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*Teritoriálny partikularizmus

*Prusko: Všeobecné pruské zemské právo (1794)

*Code civil (1804) najmä na západe Nemecka

*Bádensko: Bádenské zemské právo (1810)

*Bavorsko: Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis

(1756)

*Jutské právo (1241), Saské zrkadlo (1220-1235)

*Jednotiaci prvok: ius civile
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*Thibaut: Über die Notwendigkeit eines 

allgemeinen bürgerlichen Rechts für 

Deutschland (o potrebe jednotného 

občianskeho práva pre Nemecko)

*Savigny: Vom Beruf unserer Zeit für 

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (O 

povolaní našej doby k zákonodarstvu a právnej 

vede)
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*Dominujúcou právnou školou je 

historickoprávna škola (germánska a 

romanistická vetva)

*Najmä pandektistika vysoko systematická škola

*Systém založený na dialekticky budovanom 

abstraktno-pojmovom systéme

*Predstavitelia: G.F. Puchta, K.A. von Vangerow, 

G.A. Heise, B. Windscheid, H. Dernburg, O. von 

Bülow, K.L. Arndts (preklad aj v češtine)
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*1867: požiadavka ríšskeho snemu 

Severonemeckého spolku previesť kompetenciu 

v oblasti občianskeho práva na spolok

*1871: založenie Nemeckého cisárstva

*1873: Ríšsky snem a Spolková rada schvaľujú 

zmenu ústavy a kompetencia sa prevádza na 

ríšu (lex Miquel-Lasker)

*1874: začiatok prípravných prác
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*1. komisia (Heinrich

Eduard von Pape)

*Zvolaná v 1874

*Po dôkladných 

poradách predkladá v 

roku 1888 prvý návrh 

(tzv. Erste Entwurf, 

alebo Motive)
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*2. komisia povolaná v roku 1890 pod vedením 

generálneho referenta G. Plancka

*2. komisia predkladá v roku 1895 druhý návrh 

(tzv. Protokolle)

*Návrh 2. komisie je mierne prepracovaný 

Spolkovou radou a tá ho ako 3. návrh 

(Denkschrift) predkladá Ríšskemu snemu

*Po miernych zmenách je promulgovaný 18. 

augusta 1896 (účinnosť 1.1.1900)
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*Uvádzací zákon k občianskemu zákonníku 

(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen

Gesetzbuche) obsahuje prechodné 

ustanovenia, možnosti odlišnej úpravy v 

spolkových štátoch a vzťah k medzinárodnému 

právu

*Aj neskoršie prechodné ustanovenia sa 

zapracovávajú do uvádzacieho zákona
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*5 kníh:

*Všeobecná časť (§§ 1-240)

*Záväzkové právo (§§ 241 - 853)

*Vecné právo (§§ 854 - 1296)

*Rodinné právo (§§ 1297-1921)

*Dedičské právo (§§ 1922 - 2358)
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*Vysoká vedecká úroveň 

*Vysoký stupeň abstrakcie motivovaný snahou v 

čo najmenšom počte ustanovení upraviť 

takmer všetky osobné a majetkové vzťahy

*Možné vďaka abstraktným pojmom často 

neznámym v bežnej reči (napr. právny úkon, 

prejav vôle) a odkazom na iné ustanovenia 

(tzv. kaučukové)
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*Najmä rímskoprávny vplyv, ale aj germánske prvky

*Rímske právo: najmä záväzky

*Germánske právo: najmä vecné právo (napr. pri 

nadobudnutí vlastníctva je väčší dôraz kladený na 

dobromyseľnosť ako na zásadu nemo plus iuris) 

*Abstraktný princíp pri nadobúdaní vecí 

*Liberálny svetonázor – zásada súkromnej autonómie 

(napr. zmluvná sloboda, testovacia sloboda), veľa 

dispozitívnych ustanovení
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*Cisárstvo: doplnenie judikatúrou a právnou 

vedou (dogmatikou)

*Weimarská republika: ochrana hospodárky 

slabších strán (nájomné vzťahy, 

pracovnoprávne vzťahy)

*Tretia ríša: vyňatie rodinného práva (1938)

*Povojnové obdobie: v DDR postupne 

nahradzovaný (do 3.10.1990)
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*31.03.1953 – rodinné právo začlenené späť do BGB

*Čl. 3 a 117 Ústavy NSR (Grundgesetz) – požiadavka 
rovnosti pohlaví – rozporné ustanovenia súkromného 
práva strácajú účinnosť k 31.03.1953

*Zásahy najmä do rodinného práva (nahradenie 
silných patriarchálnych prvkov kvôli požiadavke 
rovnosti pohlaví, nový režim spoločného majetku, 
odstránenie princípu zavinenia v rozvode)

*V majetkovom práve ochrana spotrebiteľa

*Oblasti úpravy mimo BGB – napr. súťažné právo, 
pracovné právo, nájomné bývanie
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*F.W. Maitland (1850-

1906):

*„the best code that the

world has ever seen“

*„never, I should think, has 

so much first-rate brain

power put into an act of 

legislation“
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*Rozsiahly vplyv na tretie štáty

*Vzor pre občianske zákonníky v Európe (nový 

taliansky OZ z 1942, grécky OZ z 1946)

*Veľký vplyv aj vo východnej Európe (Uhorsko, 

baltské štáty, balkánske štáty)

*Vzor pre mimoeurópske kodifikácie (Thajsko, 

Čína a najmä Japonsko)

*Vzor pre sovietsku ruskú kodifikáciu (1922)
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