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Čo je právna komparatistika?

Základné pojmy

•Komparatistika (porovnávacia veda) = veda, ktorá vyvodzuje vedecké 
poznanie komparáciou (porovnaním) svojho predmetu
•Predpokladom komparácie je rôznorodosť predmetu poznávania →

rozlišovanie a triedenie poznávaných prvkov (min. 2)
•Prvky komparácie

•Comparatum – t.j. porovnávaný predmet (to, čo sa porovnáva)
•spravidla je len jedno

•Comparandum – t.j. predmet, s ktorým porovnáva comparatum
•Môže sa skladať z viacerých prvkov

•Tertium comparationis - zjednocujúci prvok komparácie
•Určuje v akom vzájomnom vzťahu sú comparatum a comparandum
•Zhodné znaky umožňujúce rozumné porovnanie



Čo je právna komparatistika?
Základné pojmy

• Rozumná porovnateľnosť
• Taký vzťah porovnávaných predmetov, umožňujúci dospieť k 

rozumnej miere abstrakcie (zovšeobecnenia)
• Porovnanie pojmov s porovnateľným obsahom a rozsahom
• Výber takýchto pojmov na základe všeobecnejšieho vyššieho pojmu 

(tertium comparationis)
• Príklad: právny inštitútu vlastníckeho práva

• tertium comparationis = právny inštitút vyjadrujúci prisvojovanie 
veci alebo právne panstvo nad vecou

• porovnanie vlastníckeho práva na Slovensku, v Česku, Nemecku, 
Francúzsku; 

• už nie v Anglicku – absencia právneho inštitútu vlastníckeho 
práva podobného tomu kontinentálnemu



Čo je právna komparatistika?

Právna komparatistika
• Veda, ktorá získava nové poznatky porovnávaním svojho 

predmetu, ktorým je právo → právo ako predmet 
komparácie
• Objektívne právo – súbor záväzných pravidiel 

ľudského správania sa, ustanovených a vymožiteľných 
štátom

• Law in books a law in action – porovnávanie právnych 
predpisov a porovnávanie aplikačnej praxe týchto 
predpisov

• Komparácia obsahu právnych noriem a foriem 
právnych noriem – pramene práva, právne princípy,...



Funkcia a podstata právnej 
komparatistiky

Význam pre súčasnú právnu prax

•Získanie poznatkov, využiteľných pre oblasť 
legislatívy, exekutívy i aplikačnej praxe
•Poznanie a pochopenie limitov práva a nutnosti 

jeho inovácie
•Ohľad na historický a kultúrny vývoj krajiny pôvodu

•Poznanie právnych problémov a hľadanie ich 
nápravy
•Zisťovanie poznatkov o cudzom práve pre hľadanie 

riešení problémov vlastného práva



Funkcia a podstata právnej 
komparatistiky

Metódy právnej komparatistiky
• Vedné disciplíny a ich metódy, využívané pri právnej 

komparatistike
• Právna dogmatika – analýza normotvorby
• Právna sociológia – analýza spoločenských základov práva a 

aplikačnej praxe právnych noriem
• Právna filozofia – analýza hodnôt z hľadiska ich obsahu a 

spravodlivosti
• Tri pravidlá komparatívnej metódy

• Brať zreteľ na legislatívnu techniku a metódy cudzieho práva
• Komplexné porovnávanie v historickom a kultúrnom kontexte
• Porovnávanie predmetu a s ním súvisiacich prameňov práva



Rôznorodosť práva ako 
predpoklad komparácie

Rôznorodosť práva na mikroúrovni

• Právne normy ako základné prvky právneho poriadku
• Právne predpisy zahŕňajúce viacero právnych noriem
• Právne inštitúty ako súbory právnych noriem 

upravujúcich určitý druh spoločenských vzťahov

Rôznorodosť práva na makroúrovni

•Právne odvetvia – verejného či súkromného práva
•Právne poriadky jednotlivých krajín
•Právne rodiny, resp. veľké svetové právne systémy



Druhy právnej komparácie

Rôzne aspekty porovnávania práva

• Právo ako predmet komparácie sa vnútorne 
člení rôznymi spôsobmi → komparatistika
izoluje porovnateľné prvky a určí tertium
comparationis

• Existuje viacero druhov komparatistiky
• Makrokomparatistika
• Mikrokomparatistika
• Historická komparatistika



Makrokomparatistika

Právny štýl

• Právny štýl = súbor znakov odlišujúcich rôzne 
právne systémy

• Päť definičných znakov právneho štýlu
• Historický pôvod a vývoj právneho poriadku
• Špecifický spôsob právneho myslenia
• Výrazne špecifické právne inštitúty
• Druh prameňov práva a ich interpretácia
• Ideologické faktory



Makrokomparatistika

Právna kultúra

•Viacero úrovní chápania pojmu právna kultúra
•Kultúra aplikácie práva
•Kultúra formy práva

•V oblasti písaného práva – úroveň legislatívnej 
techniky

•Slovesná kultúra právnych predpisov
•Kultúra práva ako normatívneho systému

•Súčasť kultúry národa; prekrývanie s právnym 
štýlom (ten je užším pojmom)



Makrokomparatistika

Kritériá realizácie makrokomparácie

• Vo všeobecnosti – právny štýl, t.j. štýlotvorné prvky 
porovnávaného práva
• Charakter prameňov práva (pramenná komparatistika)
• Vnútorné členenie práva

• Členenie právneho poriadku na jednotlivé odvetvia 
verejného a súkromného práva (odvetvová 
komparatistika)

• Štýlotvorné právne inštitúty (inštitucionálna 
komparatistika)

• Využitie všetkých troch kritérií → rozlíšenie veľkých 
(svetových) právnych systémov



Mikrokomparatistika
Predmet a otázka náročnosti mikrokomparácie

• Predmet mikrokomparácie
• Menšie normatívne súbory

• Právne odvetvia (dedičské, právo, vecné právo,...)
• Právne inštitúty (súbory právnych noriem upravujúcich 

rovnorodé spoločenské vzťahy)
• Náročnosť mikrokomparácie

• Jazyková stránka
• Mnohé pojmy iných jazykov nemajú ekvivalent v 

slovenskom jazyku
• Dôkladná (komplexná) znalosť cudzích právnych poriadkov 

(reálie, historický vývoj, inštitúty)



Mikrokomparatistika
Praktický príklad

• Comparatum – inštitút nezavinenej nemožnosti splnenia 
záväzku podľa slovenského práva

• Comparandum – inštitúty „frustration“ podľa anglického 
práva a „Wegfall der Gesäftsgrundlage“ (odpadnutie 
zamýšľaného zmyslu záväzku) v nemeckom práve
• Obsah inštitútov je podobný, no nie rovnaký

• Vyhľadanie inštitútov príbuzných porovnávanému práve skrz 
tertium comparationis, na základe jazykovej a teoretickej 
znalosti anglických a nemeckých právnych pomerov

• Tertium comparationis – zánik záväzku inak než 
splnením, resp. zánik záväzku v dôsledku existencie 
prekážky, brániacej dlžníkovi splniť záväzok



Historická komparatistika

Dve roviny využiteľnosti

• Porovnanie súčasného práva určitého štátu s jeho 
minulým právom, resp. s minulým právom iného štátu
• Vývoj právnych inštitútov v rámci jedného právneho 

poriadku v chronologickom slede
• Transformácia práva v Československu po roku 1989

• Porovnávanie občianskych zákonníkov (ABGB z r. 1811, 
OZ z r. 1950 a 1964, uhorské obyčajové právo)

• Porovnanie rôznych historických (najmä antických) 
práv s cieľom priniesť nové poznatky o neplatnom 
práve
• Čisto akademický význam


