskeho cisárstva s výnimkou Uhorska
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*Zvláštne úpravy jednotlivých zemí mali byť zhrnuté 
v provinčných štatútoch, ktoré predpokladá § 11 –
nerealizované

*Všeobecný znamená: 

*1) platí jednotne pre všetky zeme a nahrádza 
partikulárne zemské práva

*2) platí pre všetky stavy

*3) obsahuje len všeobecné a nie zvláštne súkromné 
právo 
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*Úvod + 3 diely (skladajú sa z kapitol a 
paragrafov)

*Autentický jazyk je nemecký

*Úvod – O občianskych zákonoch vôbec (§§ 1 -
14)

*1. diel – O práve osôb (§§ 15 - 284)

*2. diel – O práve vecí (§§ 285 - 1341)

*3. diel – O spoločných ustanoveniach práv osôb 
a vecí (§§ 859 - 1502)
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*1) rímske právo – hlavná štruktúra, kardinálne 
pojmy, systém a mnohé inštitúty

*2) kánonické právo – úprava manželského práva 
katolíckych osôb, čiastočne osobné 
obmedzenie spôsobilosti rehoľníkov

*3) domáce české a rakúske právo – napr. 
Inštitút pozemkových kníh, deleného 
vlastníctva, fideikomisy, vyvlastnenie, odpor 
proti platnosti poslednej vôle, väčšina 
svadobných zmlúv mimo vena
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* A) stály dôraz na voľnosť a rovnosť v rôznych gramatických 
podobách (napr. §§ 16-20)

* B) úplnosť má byť dosiahnutá všeobecnými vetami a nie 
kazuistikou

* C) čírosť má byť dosiahnutá vylúčením procesných predpisov, 
trestných, atď.

* D) dedičské právo zo zákona je konštruované symetricky v 
rozpore s historickou tradíciou

* E) boj proti historickým singularitám (napr. zákaz testovania 
len o časti majetku, zrušenie Falcidiánskej kvarty, pupilárnej
a kvázipupilárnej substitúcie atď. )

* F) zásada prirodzenej slušnosti na zmiernenie prísnosti práva



*

*V Rakúskej republike a Lichtenštajnskom 

kniežatstve platný dodnes

*V Lombardsko-Benátsku do prijatia prvého 

talianskeho občianskeho zákonníka (01.01.1866)

*V Československu do r. 1950 (do promulgácie zákona 

č. 141/1950 Sb. Občiansky zákonník)

* Inšpirácia v určitej historickej fáze pre Turecko a 

Rumunsko

*Subsidiárne platný v Srbsku a v Bosne a Hercegovine
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