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Revolučné premeny súkromného práva
• Veľká francúzska revolúcia

o Odstránený ancien régime, 
nastolený nový spoločenský 
poriadok

• Odstránenie feudalizmu 
a poddanstva → uznanie 
prirodzených práv a 
slobôd občanov 

• Od stavovskej k 
občianskej spoločnosti →
odstránenie spoločenskej 
nerovnosti (stavovská 
príslušnosť, nemanželský 
pôvod, viera)

o Priestor pre zjednotenie 
súkromného práva

• Odstránenie právneho 
partikularizmu



Revolučné premeny súkromného práva

• 4.-11.8.1789 – augustové dekréty
o Zrušenie vrchnostenského 

(feudálneho) režimu v reakcii 
na nepokoje na vidieku
• Zrušenie individuálnych a 

stavovských výsad šľachty, 
cirkvi, cechov, miest či 
provincií

• Všeobecné zdanenie
• Zrušenie desiatku, 

zemepanskej jurisdikcie, 
menších regálnych práv

• Zrušenie roboty na 
zemepanskej pôde a 
ostatných poddanských 
dávok a povinností
o Sprvu princíp výkupu 

feudálnych povinností, 
s nástupom republiky 
(1792) ich zrušenie bez 
náhrady



Revolučné premeny súkromného práva

• 26.8.1789 – Deklarácia práv človeka 
a občana
o Liberalistický koncept 

prirodzených a neodňateľných 
ľudských právach
• Individuálne práva 

zaisťujúce priestor pre 
všestranný rozvoj jednotlivca 
a rovnosť medzi občanmi
o Základné ľudské práva –

sloboda a vlastníctvo
• Dopady na súkromné právo

o Manželstvo = prostý 
občianskoprávny kontrakt; 
uvoľnenie prekážok rozvodu

o Odstránenie obyčají brániacich 
rovnému deleniu rodinného 
majetku (pôda)
• Dekrét z r. 1791 – rovnosť 

podielov dedičov tej istej 
dedičskej triedy



Myšlienka kodifikácie občianskeho práva
• Ústava z roku 1791 – prísľub vytvorenia 

občianskeho zákonníka platného pre 
celé Francúzsko

o Nerealizované najmä kvôli 
revolučným a vojnovým udalostiam 
až do r. 1804

• 13.8.1800 – prvý konzul Napoleon 
Bonaparte ustanovil 4-člennú 
kodifikačnú komisiu

o Cieľ – vytvorenie jednotného 
občianskeho zákonníka

• Konsolidácia nového režimu a 
prostriedok všeľudového 
zmierenia

• Kompromis medzi ancien droit a 
revolučnými princípmi → 
syntéza práva

• Princípy správania sa každého 
občana spísané v jednom zákone 
v zrozumiteľnom jazyku



Príprava návrhu Code civil
• Návrh „umierneného“ zákonníka z 

roku VIII (1800) pripravený 
odbornou komisiou za 4 mesiace 
(Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu, 
Maleville)

o Obyčajové právo – manželské, 
vlastnícke a dedičské právo 

o Rímske právo – vlastníctvo, 
majetkové spoločenstvo 
manželov, záväzky

o Kráľovské ordonancie –
osvedčenia o osobnom statuse, 
závet a odkaz

o Kánonické právo – manželstvo, 
legitimácia potomstva

o Revolučné zákony – vek 
plnoletosti, uzatváranie 
manželstva a rozvod, hypotéka, 
deľba dedičstva medzi dedičov



Prijatie Code Civil
• Zložitý proces prijímania návrhu

o Kasačný súd a Apelačný súd

o Štátna rada za predsedníctva 
Napoleona (do decembra 1800)

• Prítomný na 55 zo 106 zasadnutí

• Vplyv na časti o statuse vojakov, 
obmedzení práv cudzincov 
(dedenie a dary), statuse žien, 
uzatváraní a rozvode manželstva

o Zákonodarné orgány 

• Opozícia v Tribunáte a 
Zákonodarnom zbore brzdí 
prijatie návrhu až do odstránenia 
oponentov (1802)

o Marec 1803 až marec 1804

• Postupné schválenie všetkých 
častí zákonníka

o 21.3.1804 – slávnostná promulgáca
Code civil des Français



Štruktúra Code civil

2 281 článkov rozdelených do úvodu a troch kníh 
(symbol osobnej, vlastníckej a zmluvnej slobody)

Úvodný titul

• Čl. 1 – 6

• Pramene práva, 
ich pôsobnosť

• Základné zásady 
interpretácie 
práva

1. Kniha

• Tituly I – XI

• Čl. 7 – 515

• Spôsobilosť na 
právne úkony

• Osobný status

• Rodinné právo

2. Kniha

• Tituly I – IV

• Čl. 516 – 710 

• Vlastnícke právo

• Vecné práva k 
cudzím veciam

3. Kniha

• Tituly I – XX 

• Čl. 711 – 2281

• „O rôznych 
spôsoboch 
nadobúdania 
vlastníctva“

• Dedenie, záväzky, 
vydržanie, 
premlčanie,...



Štruktúra Code civil

Úvodný titul (Titre préliminaire)

•Všeobecné zásady občianskeho práva, resp. všeobecné právne zásady

•Čl. 1 a 3 – vyhlasovanie zákonov + osobná a vecná pôsobnosť zákonov

•Code civil = univerzálny zákonník platný v celom Francúzsku (princíp 
teritoriality práva)

•Čl. 2 – zákaz retroaktivity (spätného pôsobenia zákonov)

•Čl. 4 – zákaz odopretia spravodlivosti (denegatio iustitiae)

•Antifeudálny charakter, odstránenie svojvôle pri rozhodovaní 

•Aplikácia práva spočívajúca vo výklade právnej normy (škola právnej 
exegézy – sudca = ústa zákona)

•Čl. 5 – iudex ius dicit inter partes

•Rozhodnutie súdu zaväzuje len strany sporu, nepôsobí ako precedens

•Čl. 6 – kogentné normy = normy významné z hľadiska verejného 
poriadku a dobrých mravov

•Neplatnosť dohôd odporujúcich kogentným normám



Štruktúra Code civil

Moderné občianske právo vs. kontinuita archaického práva

•Potvrdenie zrušenia feudálnych obmedzení (liberalizmus, individualizmus)

•Koniec stavovskej nerovnosti, rovnosť občanov pred zákonom (čl. 8 
Code civil)

•Špecifiká úpravy osobného práva

•Code civil neuznáva právnické osoby

•Antifeudálny podtón - obava z obnovy feudálnych a cirkevných 
inštitúcií

•Občianska smrť (čl. 22 – 25 Code civil)

•Strata občianskych práv v dôsledku trestného rozsudku (trest smrti –
čl. 23, alebo iný trest, ktorého dôsledkom bola občianska smrť – čl. 22)

•Strata vlastníckeho práva ku všetkému majetku

•Iniciácia dedičského konania v prospech zákonných dedičov

•Strata testamentárnej slobody odsúdeného

•Zánik manželstva ex lege



Štruktúra Code civil

Moderné občianske právo vs. kontinuita 
archaického práva

• Rodinné právo – typická je nadradené postavenie muža 
nad ženou v manželstve (poriadok v rodine = poriadok v štáte) a 
otca nad deťmi (otcovská moc)

• Čl. 165 Code civil – obligatórny civilný sobáš pred 
občianskym úradníkom

• Čl. 195 Code civil – cirkevný sobáš bez právnych účinkov

• Otcovská moc nad manželkou i deťmi

• Manželka povinná zachovávať poslušnosť voči manželovi

• Manžel spravuje manželkin majetok

• Obmedzenie možnosti rozviesť manželstvo



Štruktúra Code civil

Moderné občianske právo vs. kontinuita archaického práva

•Vlastnícka sloboda – rímskoprávny koncept dominia ako vzor pre úpravu 
vlastníctva (čl. 544 Code civil), trvalosť a nedotknuteľnosť vlastníckeho 
práva, právo na prírastok (čl. 546 Code civil)

•Výnimka z vlastníckej slobody – čl. 545 Code civil - vyvlastnenie v 
medziach zákona a za náhradu

•Čl. 552 Code civil – zásada superficies solo cedit (povrch ustupuje 
spodku)

•Čl. 582 a nasl. Code civil – uzusfrukt

•Právo k cudzej veci oprávňujúce užívať všetky druhy plodov 
plodonosnej veci

•Čl. 637 Code civil – servitúty (pozemkové bremená)

•Bremená zaťažujúce pozemok (alebo iné imanie) tretej osoby s cieľom 
jeho využívania za súčasného zhodnotenia tohto predmetu

•Zmluvná sloboda – inštitúty záväzkového práva prevzaté z rímskeho 
práva, podpora individuálnej autonómie



Štruktúra Code civil

Moderné občianske právo vs. kontinuita 
archaického práva

• Dedičské právo inšpirované obyčajovým a rímskym právom

• Rozlišuje sa dedenie zo zákona a dedenie zo závetu

• Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona

• Dedenie zo závetu upravené spolu s darovaním medzi živými

• Jediné dva spôsoby disponovania s vecami bezodplatným 
spôsobom

• Obmedzenie testamentárnej slobody

• Ak mal poručiteľ potomkov, mohol slobodne disponovať len 
s dispozičným podielom

• Ostatný majetok sa delil rovným dielom medzi potomkov



Osud Code civil

Stabilita a rozšírenie Code civil

• Ústup od revolučného radikalizmu + liberalistické a individualistické 
poňatie právneho postavenia občana = základ modernej spoločnosti

• Jasná, presná a všeobecná právnu terminológia = záruka trvalosti

• Vzor pre ostatné európske krajiny – čiastočná alebo úplná recepcia Code
civil

• Rozšírenie do Nemecka, Holandska, Belgicka, Luxemburska, Talianska, 
Španielska v čase napoleonských vojen

• Ďalších 200 rokov platí v pôvodnom znení takmer bez zmien

• Výnimka – ustanovenia nevyhovujúce spoločensko-ekonomickému 
vývoju → novela alebo zákony mimo rámec Code civil

• 1854 – zrušenie ustanovení o občianskej smrti (strata občianskych práv 
v dôsledku trestného rozsudku)

• Zlepšenie právneho postavenia vydatých žien a nemanželských detí, 
obmedzenie otcovskej moci

• Snahy o revíziu koncom 40. rokov a v 70. rokoch 20. stor. neúspešné



Ďakujem za pozornosť


