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Občianske právo v rokoch 1848-1918

Transformácia feudálneho na kapitalistické súkromné 
právo

• Pojem „občianske právo“
• V Európe aktuálne až od dôb Francúzskej revolúcie a prijatia 

Napoleonovho Code Civil v r. 1804
• V Uhorsku až od r. 1861 – Dočasné súdne pravidlá (pojem „občianske 

súkromné právo“, dovtedy všeobecné súkromné právo)
• Modernizácia súkromného práva

• Judexkuriálna konferencia (1861) – snaha o modernizáciu 
(defeudalizáciu) alebo zákonné vyjadrenie dovtedy obyčajového práva
• „Posvätnosť“ vlastníckeho práva – relatívna nedotknuteľnosť
• Zmluvná sloboda – sloboda uzatvárania zmluvných vzťahov
• Rovnosť pred zákonom – odstránenie stavovských výsad
• Nové právne inštitúty a odvetvia – cenné papiere, duševné vlastníctvo
• Kodifikačné úsilie - nové čiastkové zákonné články
• Súdna prax uhorskej Kráľovskej kúrie – modifikácia práva decíziami



Občianske právo v rokoch 1848-1918
Osobné právo

• Zmeny vyplývajúce z uplatnenia zásady rovnosti pred zákonom
• Rovnaká právna subjektivita všetkých FO

• Výnimka – šľachtici a ženy v rodinnom a dedičskom práve
• Rozpoznávanie právnych pojmov FO a PO

• PO = najmä spolky, základiny (nadácie) a verejné korporácie (obce, okresy, cirkevné 
korporácie)

• Spôsobilosť FO na práva
• Vznik narodením (zák. čl. 20/1877 aj nasciturus)
• Zánik smrťou alebo súdnym vyhlásením za mŕtveho

• Spôsobilosť FO na právne úkony
• Deti do 12 rokov veku bez spôsobilosti na právne úkony
• Po dovŕšení 12 rokov veku spôsobilosť na niektoré právne úkony
• Od 14 rokov voľná dispozícia so zárobkom
• Od 16 rokov svedkovia na svadbe
• Od 18 rokov právo žiadať vyhlásenie za plnoletého
• Plnoletosť od 24 rokov veku pre obe pohlavia



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Osobné právo
• Skoršie nadobudnutie plnoletosti

• Ženy výdajom pred dovŕšením veku plnoletosti
• Obe pohlavia

• Rozhodnutím poručenského súdu na základe súhlasu osoby, ktorej 
sa to týka a súčasne posudku poručníka/najbližších príbuzných

• Konkludentne po dovŕšení 18 rokov so súhlasom 
otca/poručníka/poručenského súdu pri prevádzkovaní živnosti alebo 
zriadení si samostatnej domácnosti so súhlasom otca

• Obmedzenie spôsobilosti FO na právne úkony
• Nedostatok veku, duševná choroba alebo povahová vlastnosť, 

špecifické povolanie (duchovní, štátni zamestnanci), pohlavie 
(otcovská moc len muži), stav (absencia koakvizície u šľachticov)



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Rodinné právo

• Zákonná úprava
• Zák. čl. 31/1894 o manželskom práve
• Zák. čl. 20/1877 v znení zák. čl. 6/1885 – poručníctvo a 

opatrovníctvo
• Obyčajové právo + staré zákony (zák. čl. 8/1840 o dedení 

poddaných)
• Vznik manželstva

• Obligatórny civilný sobáš (sekularizácia práva)
• Zasnúbenie – nezakladalo právny záväzok na uzavretie 

manželstva
• Pri neuzavretí manželstva bola strana, ktorá to zavinila, povinná 

nahradiť škodu s tým spojenú + vrátiť snubné dary (nárok 
trval do 1 roka od odstúpenia od zásnub)



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Rodinné právo
• Manželské prekážky

• Vylučujúce (spôsobujúce neplatnosť manželstva)
• Nespôsobilosť na právne úkony, nedospelý vek, príbuzenstvo/švagrovstvo, 

platné manželstvo,...
• Zakazujúce (manželstvo ostalo platné s istými sankciami)

• Nespôsobilosť konať, bratranecký pomer, falošné vyhlásenie manžela za mŕtveho 
s cieľom uzavrieť nové manželstvo, cudzoložstvo, zločin,...

• Zánik manželstva
• Smrťou 
• Rozlukou – absolútne (rozluka vždy pre cudzoložstvo, smilstvo proti prírode, 

opustenie, ublíženie, odsúdenie min. na 5 rokov žalára) a relatívne dôvody 
rozluky (zváženie rozluky pri hrubo porušení manželských povinností, 
nemravný život manželského partnera...)
• Pri relatívnych dôvodoch rozluka len pri takom stave rozvratu manželského 

pomeru, ktorý by činil zotrvanie v manželstve pre žiadateľa o rozluku neznesiteľné
• Súd spravidla nariaďoval najprv oddelenie od stola a lôžka na ½ roka až 1 rok s 

cieľom zmierenia strán, až po uplynutí tejto lehoty manželstvo rozlúčil 



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Rodinné právo

• Vzájomné vzťahy medzi manželmi
• Osobné (dominantné postavenie muža) a majetkové vzťahy (právne 

úkony manželov; znášanie manželských bremien – muž zabezpečuje 
domácnosť; manželské majetkové právo)
• Zák. čl. 31/1894 potvrdil existujúce inštitúty manželského 

majetkového práva (koakvizícia, veno, prínos, obvenenie), nepriniesol 
nič nové – platné až do r. 1949/1950 (Zákon o rodine a OZ)

• Vzťah rodičov a detí
• Manželské (narodené do 6 mes. od uzavretia alebo do 10 mes. po 

zániku manželstva) a nemanželské deti (legitimovateľné dodatočným 
manželstvom rodičov alebo tzv. cestou milosti - rozhodnutím 
panovníka)
• Manželské deti podliehali do plnoletosti otcovskej moci (zákonný 

zástupca s právom menovať poručníka a spravovať jeho majetok)
• Nemanželské deti ich otec vyživoval do času, kým nebolo schopné zárobku, 

zákonným zástupcom bola matka



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Rodinné právo

•Náhradné rodinné vzťahy
•Osvojenie – naďalej upravené obyčajovým právom (osvojenie za 

syna aj za brata)
•Poručníctvo a opatrovníctvo – zák. čl. 20/1877

•V poručníctve obligatórne všetci neplnoletí, ktorí neboli v 
otcovskej moci
•Poručník menovaný otcom, zákonný (matka, starý otec) alebo 

ustanovený poručenským súdom
•Opatrovníctvo zabezpečovalo záujmy chorých a márnotratných

•Opatrovník = manžel, otec, ostatní príbuzní s výnimkou žien (okrem 
matky a manželky)

•Náplň funkcie poručníka/opatrovníka – zákonné zastupovanie, 
výchova a zabezpečenie vzdelania, obhospodarovanie majetku 
(skladali sa ročné účty)



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Vecné právo
• Pojem „vec“ po r. 1848

• Každý hmotný predmet, nehmotné veci sa nerozlišovali 
(priznávala sa však právna ochrana, napr. subjektívne práva, 
elektrina)

• Nehnuteľné (pozemky + všetko s nimi spojené) a hnuteľné veci 
(všetky ostatné)

• Dočasné súdne pravidlá (1861)
• V oblasti vecného práva výnimka zo všeobecného pravidla 

reštaurácie obyčajového práva v znení z r. 1848
• Pozemkové právo – v platnosti ostala rakúska právna úprava 

nakladania s nehnuteľnosťami a pozemkovej evidencie 
• Pozemkové knihy – pre platný prevod vlastníckeho práva k pôde 

sa vyžadoval vklad do pozemkovej knihy

• Osobitné železničné a banské pozemkové knihy



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Vecné právo

• Členenie vecného práva
• Vlastnícke právo a vecné práva k cudzej veci; ochranu 

požívala aj držba (zák. čl. 22/1802 a 13/1807 o repozícii
osôb násilne vypudených)

• Zmeny po r. 1848 – zrušenie aviticity
• nahradené obdobným inštitútom - vetvovým majetkom

a vetvovým dedením tohto majetku (právo predkov na 
rodový majetok bezdetného potomka)

• Fideikomis (rodinné zverenstvo) – obmedzoval voľné 
nakladanie s rodovým majetkom medzi živými i pre 
prípad smrti (vlastník a správca + čakatelia = delené 
vlastníctvo k fideikomisnému majetku)



Občianske právo v rokoch 1848-1918
Vecné právo

• Vyvlastnenie
• Najzávažnejší spôsob trvalého obmedzenia vlastníckeho práva (vo verejnom 

i súkromnom záujme – zák. čl. XLI/1881)
• Súkromné vlastníctvo pôdy roľníkov

• Likvidácia urbárskej sústavy a deleného vlastníctva želiarov
• Urbárska pôda prevedená do výlučného vlastníctva urbárnikov urbárskym 

patentom z marca 1853 – výkup z poddanských povinností zabezpečuje štát (štátne 
dlhopisy)

• Výkup z želiarskeho poddanstva až zák. čl. XXV/1896 – výkup z poddanských 
povinností ostáva na želiaroch

• Vecné práva k cudzej veci
• Služobnosti – pozemkové a osobné (predmetom bola hnuteľná i nehnuteľná 

vec, ako aj právo)
• Záložné právo – ručné záložné právo (hnuteľnosti), hypotekárne záložné 

právo (nehnuteľnosti), prípadne zákonné záložné právo
• Reálne bremená (ťarchy) – zákonne alebo zmluvne zakladané povinnosti 

opakovaného plnenia v podobe peňažných dávok



Občianske právo v rokoch 1848-1918

Záväzkové právo

• Nebolo súborne kodifikované – tvorené čiastkovými 
predpismi, obyčajovým právom a súdnou praxou
• Pomocný zdroj – obchodné právo a obchodný 

zákonník z r. 1875 = komercionalizácia občianskeho 
práva
• Jednotlivé zmluvné typy: darovanie, pôžička, 

vypožičanie, úschova, kúpa, , nájom a árenda, 
podnikateľská zmluva, spoločenská zmluva, manželské 
zmluvy,...

• Mimozmluvné záväzky – záväzok na náhradu škody a 
na navrátenie bezdôvodného obohatenia



Občianske právo v rokoch 1848-1918
Dedičské právo

• Významné zmeny zavedené Dočasnými súdnymi pravidlami (1861), ktoré 
platili až do r. 1950
• Neobnovilo sa staré partikulárne dedičské právo, ale vytvorili sa úplne nové 

pravidlá
• Dedenie zo zákona

• Novo vymedzené dedičské triedy – potomkovia, predkovia + manžel/manželka, 
kolateráli v neobmedzenom stupni príbuzenstva (prakticky neobmedzený systém 
dedenia)

• Zrovnoprávnenie mužských a ženských dedičov

• Výnimka - tradičné inštitúty vdovského dedenia, vdovského a dievčenského 
práva (pre šľachtu)

• Odúmrť od r. 1852 pripadala fisku

• Dedenie z posledného poriadku
• Obnovenie zák. čl. 27/1715 o formálnych náležitostiach závetov
• Nový inštitút – povinný diel (neopomenuteľný dedič – potomok i predok, mal 

právo na ½ zákonného dielu)
• Zák. čl. 16/1876 – nová úprava formálnych náležitostí posledných poriadkov



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Medzivojnová ČSR a recepcia občianskeho práva

• Zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. o zriadení samostatného štátu 
československého
• Čl. 2 – recepcia (prevzatie) rakúskych a tiež i uhorských 

noriem do čs. právneho poriadku – právny dualizmus
• Na Slovensku sa prevzali bývalé uhorské zákony, nariadenia, 

obyčajové právo, kuriálne decízie a celá súdna prax
• Unifikácia práva vydávaním celorepublikového 

zákonodarstva, nariadení a súdnou praxou NS ČSR
• Zriadené Ministerstvo unifikácií (z. č. 431/1919 Zb. z. a n.), 

niektoré projekty však do r. 1938 neúspešné (napr. unifikovaný 
občiansky zákonník)



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Medzivojnová ČSR a recepcia občianskeho práva

• Osobné právo
• Odstránenie výsad pohlavia, rodu a povolania (§ 106 ods. 1 

Ústavnej listiny z r. 1920)
• Vek dospelosti stanovený na 21 rokov (z. č. 447/1919 Zb. z. a 

n.)
• Zvyšovanie vplyvu štátu na faktické postavenie detí 

(úprava otázky vysťahovanie do cudziny – z. č. 71/1922 Zb. z. a 
n., ochrana detí v cudzej starostlivosti a nemanželských detí – z. 
č. 256/1921 Zb. z. a n.)

• Sloboda vierovyznania (§ 121 Ústavnej listiny z r. 1920 + z. č. 
96/1925 Zb. z. a n. o vzájomných pomeroch náboženských 
vyznaní)

• Zrušenie šľachtictva, radov a titulov (z. č. 61/1918 Zb. z. a n.)



Občianske právo v rokoch 1918-1950
Medzivojnová ČSR a recepcia občianskeho práva

• Rodinné právo
• Tzv. manželská novela, z. č. 320/1919 Zb. z. a n.

• Fakultatívny sobáš (t.j. cirkevný alebo civilný podľa výberu 
snúbencov) v celej ČSR

• Rozlučiteľnosť manželstva bez ohľadu na náboženskú príslušnosť 
manželov z taxatívne upravených dôvodov
• Cudzoložstvo, odsúdenie do väzenia na 3 a viac rokov, zlomyseľné opustenie 

manžela, úklady o život manžela, zlé zaobchádzanie s manželom, vedenie 
zhýralého života, duševná choroba trvajúca viac ako 3 roky, hlboký manželský 
rozvrat, neprekonateľný odpor

• z. č. 56/1928 Zb. z. a n. o osvojení
• uzákonenie a unifikácia inštitúcie adopcie pre celú ČSR

• Tzv. alimentačný kódex č. 4/1931 Zb. z. a n. 
• zaviazané osoby mali zárobkovú povinnosť + ustanovenie exekučných 

prostriedkov a civilných i trestných sankcií za neplnenie alimentačných 
povinností (aj voči tretím osobám, ktoré takéto konanie podporovali)



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Medzivojnová ČSR a recepcia občianskeho práva

• Vecné právo
• Kodifikácia katastrálneho práva – z. č. 177/1927 Zb. z. a n. o 

pozemkovom katastri a o jeho vedení (dôsledná evidencia pozemkov na 
Slovensku)

• Nové predpisy obmedzujúce vlastnícke právo – vyvlastňovanie
(roztrieštenosť do mnohých čiastkových predpisov – doprava, stavebný 
ruch,...), obmedzenie voľného prevodu nehnuteľností (nedielne 
gazdovstvá – prídelový zákon č. 81/1920 Zb. z. a n.)

• Zrušenie fideikomisov (rodinných zverenstiev) v rámci odstraňovania 
feudálnych reliktov (z. č. 179/1924 Zb. z. a n.)

• Pozemková reforma – záborový zákon č. 215/1919 Zb. z. a n., prídelový 
zákon č. 81/1920 Zb. z. a n., náhradový zákon č. 329/1920 Zb. z. a n.

• Záväzkové právo
• Nové právne normy zamerané na pracovnú úpravu a mzdové pomery 

domáckej práce - kolektívne zmluvy, služobné a pracovné zmluvy,...



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Občianske právo za Slovenského štátu (1939-1945)

• Recepcia čs. práva na základe § 3 z. č. 1/1939 Sl. z. o 
samostatnom slovenskom štáte
• V platnosti ostala podstatná časť občianskeho, rodinného, 

obchodného i zmenkového práva z medzivojnovej ČSR
• Zmeny za Slovenského štátu

• Uzatváranie manželstva a podmienky rozluky manželstva
• Od r. 1943 príprava reformy zavádzajúcej obligatórny cirkevný 

sobáš a sprísnenie podmienok rozluky (nerealizované)
• Rasové zákonodarstvo – obmedzovanie osobných a 

majetkových práv Židov
• Protižidovsky ladená pozemková reforma (z. č. 46/1940 Sl. 

z.) – zásahy do vlastníckeho práva Židov, ale i Slovákov, 
Maďarov a Čechov



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Normotvorná činnosť SNR v r. 1944-1950

• Občianskoprávne nariadenia z obdobia SNP (1944)
• Nar. SNR č. 11/1944 Zb. nar. SNR o zaistení nemeckých a arizovaných 

podnikov
• Obmedzenie dispozičných oprávnení vlastníka
• Povinnosť viesť a spravovať podniky so starostlivosťou riadneho 

obchodníka v súlade so záujmami štátu
• Ustanovenie vnútenej správy

• Nar. SNR č. 13/1944 Zb. nar. SNR o prechodnom opatrení pôdy roľníkom 
utečencom
• Predĺženie vnútených árend do 30.9.1947 – zaopatrenie roľníkov z 

Maďarskom obsadeného južného Slovenska
• Nar. SNR č. 15/1944 Zb. nar. SNR o dočasnom zákaze scudzenia 

nehnuteľností a obmedzení zaťaženia nehnuteľností
• Scudzenie a zaťaženie (zmluvné/exekučné záložné právo na pohľadávky 

nad 10 000 Ks) nehnuteľností právnymi úkonmi inter vivos (zmluvne) len so 
súhlasom Povereníctva SNR pre veci hospodárske a zásobovacie



Občianske právo v rokoch 1918-1950
Normotvorná činnosť SNR v r. 1944-1950

• Pozemková reforma po r. 1945
• Nar. predsedníctva SNR č. 4/1945 Zb. nar. SNR o konfiškovaní a urýchlenom 

rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a 
nepriateľov slovenského národa
• Konfiškácia pôdy osôb nemeckej a maďarskej národnosti (maďarskí št. príslušníci –

všetka pôda; čs. št. príslušníci maď. národnosti – nad 50 ha) bez náhrady

• Prídel pôdy roľníkom a bezzemkom – obmedzené dispozičné oprávnenia (súhlas 
SPF/PPPR), povinnosť riadneho hospodárenia pod sankciou odobratia majetku do 10 
rokov od prídelu

• Nar. SNR č. 104/1945 Zb. nar. SNR – úplná a novelizovaná redakcia pôvodného 
nariadenia
• Konfiškovaná aj pôda PO
• Vymedzenie pojmu zradcov a nepriateľov slovenského národa – osoby štátne nespoľahlivé 

podľa nar. SNR č. 50/1945 Zb. nar. SNR
• Nar. SNR č. 64/1946 Zb. nar. SNR – novela nar. SNR č. 104/1945 Zb. nar. SNR

• Konfiškované aj vlastnícke podiely majetkov rodinných príslušníkov v priamej línii a 
manžela/manželky

• Pôda osôb maďarskej národnosti konfiškovaná bez ohľadu na štátnu príslušnosť a bez 
ohľadu na výmeru



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Normotvorná činnosť SNR v r. 1944-1950

• Nar. SNR č. 50/1945 Zb. nar SNR o národnej správe – prvý krok ku 
znárodneniu majetku
• Zaistenie troch kategórií majetkov uvalením národnej správy

• Majetok osôb štátne nespoľahlivých, arizovaný majetok a majetok, pri ktorom si to 
vyžadoval verejný alebo hospodársky záujem štátu

• Osoby štátne nespoľahlivé = osoby nemeckej a maďarskej národnosti, ktoré neboli 
antifašistami + osoby ktoré sa akokoľvek podieľali na rozbití a okupácii ČSR alebo jej 
časti

• Nar. SNR č. 52/1945 Zb. nar. SNR – reštitúcia pôdohospodárskych majetkov 
na Maďarskom okupovanom juhu Slovenska
• Navrátenie pôdy „prvorepublikovým“ kolonistom, ktorí o pôdu prišli v 

dôsledku Viedenskej arbitráže 
• Nar. SNR č. 7/1946 Zb. nar. SNR

• Revízia (zrušenie, zmena alebo nahradenie) občianskoprávnych rozhodnutí 
vydaných maďarskými orgánmi a súdmi n okupovanom južnom Slovensku a 
rozhodnutia orgánov a súdov Slovenského štátu
• Obmedzené prekluzívnou lehotou do 31.12.1946



Občianske právo v rokoch 1918-1950

Znárodnenie
• Koniec októbra 1945 – vydanie znárodňovacích dekrétov 

prezidenta republiky č. 100-103/1945 Zb. so súhlasom SNR
• Znárodnenie baní, niektorých priemyselných a potravinárskych 

podnikov, akciových bánk a priemyslu
• Prevedenie majetku zo súkromného do štátneho vlastníctva 

(nové organizačné útvary vo vlastníctve štátu – národné 
podniky)
• Režim platný pre „obchodníkov plného práva“ a verejne účtujúce 

podnikateľské subjekty, poplatková povinnosť – rovnocenné 
subjekty trhovej ekonomiky, no súčasne posilnenie štátneho 
sektoru národného hospodárstva

• Úplným znárodnením vzniklo výlučné právo štátu zakladať v 
tomto odvetví nové podniky – premietnuté aj do Ústavy 9. mája 
(1948) – niektoré výrobné prostriedky len národným majetkom 
(čl. XII) 



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník  č. 141/1950 Zb.

• Prvý občiansky zákonník platný na území Slovenska (s výnimkou 
prechodnej aplikácie ABGB za Bachovho absolutizmu)
• Osobné právo

• Spôsobilosť na právne úkony
• z. č. 266/1949 Zb. – hranica plnoletosti = 18 rokov veku
• OZ 1950

• Osoby mladšie ako 6 rokov veku – úplne nespôsobilé na právne úkony 
(koná zákonný zástupca)

• Osoby staršie ako 6 rokov veku – len úkony v ich prospech + úkony pri 
ktorých sa plní ihneď a ktoré sú primerané veku osoby

• Osoby úplne pozbavené spôsobilosti na právne úkony – úplná 
nespôsobilosť

• Osoby čiastočne pozbavené spôsobilosti na právne úkony – rovné osobe, 
ktorá dovŕšila 15 rokov veku

• Nerovnosť FO a PO - § 21 OZ 1950 = preferencia socialistických PO



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník  č. 141/1950 Zb.
• Vecné právo

• Vlastnícke právo – rozpracovanie zásad obsiahnutých v Ústave 9. mája
• Z vlastníctva plynú pre vlastníka práva ale i povinnosti

• Povinnosť neškodiť záujmom  spoločnosti

• Povinnosť usmerniť výkon vlastníckeho práva podľa jednotného 
hospodárskeho plánu

• Zvýšená ochrana socialistického vlastníctva ako hospodárskej základne 
spoločnosti
• Výrobné prostriedky len v socialistickom vlastníctve (jednej z jeho 2 foriem – národnom 

alebo družstevnom vlastníctve)
• Vec = ovládateľné hmotné predmety a prírodné sily, ktoré slúžia ľudskej potrebe

• Súčasť veci = všetko, čo k veci patrí podľa jej povahy a nemôže byť oddelené bez 
poškodenia alebo znehodnotenia veci alebo jej súčasti

• Stavba nebola súčasť veci – opustenie zásady superficies solo cedit
• Vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku mohli byť dve rôzne osoby
• Prevod vlastníckeho práva už zmluvou – kataster strácal význam (kolektivizácia, 

užívanie pôdy JRD)



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník  č. 141/1950 Zb.

•Vecné právo
•Vlastnícke právo – druhy vlastníctva

•Socialistické (štátne a družstevné), osobné a súkromné vlastníctvo
•Ochranu požíva len osobné vlastníctvo – predmety domácej a osobnej 

spotreby, rodinné domčeky a úspory nadobudnuté prácou
•Vecné práva k cudzej veci

•Právo stavby – vznikalo ex lege, zmluvou alebo výrokom štátneho 
orgán; umožňovalo zriadiť na cudzom pozemku stavbu

•Vecné bremená – obmedzovali vlastníka v prospech tretej osoby 
uložením povinnosti niečo strpieť, robiť alebo niečoho sa zdržať

•Záložné a zádržné právo – prostriedky zabezpečenia pohľadávky 
(zmluvnej alebo exekučnou cestou vymáhanej; pri zádržnom práve 
splatnej pohľadávky), vzťahujúce sa na vec



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník  č. 141/1950 Zb.

• Záväzkové právo
• OZ 1950 mal platiť aj pre oblasť hospodárskych vzťahov medzi 

socialistickými organizáciami
• Úprava inštitútov hospodárskych zmlúv, zasielateľskej zmluvy, nákladnej 

zmluvy,...
• Vznik záväzkov

• Z vykonávania jednotného hospodárskeho plánu, 
• Z právnych úkonov (najmä zo zmlúv), 
• Zo spôsobenia škody alebo bezdôvodného obohatenia,
• Iným zákonom stanoveným spôsobom

• Zabezpečenie záväzkov
• Zabezpečovacie inštitúty – zmluvná pokuta, ručenie, záložná zmluva, 

postúpenie pohľadávky, zábezpeka, uznanie dlžoby
• Základné zmluvné typy

• Kúpna/zámenná/darovacia/nájomná zmluva, vypožičanie, pôžička,... 



Kodifikácia občianskeho práva
Občiansky zákonník  č. 141/1950 Zb.

•Dedičské právo
•Dôraz kladený na dedenie zo zákona – dedenie zo závetu skôr 

výnimkou
•Okruh dedičov zo zákona obmedzený len na najbližších príbuzných
•Odstránenie (v Čechách v rámci ABGB) inštitútu ležiacej 

pozostalosti (haereditas iacens)
•Dedičstvo sa po novom nadobúda okamihom smrti poručiteľa (nie 

ako dovtedy až rozhodnutím súdu o dedičstve)
•Zrieknutie sa dedičstva – možné aj vopred písomnou zmluvou s 

poručiteľom s prípadnou účinnosťou aj pre potomkov
•Závet = jediná forma posledného poriadku

•Obligatórna písomná forma (vlastnoručný alebo vlastnoručne 
podpísaný pred svedkami, súdom alebo notárom)

•Odstránenie všetkých inštitútov osobitného dedičského 
zabezpečenia žien



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.
• Vystavaný na koncepcii užšieho poňatia OZ, t.j. „spotrebiteľského poňatia“

• Štruktúra
• Preambula (rozpracovanie zásad socialistického spoločenského a hospodárskeho 

zriadenia zakotvených v Ústave ČSSR)
• Základné zásady občianskoprávnych vzťahov (socialistické spoločenské zriadenie = 

základ OP vzťahov, uspokojovanie potrieb občanov z produktov socialistickej výroby,...)
• I. časť - Všeobecná časť (právna subjektivita, ochrana osobnosti, právne úkony, právne 

zastúpenie, počítanie času,...)
• II. časť – Socialistické spoločenské a osobné vlastníctvo
• III. časť - Osobné užívanie bytov, iných miestností a pozemkov
• IV. časť – Služby (predaj, výpožička, zhotovenie veci na zákazku, poistenie,...)
• V. časť - Práva a povinnosti z iných právnych úkonov (občianska výpomoc, 

pôžička, prenájom a iné typy zmlúv)
• VI. časť - Zodpovednosť za škodu a za neoprávnený majetkový prospech
• VII. časť - Dedenie osobného vlastníctva
• VIII. časť - Záverečná časť (okrajová úprava súkromného vlastníctva)



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

• Výrazne kogentná úprava noriem OZ
• Výnimočne prípustné aj inominátne zmluvy
• Najmä vo vecnom práve (napr. inštitút BSM) – žiadna modifikácia zákonnej 

úpravy
• Priestor pre administratívnoprávne zásahy

• Obligatórna registrácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti štátnym notárstvom
• Platnosť zmluvy o nájme bytu viazaná na rozhodnutie správneho orgánu o 

pridelení bytu
• Súhlas ONV (neskôr MNV) pri zmluvách o prevode budov v súkromnom 

vlastníctve a zmluvách o prevode alebo nájme poľnohospodárskeho či 
lesného pozemku

• Nová terminológia
• Osobné užívanie bytu (namiesto nájmu bytu), úhrada za osobné užívanie 

bytu (namiesto nájomného)
• Absencia niektorých inštitútov – relatívna neplatnosť právneho úkonu, 

susedské právo, vydržanie, držba, zmluvné záložné právo,...



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

• Osobné právo
• Skoro úplné opustenie pojmu PO, nahradenie pojmom „socialistická 

organizácia“ 
• VIII. časť – „iné organizácie než socialistické“ = pozostatok klasických 

PO
• Vecné právo

• Rozlišovanie socialistického a osobného vlastníctva
• Socialistické vlastníctvo = primárne vlastníctvo, z ktorého sa odvodzuje 

osobné vlastníctvo
• Odčlenenie vecí zo socialistického vlastníctva z vôle štátu (štátneho orgánu) a 

ich prevod do osobného vlastníctva alebo prenechanie do osobného užívania
• Predmet osobného vlastníctva/užívania – príjmy a úspory z práce a 

sociálneho zabezpečenia, veci domácej a osobnej potreby, rodinné domčeky a 
rekreačné chaty)

• Súkromné vlastníctvo (VIII. časť OZ) – priznaná ochrana pred 
neoprávneným zásahom



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

• Záväzkové právo
• Obsiahnuté v III. – VI. časti OZ

• III. časť – osobné užívanie bytov, iných miestností a pozemkov

• IV. časť – služby = poskytovanie vecných plnení, výkonov a iných plnení 
socialistickými organizáciami občanom na uspokojenie ich hmotných a kultúrnych 
potrieb

• V. časť – práva a povinnosti z iných právnych úkonov = právne vzťahy medzi 
FO navzájom

• VI. časť – zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (všeobecná 
povinnosť predchádzať škodám, náhrada škody spôsobenej zavineným konaním)

• Obmedzenie zmluvnej slobody podmienkou súhlasu štátneho orgánu
• Dedičské právo

• Dedenie zo zákona alebo zo závetu
• Neuznával sa alografný závet (závet nenapísaný vlastnou rukou)
• Potomkovia = neopomenuteľní dedičia, do r. 1982 nemožnosť vydedenia

• Sankcia – absolútna neplatnosť závetu, ¾ zákonného podielu pri opomenutí 



Kodifikácia občianskeho práva

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb.

•Zmeny v OZ z r. 1964 za trvania socialistického spoločenského 
zriadenia
•Novela v podobe z. č. 131/1982 Zb.

•Vyžiadané absenciou niektorých inštitútov a nedostatočnou 
úpravou viacerých druhov občianskoprávnych vzťahov
•Opatrovník, susedské vzťahy, ochrana držby, vydržanie, vecné bremená, 

spoluvlastníctvo, BSM, relatívna neplatnosť právnych úkonov,...
•Zmeny po novembri 1989

•Úst. z. č. 100/1990 Zb. – zaručenie súkromného vlastníctva a jeho 
dedenia
•Nadväzujúca novela OZ zákonom č. 509/1991 Zb.

•Revidované oblasti úpravy - PO, plnomocenstvo, uzatváranie zmlúv, 
vlastníctvo, spoluvlastníctvo, vecné práva k cudzím veciam (záloh, 
podzáloh, vecné bremená, zádržné právo), zodpovednosť za škodu a 
bezdôvodné obohatenie, doplnenie zmluvných typov v záväzkovom práve


