
Zák. článok XXXI/1894 o manželskom práve 

 

II. hlava – Prekážky uzavretia manželstva 

 

§ 6 Manželstvo nemôže uzavrieť osoba nespôsobilá na uzavretie manželstva v zmysle 

ustanovenia § 127 zákona. 

§ 7 Manželstvo nemôže uzavrieť osoba nedospelá. Muž nadobúda vek dospelosti (pre účely 

tohto zákona) dosiahnutím 18-teho roku veku, žena dosiahnutím 16-teho roku veku. Výnimku 

môže udeliť minister spravodlivosti. 

§ 11 Manželstvo nemôžu uzavrieť 

a) príbuzní v priamej línii; 

b) súrodenci; 

c) súrodenci s pokrvným potomkom svojho súrodenca; 

d) manžel s pokrvnými príbuznými v priamej línii druhého manžela, a to ani po zániku 

manželstva alebo po vyhlásení manželstva za neplatné. 

Nie je rozhodujúcim manželský alebo nemanželský pôvod detí a ani skutočnosť, či majú 

súrodenci spoločných oboch rodičov alebo len jedného. Výnimku (dišpenz) v zmysle 

ustanovenia § 11 c) udeľuje kráľ na návrh ministra spravodlivosti. 

§ 12 Manželstvo nemôže uzavrieť osoba, ktorej predchádzajúce manželstvo nezaniklo alebo 

nebolo vyhlásené za neplatné. 

§ 13 Manželstvo nemôžu uzavrieť osoby, z ktorých jedna so súhlasom druhej, sa usilovali 

o život manželských partnerov. 

 

IX. hlava – Rozličné ustanovenia 

 

§ 127 Pre účely tohto zákona sa za osoby nespôsobilé na právne úkony považujú 

a) osoby mladšie ako 12 rokov; 

b) osoby duševne choré (choromyseľnosť) alebo z iných dôvodov nespôsobilé užívania 

rozumu, pokiaľ tento stav trvá; 

c) osoby dané pod opatrovníctvo podľa zák. čl. XX/1877 § 28 písm. a); 

d) osoby ktorých opatrovníctvo je predbežne nariadené podľa zák. čl. XX/1877 § 1; 

e) osoby, u ktorých bol vek maloletosti predĺžený z dôvodov rovnakých s ustanovením 

zák. čl. XX/1877 § 28 písm. a). 

 

Zásadné rozhodnutie Kráľovskej kúrie zo dňa 3. októbra 1916, č. P ... 

 

Výrok: „V stálej súdnej praxi dochádza výrazu materiálne právne pravidlo, že manželská 

strana, ktorá zrušila manželské spolužitie úmyselne, a bez podstatného dôvodu, spravidla nie 

je zbavená práva, aby mohla žiadať od súdu vydanie rozhodnutia takého obsahu, ako je 

stanovené v § 77 písm. a) manželského zákona; toto oprávnenie je však viazané k tej 

nepominuteľnej podmienke, aby najprv mimosúdne zrušila bezprávnu povahu ďalšieho 

oddeleného žitia zo svojej strany tým spôsobom, že sa zmierlivo priblíži k nevinnému 

manželovi (nevinnej manželke), a že súkromnou cestou, s vážnym a úprimným úmyslom 

usiluje o to, aby druhú manželskú stranu zmierila a primäla k obnoveniu manželského 

spolužitia, a aby od toho dňa, keď sa toto stalo, vyčkala bezúspešné uplynutie šesťmesačnej 

lehoty, stanovenej v § 77 písm. a) manželského zákona.“ 


