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Hodnotenie predmetu

 Priebežné hodnotenie

 2 testy (spolu 90% záverečného hodnotenia) a aktívna 

participácia na seminároch (10% záverečného hodnotenia)

 Fakultatívna možnosť zohľadniť participáciu študenta na

seminároch do 10% celkového hodnotenia

 Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. (Starovek). Heuréka, 

2012. • Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. (Stredovek). Vyd. 

odd. Praf UK. Bratislava, 2007. • Beňa, J.: Pramene k dejinám 

práva (Novovek). Vyd. odd. PraF UK. Bratislava, 2009. 



Pojem súkromné právo

 1. Záujmová teória 

 Ulp. D. 1.1.1.2. Huius studii duae sunt positiones, publicum

et privatum. publicum ius est quod ad statum rei romanae

spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim

quaedam publice utilia, quaedam privatim. • 

 Toto štúdium má dve základné časti, verejné a 

súkromné. Verejné právo sa vzťahuje na úžitok rímskeho 

štátu, právo súkromné na záujem jednotlivcov: lebo 

niečo sa týka verejného úžitku, niečo súkromného. 



Pojem súkromné právo

 2. Subordinačná teória 

 Nadradenosť a podriadenosť vs. rovnosť subjektov 

 3. Organická teória 

 V právnom vzťahu je prítomný verejný orgán, ktorý 

rozhoduje vo svojich medziach o subjektívnych právach 

a povinnostiach fyzických a právnických osôb



Členenie súkromného

práva
 Niektoré súbory právnych noriem sa vzťahujú len na

určité triedy osôb alebo na určité veci, resp. právne

skutočnosti (obchodné právo, právo duševného

vlastníctva, právo cenných papierov, námorné právo, 

banské právo, lénne právo, čiastočne pracovné právo, …)

 Po odčlenení týchto odvetví zostáva občianske právo ako

všeobecné súkromné právo



Členenie občianskeho 

práva
 Historicky tripartícia:

 Gai. 1.8. a I. 1.2.12:Omne autem ius, quo utimur, vel ad 

personas pertinet vel ad res vel ad actiones. 

 19. storočie: pandektistické členenie na 5 častí – osobné, 

rodinné, vecné, dedičské a záväzkové

 Pandektistický systém je hierarchicky budovaný systém 

diaketicky protichodných pojmov



Členenie občianskeho

práva



Osobné práva



Majetkové práva



Vecné práva



Dedičské právo



Záväzkové práva



Ďakujem za pozornosť


