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Úvod do právnych dejín 
Slovenska

Objekt právnych dejín
• Dejiny práva ako súboru všeobecne záväzných právnych 

pravidiel správania, vyslovených štátom alebo komunitou 
ustanovenej alebo uznanej forme a nimi vynútiteľných
• Právne vs. mimoprávne pravidlá správania sa

• Moderné právo – tvorba a vynútiteľnosť práva štátom
• Archaické a stredoveké právo – tvorba a 

vynútiteľnosť práva na úrovni komunít
• Jednotný normatívny systém – právne, morálne, etické, 

náboženské normy
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Význam právnych dejín Slovenska
• PDS ako pedagogická disciplína

• Pôvod právnych noriem a inštitútov v minulosti (historické, 
myšlienkové, sociálne a ekonomické ukotvenie v minulosti)

• Užitočnosť pre súčasný vývoj (ponechať či zrušiť?)
• PDS ako vedecká disciplína

• Historicko-teoretický základ platných právnych disciplín
• Súhrn metód a metodológie pre skúmanie vývoja práva

• Právne dejiny v právnej praxi
• Historický výklad práva – zmysel právnej normy v kontexte 

podmienok obdobia, v ktorom vznikol
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Vymedzenie pojmu dejiny štátu a 
práva

•Dejiny štátu = Štátne, od obdobia konštitučných 
štátov ústavné právo + správne 
(administratívne) právo

•Dejiny práva = dejiny trestného a súkromného 
práva (osobné, rodinné, vecné, dedičské právo; 
občianske, obchodné, pracovné,...)
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Periodizácia dejín štátu a práva na 
Slovensku

• Periodizačné kritérium – historický typ spoločensko-
ekonomickej formácie
• Prvotnopospolné zriadenie (neštátne a predštátne, rodové, 

kmeňové usporiadanie)
• Otrokársky historický typ štátu, 
• Feudálny historický typ štátu
• Kapitalistický (buržoázny) historický typ štátu
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1. Predštátna slovanská spoločnosť
o Predštátne a protoštátne útvary a archaický normatívny systém

• Samova ríša (623 – 658)
• Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. stor. – 833)

2. Feudálny typ štátu
o Ranofeudálny štát a ranofeudálne právo

• Veľká Morava (833 – 906/907)
• Uhorské kniežatstvo a následne kráľovstvo (do roku 1200)

o Stavovská feudálna monarchia a stavovské feudálne právo
• Uhorské kráľovstvo (1200 – 1740)

o Absolutistická feudálna monarchia so stavovským feudálnym právom
• Uhorské kráľovstvo (1740 – 1848)

3. Občiansky štát a moderné právo
o Uhorské kráľovstvo (1848 – 1918)
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Pramene práva
•Materiálne pramene (vzniku) práva

•Všetky mimoprávne (metaprávne) okolnosti, z ktorých právo vzniká 
a vyvíja sa (podmienky života spoločnosti, právna veda, súdna prax)

•Formálne pramene (vzniku) práva
•Vlastné právne normy v ich osobitnej štátom (komunitou) stanovenej 

alebo uznanej forme
•Právna obyčaj, zákon, nariadenie, privilégium, štatút, dočasné súdne 

pravidlá, decízie, od 19. stor. aj medzinárodné zmluvy 
•Sekundárne pramene (poznania) práva

•Osobitne významné vzhľadom k nepísanému obyčajovému právu –
rekonštrukcia dobového práva

•Literárne pamiatky, materiálna kultúra, jazykovedná metóda, etnológia a 
etnologická komparatistika



Predštátne útvary a archaický 
normatívny systém

Slovania a územie Slovenska

•Slovanské osídlenie oblasti Karpát ešte pred 5. storočím – kmeňová 
organizácia spoločnosti
•Kmeň = politicko-etnická jednotka kreovaná predovšetkým na 

princípe vedomia spoločného pôvodu (etnicity), ktorú spája vlastné 
územie, spoločný jazyk, kultúra a slobodné vlastníctvo pôdy 
jednotlivcov

•Len fragmentárne informácie z externých zdrojov (rímski, byzantskí a 
franskí historici)
•Kmeňová demokracia (kmeňové snemy, ľudové zhromaždenia)
•Náčelník kmeňa, kmeňová aristokracia na čele s vladárom 

(vladykom) a žrecom (vykonávateľ kultu), vladykova družina
•Politické zjednocovanie kmeňov príbuzných kmeňov do kmeňových 

zväzov
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normatívny systém

Samova ríša
•Primárny prameň poznania – burgundská Fredegarova kronika
•Kmeňový zväz s charakterom vojenskej demokracie

•Vznik podmienený vojensko-politickou situáciou (Avari, 
Frankovia) → politický a účelový vojenský zväz; 
•Prvý stupeň politického vývoja západných Slovanov – od 
rodového útvaru k politickému predštátnemu útvaru
•Atribút personality rozšírený o atribút teritoriality

•Forma vlády – monarchia
•Volený panovník – kráľ (rex) s vojvodcovskou úlohou
•Vojenská družina – kniežatá + poprední bojovníci
•Kmeňové a nadkmeňové ľudové zhromaždenie
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normatívny systém

Pribinovo (Nitrianske) kniežatstvo
•Atribúty teritoriality a organizovanej verejnej moci – vyšší stupeň 

vývoja na úrovni vznikajúceho štátu (protoštátu)
•Knieža – reprezentuje moc kniežatstva; vládnuca slovanská dynastia
•Kniežací dvor, družina a služobníctvo – sústredené v Nitre ako 

mocenskom centre
•Ľudové zhromaždenie – jej existencia sa predpokladá
•Rada – poradný orgán kniežaťa, zložený kmeňovej aristokracie

•Vyšší stupeň teritoriálnej (hradská sústava) a mocenskej (mocenský 
aparát) organizácie nebol rozvinutý - nemožno hovoriť o štáte
•Chýba verejná moc oddelená od kmeňového zväzu
•Prítomné prvky timokratickej kniežacej aristokracie



Ranofeudálny štát a právo

Charakteristika ranofeudálnych štátov v strednej Európe
• Veľká Morava, Poľsko, Uhorsko ≠ feudálny štát

• Vnímanie feudalizmu
• Západná Európa: lénny systém založený na vzťahu závislosti medzi seniorom 

a vazalom
• Východná Európa: využívanie výsledkov práce roľníkov zemepánom (Marx)

• Prevaha slobodných osôb
• Silné postavenie panovníka
• Úradnícky charakter štátu

• Dvorská správa (najvyšší hodnostári štátu – funkcie odvodené od 
hodnostárov panovníkovho dvora)

• Osobitné služobnícke obce (zásobovanie panovníckeho dvora)
• Hradská správa (územie rozdelené na hradské obvody/komitáty, 

spravované panovníkovi podriadenými županmi)
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Veľká Morava – periodizácia dejín
• Obdobie Veľkomoravského kniežatstva (833 – 873)

• Obdobie formovania mojmírovského štátu na území 
Slovenska a Moravy

• Obdobie Veľkomoravskej ríše (874 – 894)
• Vytvorenie ríše expanziami za vlády kniežaťa Svätopluka I.

• Obdobie rozpadu Veľkej Moravy (894 – 906)
• 896 – príchod Maďarov
• Vnútorný rozklad – boj o moc medzi Svätoplukovými 

synmi
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Vytvorenie štátu, štátne teritórium
• Vznik štátneho útvaru vojenskou expanziou

• Spojenie Moravského a Nitrianskeho kniežatstva –
politické zjednotenie do Veľkej Moravy

• Dualizmus Veľkej Moravy – osobitné postavenie 
Nitrianskeho kniežatstva v rámci Veľkej Moravy
• Samostatne spravované ako údel – určitý stupeň autonómie
• Patrimónium – štátne územie = majetok rodu Mojmírovcov

• Veľkomoravská ríša
• Expanzia za Svätopluka I. – Vislansko, Česko, Dolné 

Sliezsko, Polabskí Slovania, Potisie, Banát
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Medzinárodnoprávne postavenie – suzerenita Veľkej Moravy

• Definícia pojmu suzerenita
• Stredoveké medzinárodné právo (pravidlá vzťahov medzi štátmi)

• Štát zosobňuje panovník, ktorý spravidla bol v lénnom pomere (závislosti) alebo v pomere 
vernosti (fidelity) k osobe iného panovníka

• Karol I. Veľký (800) – rímsky cisár; po r. 843 panovníci Východofranskej ríše – od cisára 
ako seniora odvodzujú jeho lénnici svoju autoritu

• Suzerenita = vernostný (príp. lénny) vzťah medzi vladárom (suzerénom) 
ovládajúceho štátu a vladárom závislého štátu
• Vnútorná samostatnosť štátu – závislá od daných historických okolností (reálna sila 

suzerenitu vymôcť)
• Suzerenita Veľkej Moravy

• Mojmír vo vzťahu vernosti k panovníkovi VFR – Ľudovít Nemec dosádza na 
trón Rastislava (846); Ľudovít Nemec vs. Rastislav (870) a neskôr Svätopluk I. 
(871)

• 880 – Veľká Morava pod ochranou pápeža
• Prijatie kniežaťa Svätopluka a jeho ľud do kresťanskej cirkvi
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Štátne a správne právo Veľkej Moravy

• Šírenie kresťanstva (kristianizácia) – zjednocujúci a centralizačný efekt
• Kristianizácia zhora – prijímanie viery panovníkom, jeho dvorom a vládnucou 

elitou
• Nastroj legitimizácie moci

• Vydelenie práva z dovtedy heterogénneho kmeňového normatívneho 
systému (náboženstvo, morálka)
• Úprava fungovania nových štátnych orgánov
• Súčasne však koexistencia nového práva a pôvodných obyčají

• Náboženské normy (ius divine) – normy náboženského života 
pochádzajúce od Boha

• Morálne a etické spoločenské normy – všeobecne uznávané a záväzné
• Obyčajové spoločenské normy
• Osobitné opatrenia (leges) – doplnok ostatných noriem
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Štátne a správne právo Veľkej Moravy

• Centrálna sústava štátnych orgánov
• Panovník - knieža

• Najvyšší zákonodarný, výkonný a súdny orgán
• Seniorát – najstarší mužský člen rodu (výnimočne voľba)
• Spoluvládca – Nitrianske knieža

• Kniežacia družina
• Armáda + výkonný orgán

• Kniežacia rada
• Poradný orgán – členovia dvora + vládnuca dynastia

• Ústredné a dvorské úrady
• Nádvorný župan (palatín), správca pokladu (taverník), stolník, pohárnik,...

• Dvorská kancelária
• Na čele kancelár – administratívna, diplomatická a zahraničnopolitická 

agenda
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Štátne a správne právo Veľkej Moravy

•Miestna štátna správa
•Vykonávaná na úrovní územných správnych jednotiek

•Sleduje záujem panovníka (správa patrimónia)
•Hradské župy na čele s hradskými županmi (príp. miestnymi 

kniežatami)
•Opevnené hradiská – tzv. hradská správa
•Ozbrojené družiny – výkonný orgán župana
•Archipresbyter – duchovný hradskej kaplnky – správne úlohy
•Služobnícke obce – pod správou dvorských hodnostárov, zásobovanie 

dvora
•Miestna samospráva

•Sleduje záujmy miestnej komunity
•Starešinovia (kmeti) na čele dedín (obcí)
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Právo Veľkej Moravy

•Transformácia dovtedajších protoprávnych obyčají na obyčajové 
normy s právnou relevanciou

•Písané právne normy – nový prvok
•Hlavný zdroj poznania – pramene poznania práva

•Nie je isté, či dochované pramene slúžili praktickému využitiu
•Ustanovenia svätých otcov – penitenciál - kniha trestov ukladaných pri 

spovedi
•Nomokánon – zbierka cirkevného práva, zostručnená sv. Metodom z 

byzantského zdroja Synagogae
•Collectio Canonum – zbierka kánonického práva, ktorú dostal sv. Metod 

od pápeža
•Súdny zákonník pre ľud – svetský zákon spracovaný podľa byzantskej 

Eklogy; trestné a súkromné právo; nie je isté, či platil v praxi


