
Právne dejiny Slovenska –
propedeutika

Historické pramene práva na Slovensku II



Kráľovské privilégium (privilegium)

• tiež výsada

• poskytuje subjektívne práva jednotlivcom alebo súhrnu jednotlivcov 
(napr. rodom) alebo mestám
• udelenie osobitných práv alebo majetku (donácia)



Kráľovské privilégiá (privilegium)

• materiálne náležitosti:
• vydané kráľom

• nesmie odporovať zákonom, božskému právu, prirodzenému právu, dobrým mravom

• nesmie byť v rozpore s právami tretích osôb

• formálne náležitosti:
• vydanie kráľovskou kanceláriou

• štýl privilégia

• použitie predpísaných doložiek

• podpis a pečať

• časový a miestny údaj

• publikovanie v komunite, ktorej sa privilégium týkalo



Kráľovské privilégiá (privilegium)

• po r. 1848 privilégium ako 
prameň zaniklo, zostali však v 
platnosti subjektívne práva, 
vyplývajúce zo starších privilégií

• tieto subjektívne práva mohli byť 
potom neskôr zrušené až 
zákonom



Štatúty (statuta)

• vnútorné predpisy
• vydávali územné alebo záujmové organizácie, pokiaľ mali ius statuendi
• štatúty územných korporácií

• mestá
• komitáty
• osobitné územné oblasti

• štatúty záujmových korporácií
• cechy
• cirkevné korporácie

• od r. 1882 – ius statuendi rozšírené aj na obyčajné obce
• dnes existujú ako vnútorné predpisy (napr. stanovy občianskych združení, 

politických strán, verejných vysokých škôl)



Opus Tripartitum

• pokus o kodifikáciu krajinského 
práva v Uhorsku

• autorom Štefan Werbőci (1514)

• neúplné sankcionovanie => 
nestal sa zákonom

• názory na platnosť Tripartita:
• z moci obyčajového práva

• platí zo zákona

• consensu populi – Tripartitum ako 
právo sui generis



Štruktúra Tripartita

• Úvod (prologus)

• 1. časť (pars prima)

• 2. časť (pars secunda)

• 3. časť (pars tertia)

• pokus o rozdelenie diela na osoby (personae), veci (res) a žaloby 
(causae)



Snahy o revíziu Tripartita

• zák. čl. 21/1548 – Quadripartitum

• zák. čl. 24/1715 – Novum Tripartitum



Dočasné súdne pravidlá
(Ideiglenes Törvénykezési Szabályok)

• Marcové zákony z r. 1848 rušili staré základy súkromného práva, no 
nevytvorili nové

• 1852 – v Uhorsku bolo oktrojované rakúske právo

• 1860 – Októbrový diplom vrátil Uhorsku samostatnosť

• január – marec 1861 – zasadnutie Judexkuriálnej konferencie

• obsah:
• platí staré uhorské právo, no s výnimkami:

• prevody nehnuteľností
• pozemkovoknižné právo podľa rakúskeho práva
• banské právo
• nová úprava dedičského práva



Decízie (Rozhodnutia pre zjednotenie práva)
(Jogegységi határozatok)

• vznikli reformou súdnictva v roku 1912

• senáty Kráľovskej kúrie mohli vydávať právotvorné rozhodnutia



Dekréty prezidenta republiky

• tzv. Benešove dekréty

• ide o mimoriadnu formu legislatívy v rokoch 1940 – 1945

• vydávané podľa dekrétu č. 2/1940 Úř. v. čsl.
• prezident môže meniť zákony:

• na návrh vlády
• v nevyhnutných prípadoch
• so súhlasom vlády

• dekréty prezidenta republiky boli neskôr schválené Národným 
zhromaždením (Zákon č. 57/1946 Sb.) (ratihabícia):
• ústavné dekréty sa transformovali na ústavné zákony
• dekréty sa transformovali na zákony
• platnosť týchto predpisov zostala ex tunc (od momentu vydania)



Nariadenia Slovenskej národnej rady

• predpisy vydávané Slovenskou národnou radou v rokoch 1944 – 1948

• publikované v osobitnej zbierke nariadení SNR



Medzinárodné zmluvy

• spočiatku predovšetkým mierové zmluvy

• neskôr aj zmluvy o nástupníctve

• najmä od 19. storočia slúžia na tvorbu medzinárodného práva, kde 
nahrádzajú medzinárodnoprávnu obyčaj



Právna veda

• až do konca stredoveku veľmi skromná úroveň

• úroveň jurisprudencie (právnej vedy) sa udržiavala na vysokých školách 
(kapitulné školy, univerzity)

• rozmach až po Tripartite a na univerzitách v Trnave a v Košiciach

• neskôr univerzity v Budíne a v Bratislave (Alžbetínska univerzita, od r. 1919 
Univerzita Komenského)

• právna veda a jej vplyv na právo:
• teoreticky skúmala platné právo, triedila ho
• vplývala na sudcovské rozhodovanie
• vplývala na tvorbu nového práva
• vplývala na výklad (interpretáciu) práva



Súdna prax

• význam súdnej praxe najmä v období prevahy obyčajového práva

• znalosť obyčajového práva kolísala, sudca nerozhodoval ako dnes

• význam súdnej praxe spočíva v:
• možnosť sudcovskej tvorby práva (u nás sporná povaha)

• vytvorení judikatúry, ktorá vedie k zjednocovaniu práva



Listiny (diploma) a právne knihy (codices)

• listiny sú najdôležitejšie v staršom období ako svedectvo o najstaršom práve
• množstvo listín je v staršom období nízke (často falzá), rastie až od 13. 

storočia
• listiny vydávali:

• kráľ (Kráľovská kancelária)
• vierohodné osoby (palatín, krajinský sudca...)
• vierohodné miesta (kapituly, kláštory)
• súkromné osoby

• právne knihy (najčastejšie v mestách)
• mestské právne knihy 

(Žilina, Bratislava, Budín)
• záznamy o testamentoch
• účtovné knihy



Literárne diela

• legendy (vita, legenda)

• kroniky, letopisy (chronica, annales)

• v modernej dobe romány



Tlač

• od 18. storočia

• relevantným právnohistorickým
zdrojom je printová tlač cca do 
konca 90. rokov 20. storočia



Príslovia, porekadlá, zvyky

• zaujímavé z hľadiska obsahu i formy (terminológia)

• ukazuje aj na kontrast medzi tzv. učeným a tzv. ľudovým právom

• pokladajú sa za prejavy slušnosti („dobré mravy“, „obchodné 
zvyklosti“) na rozhraní medzi právom a inými normatívnymi systémami
• podanie ruky

• zapitie (oldomáš)






