
1. Rímske právo a jeho vplyv na vývoj kontinentálneho právneho systému 
 

Corpus Iuris Civilis – Institutiones (učebnica občianskeho práva) 

(Byzantská ríša, 1. pol. 6. stor. n. l.) 

 

PRVÝ TITUL 

O SPRAVODLIVOSTI A PRÁVE 

 

 Spravodlivosť je nemenná a trvalá vôľa poskytovať každému jeho právo. 

... 

 3. Sú tieto tri právne zásady: čestne žiť, nikomu neubližovať, každému priznať, čo mu patrí. 

 4. Pre štúdium práva existujú dva východiskové body, verejné právo a súkromné právo. 

Verejné právo je to, čo sa týka organizácie štátu, súkromné právo je to, ktoré sa vzťahuje na záujem 

jednotlivca. Teraz je potrebné hovoriť o súkromnom práve, ktoré sa skladá z troch častí: pozostáva 

totiž z predpisov práva prirodzeného (ius naturale), práva medzi národmi (ius gentium) 

a z občianskeho práva civilného (ius civile). 

 

DRUHÝ TITUL 

O PRÁVE PRIRODZENOM, PRÁVE MEDZI NÁRODMI A PRÁVE CIVILNOM 

 

 Prirodzené právo je to, čo príroda určila pre všetko živé tvorstvo. Lebo toto právo patrí 

nielen ľudskému pokoleniu, ale všetkému živému tvorstvu, ktoré existuje vo vzduchu, na zemi, vo 

vode. Odtiaľto sa odvodzuje mužské a ženské pohlavie, ktoré nazývame manželstvom ľudí, 

podobne ako splodenie a výchova detí; vidíme, že aj ostatné živé tvorstvo sa posudzuje podľa 

znalosti tohto práva. 

 1. Civilné právo, ale aj právo medzi národmi sa rozlišujú; všetky národy, ktoré sa spravujú 

zákonom a obyčajou, žijú do istej miery podľa svojho vlastného práva, sčasti podľa spoločného 

všetkým ľuďom. Lebo čo si každý národ pre seba ako právo ustanovil, to je jeho občianstvo 

(civitas), vlastné právo a nazýva sa civilné právo (ius civile), pretože len toto občianstvo je 

vlastným právom. Na druhej strane, čo prirodzený rozum (naturalis ratio) diktuje pre všetkých 

ľudí, na to národy rovnako dbajú, a to sa nazýva právom medzi národmi (ius gentium), lebo všetky 

národy sa týmto právom spravujú. A tak rímsky národ žije sčasti podľa svojho vlastného práva, 

sčasti podľa práva spoločného všetkým ľuďom. 

... 

 3. Naše právo pozostáva z písaného a nepísaného práva, ako Gréci rozlišujú: Niektoré 

právne zásady sú písané, niektoré nepísané. Písaným právom sú zákon, plebiscita, senátne 

uznesenia, cisárske konštitúcie, edikty magistrátov a dobrozdania právnikov. 

 4. Zákon je, čo rímsky národ na návrh senátorského magistráta, napríklad konzula ustanovil. 

Plebiscitom je, čo plebs na návrh plebejského magistráta, napríklad ľudového tribúna ustanovil. 

Pritom sa rozlišujú plebs a národ tak ako osobitné od všeobecného. Lebo označenie „národ“ 

predstavuje všetkých obyvateľov vrátane patricijov a senátorov. ... 

 5. Senátnym uznesením je, čo senát nariadi a ustanoví. Lebo keď sa rímsky národ natoľko 

rozrástol, že sa stalo ťažkým zvolať všetkých na prijatie zákona na jedno miesto, stalo sa vhodným, 

aby sa tým zaoberal senát namiesto národa. 

 6. Ale aj to, čo cisár nariadi, má silu zákona, lebo národ prostredníctvom kráľovského 

zákona (lex regia), ktorý vzišiel z moci (imperium) cisára, jemu a naň preniesol všetku moc 

(potestas). ...Niektoré z nich sú predovšetkým osobné a nevzťahujú sa na podpobné prípady, 

pretože si to cisár neželá. ...Predsa sú však ostatné konštitúcie, keďže majú všeobecný charakter, 

bezpochyby záväzné pre všetkých. 

... 

 9. Nepísané právo vzniká vtedy, keď je schválené jeho používaním. Lebo dlhodobá obyčaj, 

ktorú vytvárajú tí, čo ju súhlasne používajú, je na roveň postavená zákonu. 

... 



 11. Prirodzenoprávne zásady, ktoré si všetky národy zachovávajú, však vytvorila skutočná 

božská Prozreteľnosť a navždy zostanú platné a použiteľné. Naproti tomu právne zásady, ktoré si 

stanoví každé občianstvo, sa často menia, a to buď konkludentným súhlasom národom, alebo 

neskôr prijatím iných zákonov. 

 

Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 252-

255. 

 

Opus Tripartitum – inkorporácia obyčajového práva 

(Uhorsko, 1514) 

 

ÚVOD 

 

Článok 1 

O spravodlivosti: jej pojem a rozdelenie 

 

 Totiž spravodlivosť je taká trvalá a večná vôľa, ktorá každému poskytuje jemu vlastné 

právo. Nie vždy však len s ohľadom na konanie, ale aj na pohnútku. Lebo spravodlivosť je stav 

duše a popud mysle, na základe ktorého niekoho označujeme za spravodlivého; totiž keď priznáva 

bez zvýhodnení a osobných výsad každému jeho právo podľa toho, ako sám vládze. 

... 

 § 3. A spravodlivosť je dvojakého druhu; totiž: prirodzená a zákonná. Prirodzená je tou 

stálou a večnou vôľou, ktorá (ako som už predtým povedal) každému prizná jeho právo. A bez nej 

Božie kráľovstvo nemôže patriť nikomu. Zákonnou potom nazývame zákon, ktorý sa často mení, 

bez ktorého nemôžu dlho jestvovať národy ani štáty. Preto aj to, že niečo je spravodlivé, chápeme 

dvojako: raz vychádzajúc z prirodzenej povahy vecí, čo nazývame prirodzeným právom; inokedy 

vychádzajúc z určitých dohovorov vzniknutých medzi ľuďmi, čo nazývame teoretickým právom. 

 

Článok 2 

O práve a jeho rozdelení 

 

 A právo, nakoľko sa týka nášho cieľa, je teda: všetko správne alebo spravodlivé, čo 

pochádza z pravdy. S ohľadom na náš cieľ ho chápeme ako naše spísané, ale aj nespísané obyčaje. 

 § 1. Z toho vyplýva všeobecné pomenovanie práva, a zákon je jedným z druhov práva. Lebo 

každé právo pozostáva zo zákonov a obyčají, teda z písaného a nepísaného práva. ... 

... 

 § 3. Právo je teda dvojaké. Totiž jedno je verejné právo a druhé súkromné právo. Verejné 

právo je to, čo slúži hlavne panovaniu a spravovaniu štátov, ako aj verejnému záujmu, a ktoré 

v sebe obsahuje záležitosti posvätných vecí, kňazov a úradníkov. ... Súkromné právo je však 

osobitné právo, ktoré slúži prospechu jednotlivcov. A toto je trojakého druhu, totiž prirodzené 

právo, právo národov a občianske právo. 

 § 4. Totiž prirodzené právo majú všetky národy spoločné, lebo všade vyplýva 

z prirodzených pudov, ktorým príroda naučí každé zviera, a nie z určitých nariadení. A toto nie je 

len vlastnosťou ľudského druhu, ale aj každého zvieraťa. Odtiaľto pochádza splynutie muža a ženy, 

plodenie a výchova detí, rovnaká sloboda každého a nadobúdanie tých vecí, ktoré nachádzame vo 

vzduchu, na zemi a v mori. Ďalej: vrátenie vecí uložených do úschovy alebo požičaných peňazí, 

odvrátenie násilností páchaných na nás inými vlastnou silou. Lebo takéto alebo im podobné veci 

nikdy nepovažujeme za nespravodlivé, ale za prirodzené a správne. 

 § 5. Inak ďalej za prirodzené právo považujeme to, čo je napísané v Mojžišových zákonoch 

a v evanjeliu; ... 

 § 6. Podľa toho prirodzené právo môžeme chápať v dvoch významoch. jednak, z hľadiska 

múdrej prirodzenosti človeka, ktorú zdieľa s bohom; takto prirodzené právo prislúchajúce ľuďom 

nazývame aj božím právom. Inak, z hľadiska citlivej prirodzenosti človeka, ktorú zdieľa s ostatnými 



zvieratami, teda z pocitov, pohybu a pudov; v takomto význame hovoríme, že právo prislúchajúce 

človeku je prirodzeným právom. 

... 

 § 9. A občianske právo je to, ktoré si pre seba vytvoril každý národ alebo spoločenstvo 

občanov z božích alebo ľudských dôvodov a nazývame ho občianskym právom alebo vlastníckym 

právom občianskej spoločnosti. Toto môžeme chápať v troch významoch. Po prvé všeobecne; 

ktorým je, že ho v každej občianskej spoločnosti všeobecne dodržiavajú. Po druhé osobitne: ktorým 

je, že si ho pre seba vytvoril každý národ alebo každá občianska spoločnosť z božích a ľudských 

dôvodov ako svoje vlastníctvo. Po tretie výsadne, totiž aby malo rímske právo, ktoré nazývame aj 

ríšskym právom, výsadné postavenie. ... 

 

Článok 3 

Čím sa navzájom odlišujú prirodzené právo, právo národov a občianske právo? 

 

 A mali by sme vedieť, že prirodzené právo sa od ostatných práv odlišuje v troch ohľadoch. 

Po prvé: pre svoj pôvod; lebo vzniklo súčasne s prirodzeným stvorením. Po druhé: pre svoju 

vznešenosť; lebo prirodzené právo, ktoré nariadil jedine boh, je záväzné pre všetky národy a nemení 

sa; a iné práva, ktoré si vytvorili pre seba národ alebo občianska spoločnosť, sa často menia buď 

vznikom novej obyčaje, alebo neskorším prijatím lepšieho protichodného zákona. Po tretie: pre svoj 

rozsah, lebo podľa prirodzeného práva sú všetky veci spoločné, kým podľa práva národov alebo 

občianskeho práva: toto je moje a toto tvoje. 

... 

 

Citované podľa: ŠTENPIEN, E.: Tripartitum. Žilina: Eurokodex, 2008, s. 53-56. 

  



2. KÁNONICKÉ PRÁVO A JEHO VPLYV NA KONTINENTÁLNY PRÁVNY SYSTÉM 

 

3. KODIFIKÁCIA PRÁVA V KONTINENTÁLNOM PRRÁVNOM SYSTÉME 

 

Corpus Iuris Canonici – Decretum Gratiani 

(cca. 1139) 

 

Causa XXIX. 

 

GRATIANUS. Akejsi žene, šľachtičnej, bolo oznámené, že ju syn akéhosi šľachtica žiada za 

manželku: ona dala súhlas. Avšak akýsi iný (muž), nízkeho, dokonca otrockého postavenia, 

ponúkol pod jeho menom seba samého a prijal túto (ženu) za manželku. Onen, ktorý ju pre seba 

chcel skôr, napokon príde a žiada ju za manželku. Ona si sťažuje, že bola podvedená a usiluje sa 

o spojenie s prvým. (Otázka I.) Po prvé, vzniká otázka, či medzi nimi (t.j. medzi ženou a otrokom) 

vzniklo manželstvo? (Otázka II.) Po druhé, ak sa žena najskôr domnievala, že ten (muž) je slobodný 

a potom zistí, že je otrokom, či je dovolené sa okamžite od neho odlúčiť? 

 

QUESTIO I. 

 

GRATIANUS. Že potom manželstvo medzi nimi vznikne, dokáže sa týmto spôsobom. Sobáš alebo 

manželstvo je spojenie muža a ženy, zahrňujúce nedeliteľné spoločenstvo života. Item, manželstvo 

vzniká súhlasom oboch (snúbencov). 

 

Teda: Pretože títo boli spojení, aby zachovávali nedeliteľné spoločenstvo života, pretože obaja 

vyslovili súhlas s druhým, je nutné ich nazývať manželmi. 

 

§ 1. Na tieto (dôvody) sa (však) odpovedá takto: Súhlas je zhoda dvoch či niekoľkých (ľudí) na 

(jednom a) tom istom. Ten však, kto sa mýli, nezhoduje sa, teda nesúhlasí, to je, že spolu s druhými 

sa nezhoduje. Tá (žena) sa však zmýlila: teda nesúhlasila, a preto ju nemožno nazývať manželkou, 

pretože tu nedošlo k súhlasu obidvoch a bez neho žiadne manželstvo nemôže vzniknúť... 

 

§ 2. K tomu: Nie každý omyl (však) nepripúšťa súhlas;...Pravdou je, že nie každý omyl vylučuje 

súhlas: ale niečo iné je omyl v osobe (error personae), niečo iné omyl v majetku (error fortunae), 

niečo iné omyl v právnom postavení (error condicionis), iné omyl vo vlastnostiach (error 

qualitatis). Omyl v osobe nastáva vtedy, keď tento (muž) je považovaný za Vergília a on je to 

Platón. Omyl v majetku vtedy, keď chudobný sa pokladá za bohatého či naopak. Omyl v právnom 

postavení vtedy, keď ten, kto je otrokom, sa pokladá za slobodného. Omyl vo vlastnostiach vtedy, 

keď zlý sa pokladá za dobrého. Omyl v majetku a vo vlastnostiach manželský súhlas nevylučuje. 

Omyl v osobe a právnom postavení však manželský súhlas nepripúšťa. 

 

Codex Iuris Canonici, Canon 1083. (cca. koniec 16. storočia) 

 

§ 1. Omyl v osobe robí manželstvo neplatným. 

 

§ 2. Omyl vo vlastnosti osoby, i keď dal podnet k zmluve (ku kontraktu), robí manželstvo 

neplatným iba: 

 

1-o. Ak sa omyl vo vlastnosti mení na omyl v osobe. 

 

2-o. Ak slobodná osoba uzatvorí manželstvo s osobou, ktorú pokladá za slobodnú, zatiaľ čo ona je 

otrokom v pravom zmysle slova. 

 

Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK, 2007, s. 

206-208.  



Rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (ABGB) 

(1811) 

 

Druhá hlava 

O PRÁVE MANŽELSKOM 

 

Pojem manželstvo 

 

§ 44. Rodinné vzťahy sa zakladajú manželskou zmluvou. Manželskou zmluvou prejavujú dve osoby 

rozličného pohlavia zákonným spôsobom svoju vôľu žiť v nerozlučnom spoločenstve, plodiť deti, 

vychovávať ich a poskytovať si navzájom pomoc. 

 

 

Pravidlo o spôsobilosti uzavrieť manželstvo 

 

§ 47. Manželskú zmluvu môže uzavrieť každý, pokiaľ mu v tom nebráni zákonná prekážka. 

 

PREKÁŽKY MANŽELSTVA 

I. Chýbajúci súhlas 

 

a) Pre nedostatok schopností dať súhlas 

 

§ 48. Zúriví, šialení, hlúpi a nedospelí nie sú schopní uzavrieť platnú manželskú zmluvu. 

... 

 

b) Pre nedostatok skutočného súhlasu 

 

§ 55. Súhlas k uzavretiu manželstva nie je právoplatný, ako bol vynútený dôvodnou bázňou 

(obavou). Či bázeň bola dôvodná, posúdi sa podľa toho, aké veľké a pravdepodobné bolo 

nebezpečenstvo a akej telesnej a duševnej povahy je ten, komu bolo vyhrážané. 

 

§ 56. Privolenie (súhlas) je neplatné tiež v prípade, ak ho dala osoba unesená, dokiaľ jej nebola 

vrátená sloboda. 

 

§ 57. Omyl robí privolenie k manželstvu neplatným jedine vtedy, ak nastal u osoby budúceho 

manžela. 

 

§ 58. Ak manžel po sobáši zistí, že jeho manželka je už tehotná s iným, môže sa, ak nejde o prípad, 

o ktorom ustanovuje § 121, domáhať, aby manželstvo bolo vyhlásené za neplatné. 

 

§ 59. Všetky ostatné omyly manželov, ako aj ich sklamané očakávania, vymienené, predpokladané 

alebo i dohovorené (očakávania), nebránia platnosti zmluvy. 

 

Slávnostné vyhlásenie súhlasu 

 

§ 75. Slávnostné vyhlásenie súhlasu musí sa uskutočniť pred riadnym duchovným správcom 

niektorého zo snúbencov, nech sa podľa toho, o aké náboženstvo ide, nazýva farár, pastor alebo 

akokoľvek inak, alebo pred jeho zástupcom a za prítomnosti dvoch svedkov. 

 

§ 80. Aby bol trvalý dôkaz, že manželská zmluva bola uzatvorená, sú farári povinní vlastnou rukou 

ju zapísať do knihy sobášov, osobitne na to určenú. ... 

 

Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK, 2009, s. 

325-329.  



 

Francúzsky občiansky zákonník (Code Civil des Française) 

(1804) 

 

Titul V. 

O MANŽELSTVE 

 

Hlava I. 

O KVALITÁCH A PODMIENKACH NEVYHNUTNÝCH NA UZAVRETIE MANŽELSTVA 

 

Článok 144. Muž pred dosiahnutím úplného veku 18. rokov a žena do dosiahnutia úplných 15. 

rokov veku nemôžu uzatvoriť manželstvo. 

 

Článok 146. Nie je manželstvo, ak nie je súhlas. 

 

Článok 147. Nemožno uzavrieť druhé manželstvo pred zrušením prvého manželstva. 

 

Článok 148. Syn, ktorý nedosiahol vek 25 rokov, dcéra, ktorá nedosiahla 21 rokov, nemôžu 

uzavrieť manželstvo bez súhlasu ich otca a matky: v prípade rôznosti názorov je dostatočný súhlas 

otca. 

 

Článok 165. Manželstvo sa uzatvára verejne pred občianskym úradníkom, podľa bydliska jednej 

z oboch strán. 

 

Článok 195. Verejné uznanie osôb za manželov (t.j. cirkevný sobáš) nemôže oslobodiť tieto osoby, 

vzájomne sa odvolávajúce na toto uznanie, od preukázania sobášneho listu o uzavretí sobáša pred 

úradnou osobou, ktorá vedie občiansku matriku. 

 

Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK, 2009, s. 

296. 


