
Slovensko v 
Uhorskom 
kráľovstve

Právne dejiny Slovenska
Študijný program Ekonómia a právo

Mgr. Ján Sombati, PhD.



Územie Slovenska po rozpade 
Veľkej Moravy

Územie Slovenska po roku 906
• 906 – rozpad a zánik Veľkomoravskej ríše
• Kontinuita organizácie a správy obyvateľstva a územia v 

hradských centrách
• Dobyté a prevzaté do organizácie novo utváraného uhorského 

štátu
• Nitra – sídlo následníkov dynastie Arpádovcov (vedľajšia vetva)

• Slovensko v období formovanie sa uhorského štátu
• Prechod časti slovanských elít s družinami do služieb nových 

vládcov na juhu Slovenska
• Do roku 1001 – severné Slovensko pod vplyvom Poľska (Boleslav 

I. Chrabrý)
• 1029 – Nitrianske kniežatstvo v rukách Štefana I.



Ranofeudálny štát do roku 1200
Uhorské kniežatstvo
• Obdobie predštátneho vývoja

• Staromaďarská spoločnosť založená na pokrvnom príbuzenstve a 
rodovom zriadení

• Rody – spájaním tvorili vojenskú kmeňovú organizáciu
• Spravovaná zvykmi a obyčajami – princíp personality
• Riadená rodovými náčelníkmi a vojenskou aristokraciou

• 7 staromaďarských kmeňov – kmeňový zväz
• Na čele kmeňov – kmeňoví náčelníci v postavení kniežat
• Centrálna oblasť v okolí Dunaja – Arpádovci na čele kmeňa 

Maďarov
• Prechod k usadlému roľníckemu životu a zastavenie lúpežných 

nájazdov (2. pol. 10. stor.)
• Vytvorenie podmienok pre politickú organizáciu spoločnosti 

(teritoriálny princíp)



Ranofeudálny štát do roku 1200
Uhorské kráľovstvo

• Položenie základov uhorského štátu
• Nástup arpádovca Gejzu na kniežací trón (970)

• Prijatie kresťanstva rímskeho rítu
• Centralizácia moci, zavedenie monarchie a systému výberu 

daní (aj násilím)
• Gejzov syn Vajk (pokrstený ako Štefan) sa stal prvým 

uhorským kráľom Štefanom I. (1000)
• Zavedenie princípu primogenitúry (Gejzov synovec Kopáň, 

sedmohradské knieža Prokuj)
• Svetskí šľachtici – postavenie osobnej podriadenosti a 

závislosti od panovníka
• Aristokracia = vládnuca vrstva, no neexistovalo delenie na  

šľachtica a poddaného (nevoľníka), iba slobodného človeka (liber) a 
služobníka (servus) – nebol presne definovaný rozdiel



Ranofeudálny štát do roku 1200
Štátne a správne právo Uhorského kráľovstva do 
roku 1200

• Štátne právo
• Organizácia podobná Veľkej Morave
• Hlava štátu – kráľ

• Zákonodarná a najvyššia výkonná, súdna, hospodárska a 
vojenská moc

• Družina, kráľovská rada a kráľovská kancelária – výkonná 
moc

• Palatín a krajinský sudca – zastupovanie panovníka v 
súdnych veciach

• Od kráľa sv. Ladislava boliti (bilochi) regales (kráľovskí 
sudcovia) a od kráľa Kolomana koncilné súdy

• Pristavovia (pristaldi) ako osobitní pomocní súdni úradníci



Ranofeudálny štát do roku 1200
Štátne a správne právo Uhorského kráľovstva do roku 
1200

•Správne právo
•Ústredná štátna správa

•Dvorskí úradníci
•Palatín, taverník, stolník, čašník, povozník a komorník – veri barones 

regni (sídlili priamo na dvore a podliehali priamo panovníkovi)
•Miestna štátna správa

•Hradské španstvá (kráľovské komitáty) na čele so špánmi
(županmi, comites), dvorský špán - zástupca
•Hradskí vojaci – jobagióni (bývalí kmeňoví bojovníci), vedení 

vojenským veliteľom
•Hradčania (hradský ľud) – slobodné obyvateľstvo viazané 

službou k hradskej pôde 
•Územná samospráva

•Obce na čele so starešinami



Ranofeudálny štát do roku 1200

Ostatné právne odvetvia
•Právo = súčasť jednotného obyčajového normatívneho systému 

(právo, náboženstvo, morálka)
•Výnimka – spoločenské elity podporovali vydávanie kráľovských 

zákonov
•Zákony a nariadenia – formálne pramene vzniku práva popri obyčaji

•Vyhlasované na kráľovskej rade a dvorských zjazdoch
•3 kľúčové pamiatky – zákony prvých arpádovských kráľov

•Zákony Sv. Štefana – zavrhnutie krvnej pomsty, compositio
(kompozičná náhrada)

•Zákony sv. Ladislava – definovanie a ochrana súkromného 
vlastníctva, zrušenie cirkevného azylu, súdne predvolanie, 
výsluch svedkov pod prísahou, krížový výsluch (nový dôkazný 
prostriedok)

•Zákony kráľa Kolomana



Feudálny štát a právo

Všeobecná charakteristika obdobia
• Vznik „učeného“ práva a „právnikov“

• Štúdium rímskeho práva (Justiniánsky kódex) a kánonického 
práva – nie však domáceho (národného) práva, preto len 
malý vplyv na prax

• Snaha o spísanie (kompiláciu) a neskôr kodifikáciu práva
• Vyvierala práve zo štúdia rímskeho a kánonického práva

• Prirodzenoprávne princípy (17.-18. stor.)
• Právo nielen ako prostriedok konzervácie spoločenských 

pomerov, ale aj ako prostriedok zmeny – osvietenský 
absolutizmus a snaha prekonať právneho partikularizmu
• Stredoveká spoločnosť – spoločenské vrstvy (stavy) definované 

spoločnými právami a povinnosťami → právny aprtikularizmus



Feudálny štát a právo
Právny partikularizmus do roku 1848

• Stredoveká spoločnosť – spoločenské vrstvy (stavy) definované spoločnými 
právami a povinnosťami → právny partikularizmus
• Pre rôzne skupiny obyvateľstva a pre rôzne územné oblasti platí odlišné 

právo - personálny a teritoriálny partikularizmus
• Počiatky právneho partikularizmu na Slovensku

• 13. stor. – počiatok sociálnej stratifikácie, vznik stavov (dovtedy len 
duchovenstvo)

• Vznik miest – panovník priznal mešťanom osobitné práva
• 1222 – Zlatá bula Ondreja II. – formovanie uhorskej šľachty priznaním 

spoločných práv a povinností kráľovským servientom
• Zlatá bula pre duchovenstvo – ďalšie posilnenie postavenia
• Poddaní – netvorili osobitný stav; 1342 – dotvorenie neprivilegovanej 

vrstvy zákonom Karola Róberta (spoločné povinnosti a bremená)
• Uhorská spoločnosť – privilegovaní (3 stavy = štátni príslušníci) a 

neprivilegovaní



Feudálny štát a právo

Partikulárne práva – krajinské právo
• Dominantné partikulárne právo, celoštátne platné právo 

uhorskej šľachty
• Šľachtické právo = synonymum krajinského práva; 1514 –

spísané do Opus Tripartitum
• Predmet úpravy

• Štátne právo – najvyššie štátne orgány (panovník, snem...)
• Správne právo  - štátna správa
• Finančné právo – dane
• Trestné právo
• Občianske právo, vrátane rodinného práva
• Hospodárske právo – kráľovské monopoly



Feudálny štát a právo
Partikulárne práva – cirkevné právo

• Zamerané na úpravu pomerov rímskokatolíckeho kléru
• V otázkach rodinného a dedičského práva so súhlasom panovníka 

platilo pre všetkých veriacich
• Rozlišovanie viacerých zložiek cirkevného práva

• Nadštátna zložka – univerzálne obyčaje a predpisy (Gratianov
dekrét – 13. stor., Codex Iuris Canonici – cca. 1500)

• Štátna zložka – uznesenia národných cirkevných synod, obyčaje 
a štatúty domácich cirkevných korporácií

• Ústavnoprávna zložka – postavenie pápeža a orgánov Svätej 
stolice

• Správne právo – byrokratický aparát cirkvi
• Trestné, finančné (desiatky) a súkromné právo (rodinné právo, 

majetkové pomery cirkvi)
• Medzinárodné právo verejné – podpisovanie konkordátov



Feudálny štát a právo
Partikulárne práva – poddanské právo

• Úprava právnych pomerov medzi poddanými a zemepánom
• Súkromné právo (občianske a rodinné) trestné právo, správne právo 

(výkon správy richtárom), finančné právo  (len vo vzťahu k zemepánovi)
• Civilná, trestná a administratívna právomoc zemepána nad poddanými 

(trestná právomoc limitovaná priznaním práva meča - ius gladii)
• Vznik – spojenie domáceho obyčajového práva a cudzieho 

(emfyteutického) práva kolonistov; 14. stor. – pôda sedliakov = vlastníctvo 
zemepána, stieranie rozdielov medzi sedliakmi a kolonistami

• Status poddaného
• Nadobudnutý narodením z poddanských rodičov
• Oslobodenie – nadobudnutie šľachtického titulu alebo kňazskej 

hodnosti, príp. usadením v meste
• Urbáre – súpis majetku a povinností poddaných, plne v réžii zemepána
• 1514 – nevoľníctvo, pripútanie poddaných k pôde, úplná závislosť na 

zemepánovi až do zrušenia nevoľníctva v r. 1785 (patent Jozefa II.)



Feudálny štát a právo
Partikulárne práva – mestské právo

•Právo slobodných kráľovských miest
•Mestá, ktorým kráľovské privilégium priznávalo právo na 

samosprávu a vlastnú normotvorbu (ius statuendi)
•Mestá v stredovekom Uhorsku – zemepanské (neslobodné) a kráľovské 

(neslobodné, slobodné kráľovské a slobodné kráľovské banské mestá)
•Väčšina kráľovských slobodných miest – tavernikálne mestá, inak 

mestá personála (taverník, personál – odvolacie orgány)
•Pramene mestského práva

•Privilégium (13. stor. – dávané kolonistom, princíp personality), 
zákony (Decreum minus, 1405), mestské štatúty a obyčaje

•Saské (magdeburské) právo – Trnava, Krupina, Levoča, Žilina
•Švábske (norimberské) právo – Košice, Bratislava, Komárno

•Právna filiácia – preberanie mestského práva medzi mestami, neskôr 
zjednocovanie do združení s vlastnou normotvorbou a jurisdikciou (7 
- B. Štiavnica, 5 - Košice, východoslov. banské mestá - Gelnica)



Feudálny štát a právo

Partikulárne práva – cechové právo
• Tvorilo súčasť mestského práva

• Cech = organizácia remeselníkov, vykonávajúcich svoje 
remeslo v mestách; gilda = organizácia obchodníkov

• Predmet úpravy
• Správne právo – organizácia cechu, delikty
• Obchodné právo – úprava obchodovanie, limity výroby
• Finančné právo – členské príspevky do cechu
• Hospodárske právo – zákaz konkurencie, regulácia 

výkonu povolaní
• Pracovné právo – pracovný čas majstrov a tovarišov
• Právo sociálneho zabezpečenia – zaistenie vdov a sirôt



Feudálny štát a právo

Partikulárne práva – banské právo
• Súčasť a doplnok mestského práva – úprava špecifických 

vzťahov v súvislosti s výkonom banskej činnosti
• Predmet úpravy:

• Správa baní, majetkovoprávne a obchodnoprávne 
vzťahy, pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 
(bratské pokladnice), finančné právo (urbura – kráľov 
podiel z ťažby drahých kovov, 1/8 až 1/10) 

• Zákonný čl. 39/1523 – osobná sloboda baníkov
• 1573 – zavedenie jednotného Maximiliánovho banského 

poriadku v celom Uhorsku (1580 v hornouhorských 
banských mestách) 

• Tri odvolacie strediská – B. Štiavnica, Gelnica, Kremnica



Feudálny štát a právo

Pokusy o spísanie feudálneho práva
•Inkorporácia a unifikácia mestského práva

•Inkorporácia práva v mestách
•Spísanie mestského práva do knihy (privilégium + štatúty a mestské 

obyčaje) – bratislavské a žilinské mestské právo
•Unifikačné snahy v Decretum minus kráľa Žigmunda z roku 1405

•Prvý pokus o zjednotenie mestského práva v Uhorsku
•Zjednotenie mier a váh všetkých merateľných a vážiteľných vecí na 

trhoch podľa budínskych mier
•Odvolanie k taverníkovi (od neho k personálovi) alebo k 

materskému mestu – nezávislosť od zemepánov
•Plná trestná právomoc nad zločincami na území mesta
•Právo sťahovania do iných miest a dedín a ochrana osoby
•Nedotknuteľnosť meštianskeho majetku, sloboda dispozície



Feudálny štát a právo
Pokusy o spísanie feudálneho práva

•Pokusy o inkorporáciu krajinského práva
•Decretum maius (1486, 1492)

•Matej Korvín a Vladislav II. – snaha o inkorporáciu do podoby 
dekrétu, len minimálne riešenie otázky súkromného práva, najmä 
procesné, správne a finančné právo

•Opus Tripartitum (1514)
•Štefan Werbőczy – spísal zákonné ale i obyčajové právo, čerpal z 

diel učených (najmä rímskych) právnikov
•Panovník k nemu nepripojil pečať – záväzné ako prameň 

obyčajového práva
•Prológ – všeobecné pojmy (spravodlivosť, právo), pramene práva, 

základné pojmy procesného práva
•3 časti vlastného diela – zohľadnenie humanizmu, Tomáša 

Akvinského a rímskych právnikov (delenie na verejné a súkromné 
právo)



Charakteristika 
ústavného 

(štátneho) práva 
do roku 1848



Feudálny štát a právo
Štátne právo a forma štátu do roku 1526

• Do 13. stor. – tzv. panovnícka ústava
• Panovník = nositeľ najvyššej moci v štáte, koncentrácia všetkých zložiek 

štátnej moci v jeho rukách
• Koncentrácia ústrednej štátnej správy na panovníckom dvore

• Od 13. stor. – tzv. stavovská ústava
• Panovník sa delí o moc v štáte s ľudom, t.j. so stavmi ako nositeľmi 

politických práv (Zlatá bula Ondreja II., 1222)
• Kráľovskí servienti získali viaceré privilégiá (oslobodenie od daní, ius resistendi)
• Organické učenie o štáte – panovník nie je neobmedzený suverén, podieľa sa na 

štátnej moci spolu so šľachtou (ľudom)
• Učenie o svätej korune (Opus Tripartitum) – prenos štátnej moci z ľudu (Uhri, 

šľachta) na panovníka, po jeho smrti späť do koruny a korunováciou na nového 
panovníka
• Vyjadrenie legality a legitimity kráľovskej moci
• Personifikácia štátnej moci v osobe korunovaného kráľa
• Symbol jednoty, nedotknuteľnosti a neporušiteľnosti štátneho územia



Feudálny štát a právo
Štátne právo a forma štátu do roku 1526

• Zákonodarná moc
• Deľba medzi panovníka a snem – počiatky stavovského 

zastupiteľského orgánu
• Výkonná moc

• Kráľovská kancelária, užšia kráľovská rada, pokladník, palatín
• Súdna moc

• Panovník – najvyššia šľachta
• Palatín (palatinálne kongregácie)– zvyšná šľachta
• Župné kongregácie – autonómne súdne zhromaždenia župnej 

šľachty
• Od 15. stor. – kráľovská rada a kráľovská tabuľa
• Zemepán – poddanské súdnictvo
• Mestá – mestské súdy (richtár, mestská rada)



Feudálny štát a právo
Snahy o centralistický absolutizmus

• Obdobie rokov 1526 – 1848 = obdobie neúspešných snáh habsburgovcov o 
absolutistickú vládu
• Stavovské povstania v 17. – 18. storočí – boj uhorskej šľachty o zachovanie 

svojho postavenia vo vzťahu k panovníkovi, uplatnenie ius resistendi
• Vešeléniho sprisahanie (1671) – Verwirkungstheorie

• Uhorsko povstaním proti legitímnemu panovníkovi stratilo právo na sebaurčenie 
– zriadenie gubernia v Bratislave

• Teória originárneho nadobudnutia krajiny (Thökölyho povstanie)
• Panovník Uhorsko získal vojensky od Osmanov, nie je preto viazaný starými 

zákonmi, dedičné právo na trón
• Mier v Satu Mare (1711) – kompromisné riešenie

• Potvrdenie stavovskej ústavy
• Šľachta sa vzdala ius resistendi

• Pragmatická sankcia (1723)
• Nástupnícke právo na uhorská trón aj v ženskej línii
• Zachovanie jednotnosti Habsburskej ríše – „nedeliteľne a nerozlučiteľne“



Feudálny štát a právo
Sústava najvyšších štátnych orgánov po roku 1526

• Zákonodarná moc
• Uhorský stavovský snem (1608 – horná a dolná snemovňa) + panovník 

(výlučná legislatívna iniciatíva)
• Výkonná moc

• Panovník – stál na čele výkonnej moci
• Dikastériá – centrálne výkonné orgány (Ústredné viedenské dikastériá, 

Uhorské krajinské dikastériá)
• Súdna moc

• Šľachtické súdnictvo
• Do r. 1723 – sedmopanská tabuľa, kráľovská tabuľa, protonotárski

sudcovia, župné súdy (sedrie)
• Po r. 1723 – sedmopanská tabuľa, kráľovská tabuľa, krajské tabule v 

Trnave a Prešove, župné súdy (sedrie), podžupanská súdna stolica, 
slúžnovská súdna stolica

• Zemepanské súdnictvo – zemepán + prísediaci, sedria, miestodržiteľská 
rada



Feudálny štát a právo

Osvietenský absolutizmus
•Samovláda panovníka (autokracia) bez spoluúčasti stavovského 

snemu
•Absolutizmus inšpirovaný osvietenskou filozofiou – zodpovednosť 

panovníka za pokrok v ríši
•Panovník stál nad zákonom
•Panovník moc využíva v prospech ľudu (salus populi suprema lex)

•Urbariálna reforma (centrálne určenie povinností a práv poddaných), 
zrušenie nevoľníctva, cirkevné reformy (vzťah štátu a cirkvi, cirkevné 
inštitúcie, náboženská tolerancia), pokus o zdanenie šľachty, školská 
reforma, právne reformy a kodifikačné úsilie (OZ, TZ), reformy v 
štátnej správe (zrušenie komitátnej sústavy, dištrikty, germanizácia)

•Leopold II. – návrat k stavovskej ústave (komitáty, snem, 
maďarčina)



Feudálny štát a právo
Uhorskí jakobíni a policajný absolutizmus

• Pokus o radikálnu jakobínsku premenu Uhorska
• Ignác Martinovič – odstránenie šľachty, feudalizmu a moci cirkvi + 

federalizácia Uhorska na národnom princípe
• Slovensko = územno-politický celok, subjekt Uhorskej federatívnej republiky

• 1794 – prísne potlačenie, začiatok policajného absolutizmu
• Knieža Klemens Metternich – potláčanie novátorských myšlienok, cenzúra 

tlače, ministerstvo polície
• 1804 – rakúske cisárstvo; 1806 – zánik Sv. ríše rímskej

• Cisár vládol bez snemu a bez vlády (autokracia)
• Koexistencia absolutizmu a uhorského stavovstva (feudalizmus ako spojivo)

• 1825 – reformné obdobie, začiatok pomalej modernistickej transformácie
• Gróf István Széchényi – liberálne reformné hnutie (anglický vzor)
• Program Ľudovíta Kossutha – povinný výkup z urbára, zrušenie aviticity, 

rozšírenie vlastníctva pôdy, prístup k úradným funkciám aj nešľachticom, 
zdanenie šľachty

• 1847 – posledný stavovský snem v Bratislave, otázka zrušenia poddanstva


