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Štýlotvorné prvky kontinentálneho 
európskeho práva 

Zvláštnosti štruktúry kontinentálneho práva 

•Hlavné triediace kritérium pre účely klasifikácie práva na svetové 
právne systémy – pramene práva  

•Právna norma ako základný prameň práva v zmysle základného 
stavebného kameňa právneho poriadku 

•Formálne pramene práva ako nositeľ a sprostredkovateľ obsahu 
právnej normy 

•Rovnaké štýlotvorné pramene práva pre celé kontinentálne právo 

•Pramene písaného práva (ius scriptum, lex scripta) 

•Pramene nepísaného práva (ius non scriptum, lex non scripta) 

•Vnútorné triedenie práva  ako ďalšie klasifikačné kritérium 

•Historicky podmienený dualizmus práva – verejné a súkromné právo 

•Právne odvetvia ako základné prvky systému národného práva 

•Právne inštitúty 



Pramene práva ako hlavné 
klasifikačné kritérium 

Právna norma ako základný prameň práva 

• Všeobecne záväzné pravidlo ľudského správania 

• Explicitne stanovená povinnosť subjektu práva ako sa má chovať (normatívny 
obsah - príkaz, zákaz, povolenie) 

• Vyjadrenie vo forme všeobecne formulovaného pravidla správania sa (nie 
kazuisticky)  

• Právna norma ako návod na riešenie problému, nie riešenie samo – 
interpretácia práva 

• Imateriálna (nehmotná) normatívna štruktúra 

• Má svojho tvorcu i adresáta – adresátovi musí byť sprostredkovaný jej obsah 

• Formálne pramene práva – prostriedok zabezpečujúci oboznámenie adresáta 
s vôľou zákonodarcu 

• Právna norma daná spravidla zákonom, ktorý vzišiel z legislatívneho procesu 

• Právna norma sa stále mení a zdokonaľuje (novelizuje) 

• Sekundárna legislatíva – vysvetľuje v zákone obsiahnuté právne normy 



Pramene práva ako hlavné 
klasifikačné kritérium 

Formálne pramene práva 

• Pramene písaného práva 

• Zákon ako prameň práva – základ pre praktické riešenie právneho 
problému s osobitými formami 

• Ústavný zákon 

• Ústava = základný zákon štátu, obsahujúci princípy štátnej a 
spoločenskej organizácie 

• Ústavné zákony – jediný prostriedok na zmenu ústavy v osobitnom 
procese 

• Ústavný súd – orgán ochrany ústavy a ústavnosti 

• Obyčajný zákon 

• Úprava základných pravidiel právnych vzťahov 

• Podzákonná norma 

• Konkretizácia zákonom stanovených pravidiel pre potreby praxe 
predpismi administratívnych orgánov 



Pramene práva ako hlavné 
klasifikačné kritérium 

Formálne pramene práva 

• Pramene písaného práva 

• Kódex 

• Osobitná forma pre obyčajný zákon (prijatý štandardným legislatívnym procesom) 

• Inkorporácia právnych inštitútov jedného právneho odvetvia 

• Všeobecná časť kódexu a vnútorná systematika kódexov 

• Rozdielne poňatie v kódexoch 1. a 2. generácie (filozofické základy prirodzeného 
práva a osvietenstva vs. komerčne orientovaný pragmatizmus) 

• Dnešné vnútorné členenie občianskych kódexov = produkt nemeckej 
pandektistiky 19. storočia, BGB a ZGB (naproti tomu CC a ABGB – rímskoprávna 
Gaiova koncepcia) 

• Právne princípy daného odvetvia + inštitúty nezaraditeľné do inej časti kódexu 

• Pramene práva, zákaz retroaktivity, zákaz denegatio iustitiae, zásada iudex ius 
dicit inter partes, zásada neznalosť práva neospravedlňuje, prezumpcia bona 
fides (dobrej viery), zákaz zneužitia subjektívneho práva, monopol štátnej 
ochrany práva 

• Právnické osoby + zaradenie rodinného, pracovného a obchodného práva 



Pramene práva ako hlavné 
klasifikačné kritérium 

Formálne pramene práva 

• Pramene nepísaného práva 

• Právna obyčaj (consuetudo) 

• Historický kontext – podmienky platnosti 

• Usus longaevus – v dobe, kedy sa obyčaj aplikuje, už bola od 
pradávna/nepamäti zachovávaná 

• Opinio neccessitatis – všeobecné presvedčenie o záväznosti obyčaje 

• Racionálnosť obyčaje 

• Súčasný náhľad na platnosť právnej obyčaje 

• Consuetudo secundum legem – zachovávanie obyčaje v medziach zákona – 
najmä prostriedok interpretácie zákona ak neexistuje zákonná úprava 
(napr. zvyklosti poctivého obchodu, § 914 ABGB, § 157 BGB, čl. 1159 CC) 

• Consuetudo praeter legem – obyčaje zachovávané pomimo zákona, nie 
však protizákonne (napr. v Anglicku) 

• Consuetudo adversus (contra) legem – obyčaj odporujúca zákonu (v 
kontinentálnom práve vylúčené) 



Pramene práva ako hlavné 
klasifikačné kritérium 

Formálne pramene práva 

• Pramene nepísaného práva 

• Sudcovské právo – judikatúra 

• Súdne rozhodnutie nie je bežným prameňom práva (iudex ius dicit inter 
partes – sudca vyhlasuje právo medzi stranami sporu) 

• Výnimka – Škandinávia, Holandsko – využitie analógie, normatívny 
charakter rozsudku 

• Praktický, nie legislatívny prameň práva (jurisprudencia) 

• Všeobecné pravidlo sa vyjadruje princípom 

• Non exemplis sed legibus, judicandum est – nerozhoduje, nesúdi s príkladom, 
ale zákonom 

• Zbierky rozsudkov najvyšších súdov – zjednocovanie výkladu práva 

• Právna doktrína (opinio iuris doctorum) 

• Formovaná od stredoveku na univerzitách 

• Zákonná úprava má vždy prednosť 

• Vplyv najmä pri tvorbe legislatívy 



Pramene práva ako hlavné 
klasifikačné kritérium 

Formálne pramene práva 

•Pramene nepísaného práva 

•Všeobecné právne princípy 

•Všeobecné požiadavky na ľudské správanie, uznávané v civilizovaných krajinách a 
intuitívne vnímané ako právne zásady bez ohľadu na ich explicitné vyjadrenie v zákone 

•Historický základ v súkromnom práve, ale i ústavnom práve (§ 7 ABGB – prirodzené 
zásady právne; BGB, ZGB – Treu und Glauben, t.j. dobrá viera; dobré mravy) 

•Vzťah všeobecných právnych zásad a právneho poriadku 

•Normatívne pôsobenie 

•Zákon vyhlasuje právnu zásadu za právnu normu alebo na ňu odkazuje – sudca ich má 
aplikovať ako normy (prameňom práva je stále zákon) 

•Zákon právnu zásadu preberá do svojho znenia – pôsobí normatívne silou zákona 

•Interpretačné pôsobenie 

•Interpretačné pravidlo mimo rámec textu zákona (pacta sunt servanda, lex posterior derogat 
legi priori, lex specialis derogat legi generali, lex retro non agit) 

•Právne irelevantné všeobecné právne zásady 

•Nepôsobia ani normatívne ani interpretačne (nemo turpitudinem suam allegare potest) 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Členenie na verejné a súkromné právo 

•Historicky podmienený dualizmus práva – rímsky právnik Uplianus a záujmová teória 

•Ulp. D. 1.1.1.2.: „Verejné právo sa vzťahuje na úžitok rímskeho štátu, právo súkromné na záujem 
jednotlivcov: lebo niečo sa týka verejného úžitku, niečo súkromného.“ 

•Súkromné právo 

•Faktory ovplyvňujúce vývoj jeho vnútornej štruktúry 

•Rímske právo (súkromnovlastnícke vzťahy – najmä vzťahy obligačné),  

•Kánonické právo (manželstvo a rodičovské vzťahy, dedenie), 

•Obyčajové právo (vlastnícke právo, dedenie, rodinné právo)  

•Moderný socioekonomický vývoj (obchodné a obligačné vzťahy, pracovné vzťahy) 

•Verejné právo 

•Počiatky formovania v ére nástupu absolutizmu a národných štátov (16.-17. stor.), rozvoj 
v podmienkach 19. a 20. stor. 

•Subordinačná teória – nadriadenosť a podriadenosť subjektov vs. rovnosť subjektov 

•Staršie filozofické základy (Montesquie, Rousseau, Beccaria) 

•Štúdium a využívanie cudzích názorov a skúseností (nemecké právo sa inšpirovalo 
francúzskym správnym právom) 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Právne odvetvia ako špecifikum 

•Normy, ktoré spolu úzko súvisia, sa zaraďujú do 
spoločných skupín – právnych inštitútov alebo 
odvetví 

•Spoločný menovateľ – rímskoprávne základy a 
kánonické právo 

•Neexistuje totožnosť odvetvového delenia práva vo 
všetkých kontinentálnych právnych poriadkoch 

•Základné delenie na odvetvia verejného a 
súkromného práva  



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Štýlotvorné inštitúty občianskeho práva 

• Subjekty práva a právna subjektivita 

• Fyzické a právnické osoby 

• Pôvodne len FO – tzv. prirodzené osoby (natürliche Personen) 

• Spôsobilosť na práva a povinnosti 

• Spravidla neobmedzená, no nebolo to vždy samozrejmosť (capitis 
deminutio, exkomunikácia z cirkvi) 

• Relikty capitis deminutio - § 574 ABGB, čl. 22 a 23 CC – 
občianska smrť 

• Spôsobilosť na právne úkony 

• Deliktuálna spôsobilosť 

• PO až omnoho neskôr 

• ABGB a CC v počiatkoch len nepriamo, až BGB ako štandard 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Štýlotvorné inštitúty občianskeho práva 

• Inštitúty rodinného práva 

• Osobitné postavenie rodinného práva – prelínania súkromného a 
verejného práva (uzatváranie manželstva, meno manželov a detí, dohľad 
nad výchovou detí) 

• Vplyv kánonického práva katolíckej cirkvi – cirkevný sobáš vs. civilný 
sobáš 

• Vznik manželstva 

• Vždy pred nejakým orgánom (štátny, cirkevný) 

• Manželstvo ako občianskoprávna zmluva 

• Vznik momentom uzavretia zmluvy vs. vznik rozhodnutím orgánu 

• Zánik manželstva – rozvod/rozluka, neplatnosť manželstva 

• Majetkové pomery medzi manželmi – manželské majetkové 
spoločenstvo vs. oddelený majetok manželov 

• Právne postavenie manželských a nemanžleských detí 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Štýlotvorné inštitúty občianskeho práva 

• Vecné právo 

• Pojem vec – rôznorodé definície pojmu vec naprieč kontinentálnym právom 

• Základné delenie na hmotné a nehmotné veci 

• Delenie na hnuteľné a nehnuteľné veci – zdroj rôznorodosti 

• CC – prirodzené nehnuteľnosti, nehnuteľnosti svojim určením,... 

• ZGB – vlastníctvo pozemkov, vlastníctvo hnuteľností 

• Vlastnícke právo – základ v rímskoprávnom koncepte dominia, t.j. nedeliteľné 
právo poskytujúce absolútne právne panstvo nad vecou 

• Absolútne subjektívne právo čo do rozsahu a pôvodu 

• Výlučné subjektívne právo – vlastník môže vylúčiť iných z užívania veci 

• Oprávnenie ľubovoľne s vecou nakladať + ius utendi et fruendi, possidendi, 
disponendi, dereliquendi, abutendi 

• Obmedzenie ľubovôle právami iných osôb a zákonom 

• Prostriedky ochrany – reivindikačná a negatórna žaloby 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Štýlotvorné inštitúty občianskeho práva 

• Záväzkové právo 

• Spoločné znaky pre kontinentálne právo 

• Všeobecný pojem záväzkového práva aj napriek špecifikám 

• ABGB – osobné práva k veciam 

• 2 hlavné dôvody vzniku záväzkov – zmluvy a protiprávne úkony 
(najmä spôsobenie škody) 

• Kontraktuálne (zmluvné) záväzky 

• Deliktuálne (mimozmluvné) záväzky 

• Pojem záväzok - konsenzuálny základ záväzkov (vznik na základe 
bezpodmienečného prijatia ponuky, t.j. prejavom vôle) 

• Platí aj pre reálne kontrakty – aby nastali právne následky, k zmluve musí 
pristúpiť aj ďalšia právna skutočnosť 

• Zodpovednosť za škodu – škoda, porušenie práva, príčinná súvislosť 
medzi škodou a porušením práva, zavinenie (úmysel/nedbanlivosť) 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Štýlotvorné inštitúty občianskeho práva 

•Dedičské právo 

•Nadobúdanie vlastníctva prechodom práv po zosnulom poručiteľovi 

•Historický základ v rímskom práve 

•Delácia – ponúknutie (deferovanie) dedičstva osobe, ktorá má 
dedičský titul 

•Súčasné právo – vychádza z rímskeho konceptu, ale odmieta 
ležiacu pozostalosť (hereditas iacens) – pozostalosť sa nadobúdala až 
jej prijatím, dovtedy bez majiteľa 

•Predpoklady dedenia 

•Smrť poručiteľa (spravidla jedného) 

•Majetok po poručiteľovi (pozostalosť) 

•Osoby oprávnené dediť (dedičia – môžu byť aj viacerí súčasne) 

•Dedenie zo zákona a testamentárne dedenie 



Vnútorné triedenie práva ako 
klasifikačné kritérium 

Štýlotvorné inštitúty občianskeho práva 

• Uplatnenie nároku na súde 

• Žaloba = prostriedok ochrany a uplatnenie subjektívnych práv 

• Podávaná na súd – štátny monopol ochrany subjektívnych práv a 
vymáhania práva 

• Výnimky 

• Dovolené prípady svojpomoci 

• Mimosúdne riešenie sporov – arbitrážne konanie 

• Súdne konanie upravené v občianskych súdnych poriadkoch 

• Rovnosť sporových strán (domini litis) 

• Rovnosť aj pri dokazovaní, samo dokazovanie však riadi súd (rozhoduje 
o prípustnosti dôkazov, ich súlad so zákonom) 

• Rozhodnutie založené na zistenom skutkovom stave 

• Formálna pravda vs. materiálna pravda 


