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Občianske právo procesné v r. 1848-1918

Dočasné súdne pravidlá z r. 1861
• Situácia v období r. 1848-1861

• Revolúcia 1848/1849 – parciálne zmeny v otázkach výkonu a organizačnej 
štruktúry súdnej moci
• Chýbala systematicky upravená základná procesná norma, upravujúca sporové i 

nesporové konanie
• Sporové konanie = ochrana existujúceho práva, deklaratórny rozsudok, zahajované 

žalobou, účastníci konania - žalobca/žalovaný, kontradiktórnosť konania
• Nesporové konanie = ochrana právneho záujmu, konštitutívny rozsudok, zahajované 

návrhom na začatie konania alebo aj ex offo, účastníci konania – navrhovateľ/odporca 
alebo i 1 účastník, vyhľadávacia zásada (súd zaisťuje dôkazy)

• Bachov absolutizmus – naoktrojovanie rakúskeho provizórneho Občianskeho 
súdneho poriadku (OSP) z r. 1852
• Zavedenie 3-inštančného súdneho systému

• Judexkuriálna konferencia (1861)
• Reštaurácia (obnova) uhorského procesného práva a súdneho systému v podobe 

spred r. 1848
• Vytvorené aj nové moderné procesnoprávne inštitúty



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Dočasné súdne pravidlá z r. 1861

•Procesné právo podľa Dočasných súdnych pravidiel
•Obnovenie komplikovanej štruktúry uhorského súdnictva spred r. 

1848 s niekoľkými modifikáciami
•Kráľovská kúria, Sedmopanská tabuľa, Kráľovská tabuľa, Dištriktuálne 

tabule, Župné súdy,...
•Príslušnosť súdov

•V osobných veciach - určovaná podľa dohody strán alebo
dohodnutého miesta plnenia, inak podľa bydliska žalovaného

•V sporoch o nehnuteľnosť - lex loci (podľa miesta, kde sa 
nehnuteľnosť nachádzala)

•Rozlišovali sa 3 druhy konaní
•Sumárny ústny proces (zjednodušené konanie pred samosudcom 

obmedzené výškou hodnoty predmetu sporu)
•Riadny ústny proces
•Riadny písomná proces (len vo výnimočných prípadoch)



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Dočasné súdne pravidlá z r. 1861

• Procesné právo podľa Dočasných súdnych pravidiel
• Dôkazné prostriedky (podľa zmenkového zák. čl. XV/1840)

• Priznanie, listinné dôkazy (zásada voľného hodnotenia dôkazov – verejná 
listina = plný dôkaz), svedkovia, znalecké posudky, prísaha, obchodné a 
živnostenské knihy

• Rozhodnutia súdov
• Rozsudok vo veci samej (tzv. „výrok“)
• Uznesenie vo všetkých ostatných veciach (tzv. „uzavretie“)

• Opravné prostriedky
• Rekurz (smeroval proti uzneseniam súdu)
• Odvolanie (smeroval proti rozsudkom súdu)
• Obnova konania (mimoriadny opravný prostriedok)
• Zmätočná sťažnosť (pre zmätočnosť konania – procesné pochybenie)

• Výkon súdneho rozhodnutia (exekúcia)
• Upravený podľa reštaurovaných zák. čl. XX/1832-1836 a XV/1840

• Osobitné nesporové konania
• Konanie o umorenie listín, dedičské konanie (nová úprava podľa DSP)



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Zák. čl. LIV/1868 Občiansky súdny poriadok

• Ucelený procesný kódex pre sporové konanie a pre niektoré druhy osobitných 
nesporových konaní
• Súdny systém

• Mestské a župné súdy (súdy 1. stupňa), Kráľovská súdna tabuľa (odvolací súd), 
Kráľovská kúria (najvyšší súd)

• Princíp právnej rovnosti účastníkov konania (nezohľadňoval sa stavovský 
pôvod)

• 2 druhy súdnych konaní
• Sumárne konanie

• V taxatívne určených prípadoch (napr. spory s hodnotou sporu menej ako 300 
zlatých, spory, v ktorých sa strany dohodli na sumárnom konaní,...)

• Bolo možné ho zahájiť aj ústnou žalobou
• Konanie pred samosudcom

• Riadne súdne konanie
• Nastupovalo vždy, ak sa neuskutočnilo sumárne konanie
• Obligatórna písomná forma žaloby a osobná účasť sporových strán alebo ich 

právnych zástupcov
• Konanie pred súdnym senátom



Občianske právo procesné v r. 1848-1918

Zák. čl. LIV/1868 Občiansky súdny poriadok
• Zásada verejnosti konania

• Verejnosť prítomná v priebehu konania i pri vyhlásení rozsudku
• Výnimka – vylúčenie verejnosti na návrh účastníkov konania, ex offo z dôvodu ochrany 

mravnosti alebo pri ohrození cti účastníka konania
• Dôkazné prostriedky

• Priznanie, listiny, svedecká výpoveď, súdna ohliadka, prísaha s viazaným 
hodnotením dôkazov
• Voľné hodnotenie dôkazov zavedené až novelou zák. čl. XVIII/1893

• Nejednotnosť súdneho konania
• Existovalo viacero druhov osobitných konaní (manželské, banské, zmenkové,...)

• Druhy súdnych rozhodnutí
• Rozsudok vo veci samej (tzv. „výrok“)
• Uznesenie v ostatných veciach najmä procesného charakteru (tzv. „uzavretie“)

• Zásada non ultra petitum

• Súd svojim výrokom nemohol účastníkovi konania priznať viac, než žiadal v 
žalobnom petite



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Zák. čl. LIV/1868 Občiansky súdny poriadok

• Opravné prostriedky
• Odvolanie (appellovanie)

• Podávané do 15 dní od vynesenia rozhodnutia súdu 1. stupňa
• Smeruje proti všetkým rozsudkom a taxatívne vymedzenému okruhu uznesení

• Dôsledok podania odvolania
• Odklad vykonateľnosti (exekúcie) rozhodnutia súdu 1. stupňa (suspenzívny 

účinok odvolania) 
• Ak nepodali odvolanie všetci účastníci konania, verdikt odvolacieho súdu je 

konečné pre všetkých z nich
• Obnova konania

• Mimoriadny opravný prostriedok prípustný v taxatívne vymedzených 
prípadoch
• Zmeškanie procesnej lehoty bez zavinenia účastníka konania
• Pre trestný čin protistrany, za ktorý bola právoplatne odsúdená

• Dve fázy konania – konanie o prípustnosti obnovy konania, potom samotné 
obnovené konanie

• V obnovenom konaní bolo možné predkladať nové dôkazy



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Zák. čl. I/1911 Občiansky súdny poriadok

• Základná úprava štruktúry súdov a súdneho konania na Slovensku do r. 1950
• Sústava súdov

• Okresné súdy (súdy 1. stupňa), Súdne stolice (v určitých prípadoch súdy 1. 
stupňa, inak súdy 2. stupňa), Kráľovská tabuľa (odvolací súd 2./3. stupňa), 
Kráľovská kúria (najvyšší súd)

• Príslušnosť súdov
• Určovaná podľa bydliska žalovaného (resp. sídla PO)

• Personálne obsadenie súdov
• Okresné súdy – samosudca 
• Všetky ostatné súdy – súdne senáty (3- až 5-členné)

• Procesná spôsobilosť (t.j. spôsobilosť byť účastníkom konania)
• Viazaná na plnú spôsobilosť na právne úkony

• Právne zastúpenie
• Okresný súd – účastník konania vystupuje sám alebo má právneho 

zástupcu (obligatórne zastúpenie len pri zmenkovom konaní)
• Všetky ostatné súdy – obligatórne právne zastúpenie



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Zák. čl. I/1911 Občiansky súdny poriadok

• Etapy konania
• Pojednávanie o začatí konania

• Prednesenie žaloby žalobcom a námietok žalovaným
• Možnosť žalobcu odstúpiť od žaloby do začatia konania vo veci samej 

(potom len so súhlasom žalovaného)
• Pojednávanie sa končilo vstupom žalovaného do sporu

• Konanie vo veci samej
• Verejnosť konania a vyhlasovania rozhodnutí súdu
• Zásada ústnosti a bezprostrednosti konania (súd rozhoduje na základe 

prednesených dôkazov)
• Dispozičná (konanie začaté na návrh účastníka) a prejednacia zásada 

(účastníci znášajú dôkazné bremeno, predkladajú súdu dôkazy, na základe 
ktorých má súd rozhodnúť o tvrdených skutočnostiach)
• Dôkazné bremeno nesie strana dožadujúca sa pravdivosti tvrdenia

• Voľné hodnotenie dôkazov mimo listiny (tam stále viazané hodnotenie)
• Oprávnenie predsedajúceho sudcu viesť sporové strany k zmieru 



Občianske právo procesné v r. 1848-1918

Zák. čl. I/1911 Občiansky súdny poriadok
• Súdne rozhodnutia

• Rozsudok vo veci samej (tzv. „konečný rozsudok“)
• Zásada non ultra petitum
• 15-dňová lehota na dobrovoľné splnenie povinnosti stanovenej súdom
• Rozsudky, proti ktorým nebolo možné podať opravný prostriedok = 

právoplatné dňom vyhlásenia
• Uznesenie v ostatných veciach (tzv. „výrok“)

• Opravné prostriedky
• Odvolanie

• Podávané v lehote do 15 dní od vydania rozsudku súdu 1. stupňa
• Suspenzívny (odkladný) účinok podania odvolania
• Možnosť predložiť v odvolacom konaní aj nové dôkazy
• Výsledok – zmena napadnutého rozsudku, prípadne rozhodne v 

medziach odvolania a vyjadrenia protistrany o veciach, ktoré sa na 
súde 1. stupňa neriešili



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Zák. čl. I/1911 Občiansky súdny poriadok

• Opravné prostriedky
• Revízia

• Opravný prostriedok proti rozsudkom odvolacieho súdu (procesné pochybenie, 
zlá právna kvalifikácia, rozpor verdiktu so spisom,...)

• Výsledok – zmena rozsudku alebo zrušenie rozsudku a vrátenie veci na nové 
konanie (záväznosť právneho názoru revízneho súdu pre odvolací súd)

• Rekurz
• Opravný prostriedok proti výrokom (uzneseniam) súdu v lehote do 8 dní od ich 

vydania
• Pripúšťalo sa predloženie nových faktov a dôkazov
• Spravidla nemal suspenzívny (odkladný) účinok (len pri výrokoch zaväzujúcich 

k peňažnému plneniu)
• Výsledok – súd nižšieho stupňa je zaviazaný k oprave svojho uznesenia

• Obnova konania
• Smeruje proti právoplatnému rozsudku (do 6 mesiacov od právoplatnosti)
• Možná len v taxatívne vymedzených prípadoch (predpojatosť sudcu, nové 

dôkazy,...)
• Výsledok – nové konanie vo veci samej



Občianske právo procesné v r. 1848-1918
Zák. čl. I/1911 Občiansky súdny poriadok

• Zák. čl. LIV/1912 o uvedení v účinnosť zák. čl. I/1911 o Občianskom súdnom 
poriadku
• Stanovil účinnosť OSP k 1.9.1914 (upravené zák. čl. XXXIV/1914 až na 1.1.1915)
• Novelizoval viacero osobitných zákonov, upravujúcich viacero predpisov 

súvisiacich s úpravou súdneho konania (advokátsky poriadok, poručenský 
zákon,...)

• Určil, že OSP neplatil v Chorvátsku a Slavónsku
• Derogoval (rušil) staršie procesné predpisy

• Osobitné konania
• Podľa OSP – sumárne, repozičné a hraničné konania; konania v banských 

veciach, konania o osobnom stave (rodinnoprávne otázky + vyhlásenie za 
mŕtveho) 

• Výkon súdnych rozhodnutí (exekučné konanie) – upravené novým 
Exekučným zákonom (zák. čl. LX/1881), ktorý platil aj v podmienkach 
medzivojnovej ČSR

• Pozostalostné konanie upravené zák. čl. XVI/1894 o pozostalostnom 
pokračovaní, ktorý platil aj v podmienkach medzivojnovej ČSR 



Občianske právo procesné v r. 1918-1950
Medzivojnová ČSR (1918-1938)

• Recepcia práva zákonom č. 11/1918 Zb. z. a n.
• Zák. čl. I/1911 OSP + zák. čl. LIV/1912 prevzaté do čs. právneho poriadku 

v pôvodnom znení (platné s patričnými zmenami až do r. 1950)
• Novelizácia procesnoprávnych noriem

• Zák. č. 123/1923 Zb. z. a n. – zmena v otázkach súdnej príslušnosti, 
civilného procesu, exekučného, pozostalostného a poručenského konania
• Precizovanie spôsobu písomného vyhotovenia rozsudku (OSP); konania začaté 

pred účinnosťou OSP z r. 1911 riešené podľa OSP z r. 1868 (zák. čl. 
LIV/1912); úprava právomoci poručenských súdov; zmena pôsobnosti civilných 
súdov úpravou hodnoty sporu; zmena Exekučného zákona

• Zák. č. 23/1928 Zb. z. a n. – zmeny civilného procesu a exekučného 
konania

• Unifikácia občianskeho práva procesného – sporové konanie
• Neúspešná - v r. 1922 zahájené práce právnických subkomisií, v r. 1931 

pripravený Návrh zákona o súdnej príslušnosti a civilnom poriadku súdnom, v 
r. 1937 návrh predložený do NZ, no neschválený kvôli udalostiam r. 1938



Občianske právo procesné v r. 1918-1950
Medzivojnová ČSR (1918-1938)

• Unifikácia občianskeho práva procesného – nesporové konanie
• Zák. č. 100/1931 Zb. z. a n. – základné a spoločné ustanovenia pre 

všetky nesporové konania
• Príslušnosť súdov – určovaná podľa bydliska odporcu (resp. osoby, v 

ktorej prospech smerovalo konanie zahájené ex offo)
• Obsadenie súdov – samosudca na súde 1. stupňa a senáty na súdoch 2. 

a 3. stupňa
• Účastník konania – ten, kto bol rozhodnutím súdu priamo dotknutý 

(resp. kto uplatňuje právny záujem)
• Procesná spôsobilosť – len svojprávne osoby (nesvojprávni museli mať 

zákonného zástupcu)
• Zahájenie konania – ak zákon nestanovil, že sa zahajuje na návrh, 

zahajovalo sa ex offo
• Ústnosť (len ak to zákon nariaďoval) a neverejnosť konania (max. 2 

dôverníci)
• Súd zisťoval dôkazy ex offo (nebol limitovaný dôkazmi účastníkov)



Občianske právo procesné v r. 1950-1989

Občiansky súdny poriadok č. 142/1950 Zb.
• Nové poňatie konania pred súdom – vzor v Sovietskom OSP z r. 1923

• Zásada materiálnej pravdy
• Súd nerozhoduje na základe dôkazov predložených účastníkmi konania (zásada 

formálnej pravdy), ale svojimi úkonmi hľadá objektívnu pravdu (skutočný stav 
vecí), za účelom čoho sám vyhľadáva a zabezpečuje dôkazy

• Nerozlišuje sa preto sporové a nesporové konanie
• Kombinácia akuzačného a inkvizičného procesu – účastníci konania i súd sú 

nútení zadovažovať a navrhovať dôkazné prostriedky (t.j. všetky prostriedky 
spôsobilé zistiť pravdu – najmä svedkovia, znalci, listiny a ohliadka)

• Prehĺbenie súdnych a prokurátorských zásahov do súdneho konania
• Ingerencie prokuratúry do občianskoprávnych záležitostí

• V záujme ochrany záujmov štátu alebo pracujúcich mohol prokurátor kedykoľvek 
vstúpiť do konania – rovnaké oprávnenia ako účastník konania

• Pokonávka (zmier) medzi účastníkmi konania so súhlasom súdu ešte pred 
začatím hlavného pojednávania

• Zásah do dispozičnej zásady – súd môže odoprieť späťvzatie žaloby, schválenie 
zmieru alebo uznanie či vzdanie sa nároku ak to odporuje zákonu alebo 
verejnému záujmu



Občianske právo procesné v r. 1950-1989

Občiansky súdny poriadok č. 142/1950 Zb.
• Rozšírenie povinnosti súdu poučiť účastníkov konania o ich právach a 

povinnostiach (aj v hmotnoprávnych otázkach)
• Riadne opravné prostriedky

• Odvolanie (potvrdenie alebo zmena rozhodnutia), sťažnosť proti uzneseniu
• Mimoriadne opravné prostriedky

• Obnova konania
• Návrh na obnovu konania smeroval proti právoplatnému rozhodnutiu súdu; 

obnova konania možná len v taxatívne vymedzených prípadoch (nové skutočnosti 
alebo dôkazy, ktoré účastník konania nemohol v predošlom konaní uplatniť bez svojho 
zavinenia; v neprospech účastníka sa rozhodlo pre trestný čin sudcu)

• Nový inštitútu sťažnosti pre porušenie zákona
• Podával ju generálny prokurátor proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, 

ktorým bol v konaní alebo pri rozhodovaní porušený zákon
• Osobitné konania (vo veciach manželských, poručenských, opatrovníctva, 

vyhlásenia za mŕtveho,...) + mimosúdne rozhodcovské konanie (len ak bola jedna 
zo strán čs. právnická osoba)

• OSP = jednotný prameň exekučného konania (výkonní úradníci exekučného súdu)



Občianske právo procesné v r. 1950-1989
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.

• Reakcia na vývoj občianskeho procesného práva v ZSSR, Ústavu ČSSR z r. 1960 
(zásady organizácie a výkonu súdnictva), ako aj Občianskeho zákonníka č. 40/1964 
Zb. a Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

• Najmä systematické zmeny oproti OSP z r. 1950
• Vyčlenenie úpravy osobitných súdnych konaní do osobitných zákonov (z. č. 

98/1963 Zb. o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone 
rozhodcovských nálezov a z. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a 
procesnom)

• Obsahové zmeny
• Posilnenie právomocí prokurátora v civilnom procese

• Oprávnenie podať návrh na zahájenie konania alebo kedykoľvek vstúpiť do 
konania, ak to vyžaduje záujem spoločnosti alebo ochrana práv občanov (nie vo 
veciach rýdzo osobných práv občana a vo veciach, ktoré prislúchajú len účastníkovi 
právneho vzťahu)

• Oprávnenie podať odvolanie proti rozsudku súdu
• Potvrdenie zásady materiálnej pravdy

• Súd koná ex offo a konanie vedie tak, aby bol zistený skutočný stav veci čo 
najúčelnejšie a najrýchlejšie



Občianske právo procesné v r. 1950-1989

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.
• Úprava dedičského konania vyčlenená do Notárskeho 

poriadku (prechod kompetencií na Štátne notárstvo)
• Opravné prostriedky

• Odvolanie, obnova konania, sťažnosť pre porušenie zákona, 
preskúmanie rozhodnutí iných orgánov (de facto správne 
súdnictvo)

• OSP z r. 1963 po r. 1989
• Najvýznamnejšie zmeny zavedené novelou č. 519/1991 Zb.

• Odstránenie ustanovení poskytujúcich prokuratúre 
rozsiahlu účasť v občianskom súdnom konaní

• Posilnenie dispozičnej zásady
• Posilnenie postavenia účastníkov konania
• Nahradenie sťažnosti pre porušenie zákona dovolaním


