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Súkromné a procesné právo do roku 1848

Feudálne súkromné právo
• Výklad rozčlenený podľa moderného členenia hlavného 

kľúčového odvetvia súkromného práva – občianskeho 
práva
• Rozlišovanie pododvetví (resp. čiastkových oblastí úpravy) 

osobného, rodinného, vecného, záväzkového a
dedičského práva

• Pozvoľný nástup prvkov kapitalistického trhového 
hospodárstva vývojom od 1. polovice 19. storočia = 
formovanie obchodného práva ako odvetvia 
súkromného práva

• Procesné právo – úprava konania pred súdmi, procesný 
postup uplatnenia a ochrany subjektívnych práv pred 
súdmi v civilnom procese



Súkromné a procesné právo do roku 1848

Osobné právo
• Predmet úpravy

• Problematika FO a PO a ich právnej subjektivity
• Pojem PO až do 19. stor. de iure neznámy

• V stredoveku sa právna subjektivita prakticky priznáva 
korporáciám (vplyv cirkevného práva)

• PO podľa uhorského práva
• Kráľovský fiskus
• Verejnoprávne svetské korporácie

• Obce, komitáty, provincie
• Súkromnoprávne svetské korporácie

• Cechy, univerzity, nadácie (základiny)
• Verejnoprávne cirkevné korporácie

• Kapituly, kláštory
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Osobné právo
•FO podľa stredovekého uhorského práva

•Neznámy právny pojem (žiadna legálna definícia)
•V praxi sa za FO považovali zásadne všetky ľudské bytosti

•Právna subjektivita FO
•Dnes sa rozlišuje spôsobilosť na práva a povinnosti (vzniká 

narodením, resp. priznáva sa aj nenarodenému dieťaťu – nasciturus, 
ak sa narodí živé, zaniká smrťou) a spôsobilosť na právne úkony

•Stredoveké uhorské právo
•Spôsobilosť na práva a povinnosti mali všetky FO (aj otroci a 

nevoľníci – tu hlavne právo na život)
•Spôsobilosť na právne úkony – priznaná za splnenia osobitných 

podmienok pre jej nadobudnutie/výkon/stratu
•Pre rôzne skupiny osôb platia rôzne podmienky (právny 

partikularizmus)
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Osobné právo
• Podmienky plnej právnej subjektivity v stredovekom uhorskom práve

• Vek
• Nedospelosť
• Dospelosť – zisťovaná ohliadkou fyzickej/pohlavnej vyspelosti; arpádovskí

panovníci sa snažia zaviesť pevnú vekovú hranicu
• sv. Ladilsav 10 rokov, Koloman 15 rokov , neskôr 14 rokov muži a 12 rokov ženy a 

nakoniec 12 rokov veku obe pohlavia
• Plnoletosť – oslobodenie od otcovskej moci; od 15. stor. v šľachtickom práve 

dosiahnutím 24 rokov u mužov, 16 rokov u žien (prípadne výdajom)
• Stareckosť – dosiahnutie 60 rokov veku (mestské právo)

• Zdravie
• Sprvu aj fyzické, no neskôr len duševné zdravie

• Abnormality ako hlúposť, námesačnosť, zúrivosť
• Duševne choré osoby ostávali pod otcovskou/poručníckou mocou až do 

vyliečenia
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Osobné právo

• Podmienky plnej právnej subjektivity v stredovekom uhorskom 
práve
• Márnotratnosť

• Postihovaná uvalením sekvestra (t.j. nútenej správy, zák. čl. 
48/1723)

• Pohlavie
• Muži = lepšie pohlavie (sexus dignior)

• Ako jediní mohli nadobúdať donačné majetky a byť hlavou 
rodiny

• Ženy trpeli slabosťou pohlavia (imbecilitas sexus) = obmedzenie 
spôsobilosti na právne úkony
• Prefekcia šľachtickej ženy (od dôb Karola Róberta) – pri absencii 

mužských potomkov žena môže nastúpiť do práv mužského člena 
rodu (pokračovanie rodu)



Súkromné a procesné právo do roku 1848
Osobné právo

• Podmienky plnej právnej subjektivity v stredovekom uhorskom práve
• Rodinný stav

• Procesnoprávna relevancia – len prísaha ženatého muža s vlastným 
potomstvom mala na súde plnú váhu

• Česť
• Strata cti mala za následok nemožnosť zloženia súdnej prísahy, svedčiť na 

súde, zastávať úlohu poručníka či dediť
• Faktická strata cti (v medziľudských vzťahoch) a právna strata cti

(rozhodnutím súdu za krivoprísažníctvo alebo porušenie sľubu)
• Náboženstvo

• Len katolík (prípadne príslušník uznanej cirkvi) mal spôsobilosť na právne 
úkony
• Heretici (kacíri) boli zbavení spôsobilosti na právne úkony

• Štátna príslušnosť
• Cudzinci mali osobitné privilégiá a výsady (nemeckí kolonisti)
• Domáca štátna príslušnosť ako podmienka nadobudnutia donácie
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Osobné právo
• Podmienky plnej právnej subjektivity v stredovekom 

uhorskom práve
• Povolanie

• Kňazi, rehoľníci – obmedzená spôsobilosť na 
právne úkony
• Nespôsobilosť nadobúdať nehnuteľný majetok, 

nadobúdať dedičstvo či obchodovať
• Stavovská príslušnosť

• Právny partikularizmus – od 13. stor. mal každý 
stav rozdielnu právnu úpravu
• Spôsobilosť nadobúdať donačné majetky – len šľachtic



Súkromné a procesné právo do roku 1848
Rodinné právo

•Predmet úpravy
•Osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi
•Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
•Náhradné rodinné vzťahy (osvojenie, opatrovníctvo/poručníctvo)

•Osobné vzťahy medzi manželmi
•Snúbenecký pomer

•Vznikal zasnúbením, t.j. uzatvorením zmluvy medzi snúbencami o ich vzájomnom úmysle a vôli 
uzatvoriť manželstvo

•Nedodržanie zmluvy = vznik nároku na náhradu škody poškodenej strane
•Prekážka uzatvorenia manželstva s inou osobou

•Manželský pomer
•Trvalé a úplné spoločenstvo života medzi mužom a ženou
•Vznik manželstva

•Najstaršia doba – neformálne (únos/kúpa nevesty), nie konsenzus snúbencov ale súhlas rodičov
•Posilnenie postavenia cirkvi – vzájomný súhlas snúbencov pred cirkevnou osobou (od cca. 16. 

storočia)
•Zánik manželstva

•Smrťou alebo rozlukou
•Najstaršia doba – prepustenie manželky, prípadne dohoda, neskôr už len pri nevere a pod.
•Posilnenie postavenia cirkvi – nerozlučiteľnosť manželstva, katolíci len rozvod od stola a lôžka
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Rodinné právo

• Osobné vzťahy medzi manželmi
• Manželské prekážky

• Vylučujúce prekážky – spôsobovali neplatnosť manželstva
• Absolútne vylučujúce prekážky (neplatnosť manželstva za každých 

okolností)
• Existujúce manželstvo, rehoľný sľub, vyššie kňažské svätenie, impotencia

• Relatívne vylučujúce prekážky (neplatnosť manželstva medi dvomi 
konkrétnymi osobami)
• Pokrvné príbuzenstvo, duchovné príbuzenstvo (krst, birmovka), zákonné 

príbuzenstvo (adopcia), švagrovstvo a kvázišvagorvstvo (pri adopcii), 
zločin (vražda manžela), rôznosť náboženstva

• Zakazujúce prekážky – zakazovali uzatvorenie manželstva, ale 
nespôsobovali neplatnosť manželstva uzatvoreného napriek takému 
zákazu
• Cirkevný zákaz, posvätný čas (advent), snúbenecký pomer, sľub čistoty, 

protestantské vierovyznanie oboch snúbencov 
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Rodinné právo

• Majetkové vzťahy medzi manželmi
• Manželkin majetok

• Do Tripartita
• Majetok prinášaný manželkou do manželstva = majetok manžela

• Po Tripartite
• Manželka si majetok prinesený do manželstva ponecháva a spravuje 

si ho oddelene
• Alimentačná povinnosť manžela zachovaná

• Nadobúdanie majetku manželmi za trvania manželstva
• Nešľachtici – tzv. koakvizícia, t.j. nadobúdanie majetku do 

spoluvlastníctva
• Rozdelenie majetku na dve polovice po zániku manželstva

• Šľachtici – majetok nadobúdal manžel (právna fikcia) 
• Nadobúdanie do spoluvlastníctva len pri dohode manželov
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Rodinné právo
•Majetkové vzťahy medzi manželmi

•Veno – hnuteľný či nehnuteľný majetok, ostávajúci vo vlastníctve 
manželky, ktorý manžel len spravuje
•Po zániku manželstva sa vracia manželke
•Smrťou manželky vzniká k venu nárok dedičov na jeho rozdelenie

•Prínos (parafernum) – najmä veci osobnej potreby dané manželke 
popri vene pri uzavretí manželstva
•Právny režim ako pri vene

•Obvenenie
•Náhrada za stratu panenstva a manželskú vernosť

•Výška určená zákonom alebo dohodou (min. zákonná výška), pri každom 
ďalšom uzavretom manželstve sa výška o ½ znižovala

•Vznik nároku – po svadobnej noci
•Vyplatenie – pri zániku manželstva
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Rodinné právo

• Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
• Manželské a nemanželské deti

• Nemanželské deti nededili po biologickom otcovi
• Otcovská moc

• Prináležala len otcovi – cca. poručnícka moc
• Matka mohla byť poručníkom len výnimočne

• Náhradné rodinné vzťahy
• Poručníctvo – nad nedospelými osobami (testamentárne, zákonné, na 

základe rozhodnutia príslušného orgánu)
• Opatrovníctvo – nad dospelými osobami
• Osvojenie

• Osvojenie za syna/osvojenie za brata (dedičská zmluva)
• Osvojenec ostával v otcovskej moci biologického otca
• Osvojenie zanikalo narodením mužských potomkov osvojiteľovi 

(zachovanie rodu, dievčatá a ženy sa neosvojovali)
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Vecné právo

• Pojem vec – neexistovala presná legálna definícia
• Delenie vecí v uhorskom stredovekom práve

• Hnuteľné a nehnuteľné veci (črieda 50 koní = nehnuteľnosť)
• Deliteľné a nedeliteľné veci (mestské domy = nedeliteľné)
• Spotrebiteľné, opotrebiteľné a nespotrebiteľné veci
• Zastupiteľné a nezastupiteľné veci
• Oceniteľné a neoceniteľné veci
• Veci pripustené v právnom obrate a veci vylúčené z právneho obratu 

(posvätné veci = res extra commercium)
• Veci bez pána
• Jednoduché a zložené veci
• Hlavná vec a príslušenstvo
• Plody (veci a práva)
• Veci prítomné a budúce
• Hromadné predmety (faktické - napr. črieda dobytka/právne - majetky)
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Vecné právo
•Delenie majetkov v uhorskom práve

•Podľa vlastníka
•Kráľovský majetok
•Šľachtický majetok

•Dominikál (spravovaný v réžii zemepána) a rustikál (obrábaný 
poddanými)

•Meštiansky majetok
•Poddanský majetok

•Súhrn hnuteľného i nehnuteľného majetku
•Nehnuteľný majetok spravidla ako rustikál

•Delené vlastníctvo – zemepán má vlastníctvo podstaty (dominium
directum) a poddaný má len vlastníctvo úžitkov(dominium utile)

• Intravilán (nehnuteľnosti v obci) a extravilán (poľnosti mimo obce)
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Vecné právo

•Delenie majetkov v uhorskom práve
•Podľa trvania

•Majetok večného práva
•Majetok dočasného práva (napr. pri vadimoniálnom záložnom 

práve)
•Podľa obmedzenosti dispozičného práva vlastníka

•Dedovizenský majetok
•Dekrét Ľudovíta Veľkého (1351) – aviticita

•Zdedený majetok nemožno slobodne testovať
•Majetok je viazaný v rode, nemožno ho scudziť bez súhlasu všetkých 

členov rodu
•Nadobudnutý majetok

•Majetok nadobudnutý počas života
•Úplná voľnosť nakladania
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Vecné právo
• Delenie majetkov v uhorskom práve

• Podľa spôsobu nadobudnutia
• Donačný majetok

• Majetok získaný kráľovskou donáciou za zásluhy
• Impetračný titul – ius regii (právo udeliť donáciu z kráľovského majetku), 

nota infidelitatis (majetok po nevernom šľachticovi), defectus seminis (vymretie 
rodu)

• Devolučný titul – nota infidelitatis, defectus seminis
• Donačná listina – udelenie donácie, štatúcia (statutio) – reálny precod

vlastníctva na donatára (vovedenie do držby, max. do 1 roka po donácii)
• Nedonačný majetok – všetok nedonačný majetok

• Podľa spôsobilosti nadobúdateľa
• Majetok mužskej vetvy – mohli nadobúdať len muži (donačný a 

dedovizenský majetok)
• Majetok oboch vetiev – mohli nadobúdať obe pohlavia rovnako
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Vecné právo

• Charakteristika feudálneho vecného práva
• Nerozlišuje sa držba a vlastníctvo nehnuteľnosti – obje sa súhrnne označuje 

pojmom possessio
• Dnes – absolútne subjektívne práva pôsobiace erga omnes, delenie na vlastnícke 

právo a vecné práva k cudzej veci
• Vlastnícke právo k hnuteľným veciam porovnateľné s dnešným vlastníckym 

právom
• Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – osobitné právne režimy deleného 

vlastníctva
• Rozlišovanie vlastníctva podstaty (dominium directum) a vlastníctva úžitkov 

(dominium utile)
• Donačná sústava – panovník (donátor) disponoval právom odúmrte a právom 

donáciu odobrať (devolučný titul) – donatár nemal absolútne vlastnícke právo
• Mestské vlastníctvo - mestská pôda = vlastníctvo slobodného kráľovského 

mesta, mešťan = vlastník úžitkov k pozemku, na ktorom má postavený dom
• Urbárska sústava - rustikálna pôda (zemepán = vlastník podstaty, poddaní = 

vlastníci úžitkov)
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Vecné právo

• Vecné práva k cudzím veciam
• Menšie regálne práva

• Výlučné oprávnenia ich nositeľa vykonávať v určitej oblasti špecifickú činnosť 
(právo výčapu, výseku mäsa, mlynu, trhu, mýta,...)

• Banský regál
• Odovzdávanie výťažku v podobe urbury (1/8 až 1/10 podľa druhu ťaženej 

suroviny)
• Služobnosti

• Najčastejšie viazané k pozemkom (právo prechodu)
• Záložné právo

• Právo držať u seba cudziu vec (predmet zálohu) až do splatenia záväzku
• Reálne bremená

• Patronátne právo (právo patróna ku kostolu alebo kaplnke)
• Právo na ložné (právo farára vyberať príspevok od farníkov na chod svojej 

domácnosti
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Záväzkové právo
• Relatívne subjektívne práva, pôsobiace inter partes
• Až na niektoré výnimky doména mestského práva (v 

Tripartite chýba podrobná úprava záväzkového práva)
• Subjekty záväzkových vzťahov

• Dve a viac strán (dvojstranné [kúpna zmluva]a 
viacstranné záväzky [zmluva o spoločenstve])

• Objekt (predmet) záväzkových vzťahov
• Plnenie (kladné/záporné, určité/neurčité,...)

• Vznik záväzkových vzťahov
• Z právnych úkonov (zo zmlúv)
• Z protiprávnych činov (deliktov)
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Záväzkové právo

•Charakter zmluvných záväzkov
•Reálne záväzky – vyžadovalo sa skutočné plnenie oboch strán 

priamo na mieste a naraz
•Konsenzuálne záväzky – na vznik zmluvy sa požadovala zhoda vôle 

strán na podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu (essentia
negotii)
•Vplyv kánonického práva – morálna zásada pacta sunt servanda

•Delenie zmluvných záväzkov
•Zmluvy slúžiace obratu majetkovej hodnoty (zámenná, kúpna, 

darovacia zmluva)
•Zmluvy vzťahujúce sa na užívanie majetkovej podstaty (pôžička, 

výpožička, nájom, árenda)
•Zmluvy na plnenie konania alebo jeho výsledku (pracovná zmluva, 

zmluva o dielo)
•Záložné zmluvy
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Záväzkové právo

• Zabezpečenie záväzkov
• Viacero foriem zabezpečovacích inštitútov – závdavok, zmluvná pokuta, ručenie, 

záloh
• Druhy ručenia ako zabezpečovacieho inštitútu

• Ručenie osobou (vadimonium) – zajatectvo alebo rukojemníctvo so sankciou 
prepadnutia do otroctva pri nesplnení záväzku (do 13. stor.)

• Osobné ručenie majetkom (fideiussio) - priame (ručiteľ solidárne ručí s dlžníkom 
– veriteľ si vyberá, od koho žiada plnenie) a nepriame (ručiteľ plní len ak dlžník 
sám nemôže plniť)

• Ručenie vecou (záloh)
• Vadimoniálne záložné právo – predmet zálohu prechádza do vlastníctva veriteľa a 

dlžníkovi sa vracia po splnení dlhu
• Zabezpečovacie záložné právo (pignus) – veriteľ môže pri nesplnení dlhu predmet 

zálohu speňažiť, prebytok z utŕženej ceny (superfluum) vracia dlžníkovi
• Úžitkové záložné právo (antichresis) – veriteľ na založenej nehnuteľnosti hospodári 

a poberá z nej úžitky
• Hypotekárne záložné právo – až v roku 1840, dlžník ďalej založenú nehnuteľnosť 

užíva, veriteľovo právo k nej je zapísané v pozemkovej knihe
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Dedičské právo
• Predmet úpravy

• Právne vzťahy súvisiace s usporiadaním majetkových pomerov 
zosnulej osoby (disponovanie s majetkom po smrti ich vlastníka)

• Šľachtické dedičské právo
• Do prijatia dekrétu Ľudovíta Veľkého (1351)

• Voľná testamentárna dispozícia s nedonačným a 
nadobudnutým majetkom

• Súhlas kráľa pri disponovaní s donačným majetkom pre 
prípady mortis causa

• Po prijatí dekrétu Ľudovíta Veľkého (1351)
• Zavedenie inštitútu aviticity (dedovizne) – inak než 

testamentárne zdedený (nedonačný i donačný) majetok nebolo 
možné slobodne odkázať v testamente 
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Dedičské právo

• Šľachtické dedičské právo
• Členenie podľa dedičského titulu (právneho dôvodu dedenia)

• Obyčajové (bezzávetné, dnes zákonné) dedenie
• Nastupuje ak poručiteľ nezanechal posledný poriadok, kodicil, darovanie pre 

prípad smrti alebo dedičskú zmluvu
• Tri dedičské triedy – potomkovia, predkovia, kolateráli (príbuzní bočnej vetvy)

• Dedenie podľa posledného poriadku
• Ženy a dedenie

• Vdovské dedenie – snubný prsteň, manželov oblek, jeden detský podiel z 
nadobudnutého majetku (od r. 1687 celý ak nebolo potomkov),...

• Vdovské právo – právo zostať žiť na poručiteľovom majetku s požívacím
právom

• Dievčenské právo (vlasové právo, ius capillare) – právo zostať žiť na 
poručiteľovom mejtku s požívacím právom + právo na veno z neho v 
prípade výdaja

• Štvrtinové právo (quarta puellaris) – ¼ aviticitného majetku ako 
kompenzácia za vylúčenie z dedenia tohto majetku
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Dedičské právo
• Klerické dedičské právo

• Vyšší klérus – 1/3 dedí fiskus, 1/3 dedí cirkev, 1/3 dedia príbuzní
• Nižší klérus – 1/3 dedí cirkev, 1/3 dedia príbuzní (2/3 ak boli chudobní), 1/3 

dedia chudobní
• Pravoslávni duchovní – právo odkázať testamentom ½ majetku

• Meštianske dedičské právo
• Obyčajové dedenie – potomkovia (+ manželka), predkovia, kolateráli
• Posledný poriadok – verejný závet (pred mestskou radou), súkromný závet 

(pred 5 svedkami, od zák. čl. 14/1850 aj bez svedkov)
• Poddanské dedičské právo

• Podrobne upravené až na prelome 30. a 40. rokov 19. stor.
• Prioritne dedia potomkovia, ak ich niet, rozlišuje sa dedenie nadobudnutého

(manžel, predkovia, kolateráli) a zdedeného majetku (priamo predkovia alebo 
kolateráli)

• Posledný poriadok – sprvu len hnuteľný majetok, no neskôr aj nadobudnutý 
nehnuteľný majetok, nakoniec úplne voľná dispozícia



Súkromné a procesné právo do roku 1848
Procesné právo

•Predmet úpravy
•Postup orgánov (súdov, orgánov činných v trestnom konaní, 

správnych orgánov, predstaviteľov právnických profesií) pri 
rozhodovaní o právnych otázkach verejnoprávnej alebo 
súkromnoprávnej povahy

•Všeobecná charakteristika feudálneho procesného práva
•Väčší význam rozhodcov (arbitrov) a mediátorov než sudcov

•Drvivá väčšina konaní smerovala k urovnaniu sporu, nie rozhodnutiu v 
prospech jednej z procesných strán a zisteniu materiálnej (skutonej) 
pravdy – rovnaký postup v arbitrážnom i súdnom konaní

•Súkromnožalobný charakter súdneho konania
•Konanie sa začína z podnetu súkromnej žaloby, minimum konaní 

začínaných ex offo (najmä trestné činy proti panovníkovi, lúpežníctvo)
•Sprvu žalobca sám predviedol protistranu pred sudcu, ktorého 

oboznámil s predmetom sporu (až neskôr súdny úradník – pristald)



Súkromné a procesné právo do roku 1848
Procesné právo

•Všeobecná charakteristika feudálneho procesného práva
•Verejnosť a ústnosť súdneho konania

•Procesné strany sa konania zúčastňujú osobne, môžu mať svojich 
advokátov (právnych zástupcov) alebo tzv. prolocutora – hovorcu

•Od Anjouovcov (14. stor.) postupný prechod na písomný proces
•Na strane žalobcu mohli vystúpiť aj vedľajší účastníci

•Ingerent na strane žalobcu– osoba so spoločným záujmom na konaní
•Evictor na strane žalovaného – osoba plniaca si svoje záväzky -

nastupuje do postavenia žalovaného
•Do 12. stor. ústna forma rozsudku, od 12. stor. písomné 

vyhotovovanie rozsudkov
•Exekúcia pri nesplnení rozsudkom uloženej povinnosti

•Uvedenie víťaza sporu do vlastníctva majetku porazenej strany, odobratie 
majetku, odovzdanie odsúdeného do rúk víťaza, aby si u neho sankciu 
odpracoval



Súkromné a procesné právo do roku 1848
Procesné právo

• Všeobecná charakteristika feudálneho procesného práva
• Priebeh konania na základe akuzačného princípu

• Pasívne postavenie sudcu, dohľad nad procesnými otázkami, 
vyhľadávanie a predkladanie dôkazov procesnými stranami 
– základ pre rozhodnutie
• Racionálne dôkazné prostriedky

• Vypočutie svedkov, listiny (váženie dôkazov pri väčšom počte 
listín)

• Iracionálne dôkazné prostriedky
• Stanovenie iracionálnej podmienky, splnením ktorej strana v 

spore zvíťazila (predvedenie prísažných svedkov na podporu 
stanoviska)

• Ordál (Boží súd) – ordálie vodou, železom, súbojom,... 
(Varadínsky register, polovica 13. stor.)


