
1. Barbarské právo v Európe (tzv. leges barbarorum) 

 
Codex Euricianus 

(Zbierka vizigótskeho práva, cca. 470-480 n. l.) 

 

Článok 277 

 

 Gótske prídely a tretiny Rimanov, ktoré v uplynulých päťdesiatich rokoch neboli žiadané 

naspäť, nemožno žiadnym spôsobom vymáhať. To isté platilo o utečených otrokoch, ktorí v 

uplynulých päťdesiatich rokoch neboli nájdení; nech nie je dovolené volať ich späť do otroctva. 

Prikazujeme však, aby staré hranice pozemkov ostali tak, ako to náš otec blahej pamäti prikázal 

v inom zákone; a všetky ostatné spory, či dobré či zlé, ktoré v uplynulých tridsiatich rokoch neboli 

rozsúdené, nemožno žiadnym spôsobom vymáhať, ako napríklad otrokov, o ktorých sa viedlo súdne 

konanie, či dlhy, ktorých zaplatenie nebolo vynútené. A ak sa niekto opováži po uplynutí tohto 

počtu tridsiatich rokov obnoviť spor, nech je mu onen počet rokov na prekážku a nech je donútený 

zaplatiť libru zlata tomu, komu určí kráľ. Toto vôbec nedovoľujeme, aby sa znovu prejednávali 

akékoľvek spory, či dobré či zlé, ktoré v kráľovstve nášho otca blahej pamäti boli rozsúdené. ... 

 

Článok 283 

 

 Ak by skapalo to, čo bez vedomia pána bolo zverené cudzím otrokom, nech nevznikne 

pánovi otroka žiadna škoda. Kto by totiž bez vedomia pána zveril otrokovi svoje veci, nech si to 

pripočíta ku svojej vine. Nech rovnaké platí aj o veciach vypožičaných. 

 

Článok 284 

 

 Ak pán prostredníctvom svojho otroka požiada, aby mu bolo niečo požičané a otrok by 

s požičanými vecami utiekol, vtedy nech je pán zaviazaný, aby požičané navrátil. Ak však otrok len 

predstiera, že pán o požičanie požiadal a tak prijme, čo má byť odnesené pánovi, avšak to, čo 

prijme zničí alebo hoci stratí a utečenca nebude možné nájsť, nech pán otroka zloží prísahu, že ho 

neposlal, aby niečo prijal a že nevedel, že otrok o niečo žiadal a nech sa neobáva žiadnej ujmy. 

Rovnaké nariaďujeme aj o zverených veciach. 

 
Citované a následne upravené (text v kurzíve) podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. 

Bratislava: VO PraF UK, 2007, s. 12-13. 

 

 

Lex Salica 
(Kmeňové obyčajové právo sálskych Frankov, spísané cca. okolo roku 507 n. l.) 

 

Titul XV  

O tom, kto by olúpil slobodného človeka 

 

§ 1 Ak niekto okradne slobodného človeka, napadnúc ho neočakávane, a bude usvedčený, 

odsudzuje sa na zaplatenie 2500 denárov, čo činí 63 solidov. 

§ 2 Ak Riman okradne sálskeho Franka, musí prijať vyššie spomínaný zákon. 

§ 3 Ak však Frank okradne Rimana, odsúdi sa na pokutu 35 solidov. 

 

Titul XLI 

O vražde slobodných ľudí 

 



§ 1 Ak niekto pozbaví života slobodného Franka alebo iného barbara, ktorý žije podľa sálskeho 

zákona a bude usvedčený, odsudzuje sa na pokutu 8000 denárov, čo činí 200 solidov. 

§ 3 Ak niekto pozbaví človeka, ktorý je v kráľovskej službe alebo slobodnú ženu, odsudzuje sa na 

pokutu 24000 denárov, čo činí 600 solidov. 

§ 4 Ak niekto pozbaví života človeka, ktorý je v kráľovskej družine, odsudzuje sa na pokutu 

24000 denárov, čo činí 600 solidov. 

§ 5 Ak niekto pozbaví života Rimana – kráľovského stolovníka a bude usvedčený, odsudzuje sa 

na pokutu 12000 denárov, čo činí 300 solidov. 

§ 6 Ak niekto pozbaví života Rimana – majiteľa pôdy a nie kráľovského stolovníka, odsudzuje sa 

na pokutu 4000 denárov, čo činí 100 solidov. 

 

Titul LIX 

O allódoch (t.j. slobodnom majetku) 
 

§ 1 Ak zomrie muž a nezanechá deti, nech nastúpi do pozostalosti otec či matka, ak sú nažive. 

§ 2 Ak nebude otec a matka nažive a zosnulý zanechá bratov či sestry, nech pozostalosť dostanú 

títo. 

§ 3 Ak však nebudú ani títo, nech nastúpia do pozostalosti sestry otca. 

§ 4 Ak však nebudú sestry otca, nech si pozostalosť vyžiadajú sestry jeho matky. 

§ 5 Ak ale nebude žiadny z týchto, nech do pozostalosti nastúpi každý, kto z otcovho 

príbuzenstva bude bližší. 

§ 6 Nech však žiadny pozostalostný podiel zo sálskej pôdy nepripadne žene, ale všetky 

pozostalostná pôda nech prejde na mužské pohlavie. 

 
Citované a následne upravené (text v kurzíve) podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. 

Bratislava: VO PraF UK, 2007, s. 27 ,34, 41. 

 

 

Otázky a úlohy: 

 

1. Na základe uvedených úryvkov z tzv. barbarských zákonníkov (lat. leges barbarorum) 

uveďte charakteristické rysy týchto inkorporácií a kodifikácií germánskeho práva. 

2. Na základe rozboru ustanovení Codex Euricianus identifikujte inštitúty a zásady rímskeho 

práva, ktoré ovplyvnili vizigótske právo a zamyslite sa nad tým, či boli prevzaté v úplnosti 

alebo či prešli určitou mierou modifikácie. (Pozn.: Pri porovnaní pritom môžete vychádzať 

z klasického rímskeho práva.) 

3. V čom bolo dedenie u germánskeho kmeňa Frankov odlišné od rímskeho dedičského práva? 

(Pozn.: Pri porovnaní pritom môžete vychádzať z klasického rímskeho práva.) 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

 

 ADAMOVÁ, K. a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 

2003, s. 114-128, 670-675. 

 REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. 4. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: 

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010. 

 HATTENHAUER, H.: Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 134-143. 

  



2. Vplyv rímskeho práva na vývoj kontinentálneho právneho systému 

– romanizácia feudálneho práva 

 
2.1 Filozofická a koncepčná rovina recepcie rímskeho práva 

 

Corpus Iuris Civilis – Institutiones 
(Učebnica občianskeho práva, Byzantská ríša, 1. pol. 6. stor. n. l.) 

 

PRVÝ TITUL 

O SPRAVODLIVOSTI A PRÁVE 

 

 Spravodlivosť je nemenná a trvalá vôľa poskytovať každému jeho právo. 

... 

 3. Sú tieto tri právne zásady: čestne žiť, nikomu neubližovať, každému priznať, čo mu patrí. 

 4. Pre štúdium práva existujú dva východiskové body, verejné právo a súkromné právo. 

Verejné právo je to, čo sa týka organizácie štátu, súkromné právo je to, ktoré sa vzťahuje na záujem 

jednotlivca. Teraz je potrebné hovoriť o súkromnom práve, ktoré sa skladá z troch častí: pozostáva 

totiž z predpisov práva prirodzeného (ius naturale), práva medzi národmi (ius gentium) 

a z občianskeho práva civilného (ius civile). 

 

DRUHÝ TITUL 

O PRÁVE PRIRODZENOM, PRÁVE MEDZI NÁRODMI A PRÁVE CIVILNOM 

 

 Prirodzené právo je to, čo príroda určila pre všetko živé tvorstvo. Lebo toto právo patrí 

nielen ľudskému pokoleniu, ale všetkému živému tvorstvu, ktoré existuje vo vzduchu, na zemi, vo 

vode. Odtiaľto sa odvodzuje mužské a ženské pohlavie, ktoré nazývame manželstvom ľudí, 

podobne ako splodenie a výchova detí; vidíme, že aj ostatné živé tvorstvo sa posudzuje podľa 

znalosti tohto práva. 

 1. Civilné právo, ale aj právo medzi národmi sa rozlišujú; všetky národy, ktoré sa spravujú 

zákonom a obyčajou, žijú do istej miery podľa svojho vlastného práva, sčasti podľa spoločného 

všetkým ľuďom. Lebo čo si každý národ pre seba ako právo ustanovil, to je jeho občianstvo 

(civitas), vlastné právo a nazýva sa civilné právo (ius civile), pretože len toto občianstvo je 

vlastným právom. Na druhej strane, čo prirodzený rozum (naturalis ratio) diktuje pre všetkých 

ľudí, na to národy rovnako dbajú, a to sa nazýva právom medzi národmi (ius gentium), lebo všetky 

národy sa týmto právom spravujú. A tak rímsky národ žije sčasti podľa svojho vlastného práva, 

sčasti podľa práva spoločného všetkým ľuďom. 

... 

 3. Naše právo pozostáva z písaného a nepísaného práva, ako Gréci rozlišujú: Niektoré 

právne zásady sú písané, niektoré nepísané. Písaným právom sú zákon, plebiscita, senátne 

uznesenia, cisárske konštitúcie, edikty magistrátov a dobrozdania právnikov. 

 4. Zákon je, čo rímsky národ na návrh senátorského magistráta, napríklad konzula ustanovil. 

Plebiscitom je, čo plebs na návrh plebejského magistráta, napríklad ľudového tribúna ustanovil. 

Pritom sa rozlišujú plebs a národ tak ako osobitné od všeobecného. Lebo označenie „národ“ 

predstavuje všetkých obyvateľov vrátane patricijov a senátorov. ... 

 5. Senátnym uznesením je, čo senát nariadi a ustanoví. Lebo keď sa rímsky národ natoľko 

rozrástol, že sa stalo ťažkým zvolať všetkých na prijatie zákona na jedno miesto, stalo sa vhodným, 

aby sa tým zaoberal senát namiesto národa. 

 6. Ale aj to, čo cisár nariadi, má silu zákona, lebo národ prostredníctvom kráľovského 

zákona (lex regia), ktorý vzišiel z moci (imperium) cisára, jemu a naň preniesol všetku moc 

(potestas). ...Niektoré z nich sú predovšetkým osobné a nevzťahujú sa na podpobné prípady, 

pretože si to cisár neželá. ...Predsa sú však ostatné konštitúcie, keďže majú všeobecný charakter, 

bezpochyby záväzné pre všetkých. 



... 

 9. Nepísané právo vzniká vtedy, keď je schválené jeho používaním. Lebo dlhodobá obyčaj, 

ktorú vytvárajú tí, čo ju súhlasne používajú, je na roveň postavená zákonu. 

... 

 11. Prirodzenoprávne zásady, ktoré si všetky národy zachovávajú, však vytvorila skutočná 

božská Prozreteľnosť a navždy zostanú platné a použiteľné. Naproti tomu právne zásady, ktoré si 

stanoví každé občianstvo, sa často menia, a to buď konkludentným súhlasom národom, alebo 

neskôr prijatím iných zákonov. 

 
Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 252-255. 

 

 

Opus Tripartitum 
(Inkorporácia šľachtického obyčajového práva, Uhorsko, 1514) 

 

ÚVOD 

 

Článok 1 

O spravodlivosti: jej pojem a rozdelenie 

 

 Totiž spravodlivosť je taká trvalá a večná vôľa, ktorá každému poskytuje jemu vlastné 

právo. Nie vždy však len s ohľadom na konanie, ale aj na pohnútku. Lebo spravodlivosť je stav 

duše a popud mysle, na základe ktorého niekoho označujeme za spravodlivého; totiž keď priznáva 

bez zvýhodnení a osobných výsad každému jeho právo podľa toho, ako sám vládze. 

... 

§ 3.  A spravodlivosť je dvojakého druhu; totiž: prirodzená a zákonná. Prirodzená je tou stálou 

a večnou vôľou, ktorá (ako som už predtým povedal) každému prizná jeho právo. A bez nej Božie 

kráľovstvo nemôže patriť nikomu. Zákonnou potom nazývame zákon, ktorý sa často mení, bez 

ktorého nemôžu dlho jestvovať národy ani štáty. Preto aj to, že niečo je spravodlivé, chápeme 

dvojako: raz vychádzajúc z prirodzenej povahy vecí, čo nazývame prirodzeným právom; inokedy 

vychádzajúc z určitých dohovorov vzniknutých medzi ľuďmi, čo nazývame teoretickým právom. 

 

Článok 2 

O práve a jeho rozdelení 

 

 A právo, nakoľko sa týka nášho cieľa, je teda: všetko správne alebo spravodlivé, čo 

pochádza z pravdy. S ohľadom na náš cieľ ho chápeme ako naše spísané, ale aj nespísané obyčaje. 

§ 1.  Z toho vyplýva všeobecné pomenovanie práva, a zákon je jedným z druhov práva. Lebo 

každé právo pozostáva zo zákonov a obyčají, teda z písaného a nepísaného práva. ... 

... 

§ 3.  Právo je teda dvojaké. Totiž jedno je verejné právo a druhé súkromné právo. Verejné právo 

je to, čo slúži hlavne panovaniu a spravovaniu štátov, ako aj verejnému záujmu, a ktoré v sebe 

obsahuje záležitosti posvätných vecí, kňazov a úradníkov. ... Súkromné právo je však osobitné 

právo, ktoré slúži prospechu jednotlivcov. A toto je trojakého druhu, totiž prirodzené právo, právo 

národov a občianske právo. 

§ 4.  Totiž prirodzené právo majú všetky národy spoločné, lebo všade vyplýva z prirodzených 

pudov, ktorým príroda naučí každé zviera, a nie z určitých nariadení. A toto nie je len vlastnosťou 

ľudského druhu, ale aj každého zvieraťa. Odtiaľto pochádza splynutie muža a ženy, plodenie 

a výchova detí, rovnaká sloboda každého a nadobúdanie tých vecí, ktoré nachádzame vo vzduchu, 

na zemi a v mori. Ďalej: vrátenie vecí uložených do úschovy alebo požičaných peňazí, odvrátenie 



násilností páchaných na nás inými vlastnou silou. Lebo takéto alebo im podobné veci nikdy 

nepovažujeme za nespravodlivé, ale za prirodzené a správne. 

§ 5.  Inak ďalej za prirodzené právo považujeme to, čo je napísané v Mojžišových zákonoch 

a v evanjeliu; ... 

§ 6.  Podľa toho prirodzené právo môžeme chápať v dvoch významoch. jednak, z hľadiska 

múdrej prirodzenosti človeka, ktorú zdieľa s bohom; takto prirodzené právo prislúchajúce ľuďom 

nazývame aj božím právom. Inak, z hľadiska citlivej prirodzenosti človeka, ktorú zdieľa s ostatnými 

zvieratami, teda z pocitov, pohybu a pudov; v takomto význame hovoríme, že právo prislúchajúce 

človeku je prirodzeným právom. 

... 

§ 9.  A občianske právo je to, ktoré si pre seba vytvoril každý národ alebo spoločenstvo občanov 

z božích alebo ľudských dôvodov a nazývame ho občianskym právom alebo vlastníckym právom 

občianskej spoločnosti. Toto môžeme chápať v troch významoch. Po prvé všeobecne; ktorým je, že 

ho v každej občianskej spoločnosti všeobecne dodržiavajú. Po druhé osobitne: ktorým je, že si ho 

pre seba vytvoril každý národ alebo každá občianska spoločnosť z božích a ľudských dôvodov ako 

svoje vlastníctvo. Po tretie výsadne, totiž aby malo rímske právo, ktoré nazývame aj ríšskym 

právom, výsadné postavenie. ... 

 

Článok 3 

Čím sa navzájom odlišujú prirodzené právo, právo národov a občianske právo? 

 

 A mali by sme vedieť, že prirodzené právo sa od ostatných práv odlišuje v troch ohľadoch. 

Po prvé: pre svoj pôvod; lebo vzniklo súčasne s prirodzeným stvorením. Po druhé: pre svoju 

vznešenosť; lebo prirodzené právo, ktoré nariadil jedine boh, je záväzné pre všetky národy a nemení 

sa; a iné práva, ktoré si vytvorili pre seba národ alebo občianska spoločnosť, sa často menia buď 

vznikom novej obyčaje, alebo neskorším prijatím lepšieho protichodného zákona. Po tretie: pre svoj 

rozsah, lebo podľa prirodzeného práva sú všetky veci spoločné, kým podľa práva národov alebo 

občianskeho práva: toto je moje a toto tvoje. 

... 

 
Citované podľa: ŠTENPIEN, E.: Tripartitum. Žilina: Eurokodex, 2008, s. 53-56. 

 

 

2.2 Inštitucionálna rovina recepcie rímskeho práva 

 

Gaius: Institutionum commentarii quattuor 
(Gaiova učebnica klasického rímskeho súkromného práva vo štyroch knihách, 2. stor. n. l.) 

 

KOMENTÁR PRVÝ 

 

97. Podľa toho, čo sme povedali, nie sú však v našej právomoci iba deti prirodzené, ale aj tie, 

ktoré si osvojíme (ktoré adoptujeme). 

98. Osvojenie sa potom uskutočňuje dvoma spôsobmi: buď so súhlasom (zhromaždeného) ľudu, 

alebo z moci úradnej, napríklad prétora. 

99. So súhlasom ľudu adoptujeme tých, ktorí sú svojprávni. Tomuto druhu adopcie sa hovorí 

„adrogatio“, pretože tak ako ten, kto adoptuje, je dopytovaný (rogatur), to jest vypočúvaný, či 

chce, aby sa adoptovaný stal jeho riadnym synom, tak aj adoptovaný je dopytovaný, či 

privolí, aby sa to stalo. Z moci úradnej adoptujeme tých, ktorí sú v právomoci agnátskych 

predkov, či už by stáli na prvom stupni potomkov, čo je syn a dcéra, alebo na (stupni) 

vzdialenejšom, čo je (napríklad) vnuk, vnučka, pravnuk, pravnučka (atď.). 



... 

103. Obom druhom adopcie je spoločné to, že adoptovať môžu i tí, ktorí nemôžu plodiť deti, ako 

(napríklad) vykastrovaní. 

104. Ženy však v žiadnom prípade adoptovať nemôžu, pretože ani (svoje) prirodzené deti nemajú 

v právomoci. 

105. Taktiež (to je obom druhom adopcie spoločné, že) ak adoptuje niekto pred (zhromaždeným) 

ľudom, alebo pred prétorom či správcom provincie, môže dať adoptovaného do adopcie 

(niekomu) inému. 

106. Obom druhom adopcie je však spoločný aj onen problém, či mladší môže adoptovať 

staršieho. 

107. Zvláštnosťou onej adopcie, ktorá sa uskutočňuje pred (zhromaždeným) ľudom, je (naproti 

tomu) to, že ak by sa dal adrogovať (osvojiť) ten, kto má v právomoci deti, nepodriaďuje sa 

právomoci adrogáta (osvojiteľa) len on sám, ale v postavení vnukov sa do tej istej právomoci 

dostávajú aj jeho deti. 

... 

142. Prejdeme teraz k inému rozdeleniu. Z tých osôb totiž, ktoré nie sú ani v právomoci, ani 

v v moci manželskej, ani v mancípiu, sú niektoré buď v poručníctve alebo v opatrovníctve, 

niektoré (však) ani tomu ani onomu právu nepodliehajú. Pozrime sa teda, ktoréže sú 

v poručníctve a ktoré v opatrovníctve: tak totiž pochopíme (postavenie) ostatných osôb, ktoré 

žiadnemu z tých dvoch práv nepodliehajú. 

143. A pohovorme najskôr o tých, ktorí sú v poručníctve. 

144. Agnátskym príbuzným je teda dovolené, aby testamentom ustanovili poručníkov deťom, ktorí 

majú svoje právomoci: mužskému pohlaviu do dosiahnutia dospelosti, ženskému pohlaviu 

potom bez ohľadu na vek, dokonca aj vtedy, keď (ženy) sú vydaté. Predkovia totiž chceli, aby 

ženy pre ľahkovážnosť ducha žili v poručníctve, aj keby boli dospelé. 

... 

150. Pre osobu manželky, ktorá je podriadená moci manželskej, bola zavedená aj voľba poručníka, 

to jest, že jej možno dovoliť, aby si ako poručníka vybrala toho, koho sama chce, (a síce) 

týmto spôsobom: TITII, SVOJEJ ŽENE, DÁVAM VOĽBU PORUČNÍKA. V tomto prípade 

si žena môže poručníka vybrať, buď pre všetky (svoje) záležitosti, alebo trebárs (iba) pre 

jednu či dve. 

... 

154. Hovorí sa potom tým poručníkom, ktorí sú menovite v testamente ustanovení, poručníci daní 

(tutores dativi), tým, ktorí sa prijímajú voľbou, poručníci zvolení (tutores optivi). 

155. Tým (osobám), ktorým nebol poručník ustanovený v testamente, sú podľa Zákona dvanástich 

tabúľ poručníkmi agnáti. Hovorí sa im (poručníci) legitímni. 

156. Agnáti sú potom tí, ktorí sú spojení príbuzenstvom, sprostredkovaným osobami mužského 

pohlavia, akosi pokrvnými príbuznými z otcovej strany, napríklad brat z toho istého otca 

zrodený, bratov syn či vnuk z tohto (syna), ďalej strýko z otcovej strany a syn strýka a vnuk 

z tohto (syna). Naproti tomu tí, ktorí sú spojení pokrvným príbuzenstvom, sprostredkovaným 

osobami ženského pohlavia, agnátmi nie sú, podľa prirodzeného práva sú však príbuzní inak. 

Preto medzi matkiným bratom a sestriným synom nie je príbuzenstvo agnátske, ale (iba) 

pokrvné. Taktiež syn teda z otcovej strany a syn tety zo strany matkinej nie je môj agnát, ale 

pokrvný príbuzný, a ja vo vzťahu k nemu mám samozrejme právne postavenie rovnaké, 

pretože deti, ktoré sa narodia, nepripadajú do rodiny matky, ale otca. 

... 



185. Tomu, kto nemá poručníka vôbec žiadneho, ustanoví v meste Rím na základe Atiliovho 

zákona mestský prétor a väčšina plebejských tribúnov poručníka, ktorému sa hovorí poručník 

atiliánsky. V provinciách však (ustanovia poručníka) správcovia provincií na základe zákona 

Iuliovho a Titiovho. 

... 

189. Že však sú nedospelí podrobení poručníctvu, je spoločné právnym poriadkom všetkých obcí. 

Pretože zodpovedá prirodzeným zásadám, že ten, kto je nehotového veku, je riadený 

poručníctvom druhého. A nie je snáď na svete obec, v ktorej agnátski predkovia nemajú 

možnosť ustanoviť svojim nedospelým deťom poručníka testamentom, trebárs – ako sme 

povedali – v (otcovskej) právomoci majú svoje deti zjavne iba občania rímski. 

190. K tomu však, že v poručníctve sú (aj) ženy hotového veku, radil sotva nejaký pádny dôvod. 

Pretože ten, ktorý sa bežne uznáva, že totiž ľahkovážna myseľ ich veľmi často klame a že 

preto bolo spravodlivé, aby ich viedla autorita poručníka, zdá sa byť (dôvodom) skôr ľúbivým 

než skutočným. Veď predsa ženy, ktoré sú hotového veku, vedú si svoje záležitosti samy 

a poručník v niektorých prípadoch zasahuje iba naoko. Často je dokonca i proti svojej vôli 

prétorom donútený, aby dal ku konaniu ženy svoj súhlas. 

191. Preto sa (ani) z poručníctva nedáva žene proti poručníkovi žiadna žaloba. Avšak tam, kde 

poručníci vedú záležitosti nedospelých chlapcov či dievčat, skladajú im po dosiahnutí 

dospelosti účty v poručníckom konaní. 

... 

196. Muži sa však od poručníctva oslobodzujú dosiahnutím dospelosti. Za dospelého považujú 

Sabinus a Cassius a ostatní učitelia našej školy toho, kto preukazuje dospelosť telesným 

ustrojením, to jest toho, kto môže plodiť deti. U tých však, ktorí dospieť nemôžu, ako je tomu 

u vykastrovaných, považujú za nutné prihliadať k tomu veku, v ktorom (obvykle) nastáva 

dospelosť. Stúpenci druhej školy sa naproti tomu domnievajú, že dospelosť sa musí 

posudzovať podľa rokov, to jest považujú za dospelého toho, ktorý dovŕšil štrnásty rok veku... 

... 

199. Aby však právne záujmy ako nedospelých, tak aj tých, ktorí sú v opatrovníctve, neboli 

(konaním) poručníkov a opatrovníkov marené či poškodzované, stará sa pretór o to, aby aj 

poručníci aj opatrovníci zriaďovali z titulu svojej funkcie záruky. 

 
Citované a z českého jazyka preložené podľa: KINCL, J.: Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 67, 69, 81, 83, 85, 91, 93, 95. 
 

 

Listiny o adopcii (lat. litterae adoptionales) 
(Uhorské kráľovstvo, 14. storočie) 

 

Erdev, syn Iwanku a jeho synovia si adoptujú, podľa listiny turčianskeho prepošta Valentína 

a konventu, za svojho syna a brata Pavla, manžela Erdeovej dcéry, 24. marce 1318 

 

 Valentín, turčiansky prepošt a konvent toho istého miesta oznamujú, že Erdev, syn Iwanku 

a jeho dvaja synovia, Ján a Iwanka ze seba a troch bratov, totiž Vavrinca, Mikuláša, Jakuba osobne 

prítomní vyznali, že Erdev prijal za všeobecného súhlasu Pavla, syna Marka, za svojho adoptívneho 

syna a synovia Erdeva prijali onoho Pavla za svojho prirodzeného brata a ustanovili ho za 

spoludediča všetkých otcovských a dedičných majetkov, kdekoľvek sa nachádzajúcich, tým 

spôsobom, že keď Pavol spoldí s dcérou Erdeva, ktorú si zobral za ženu, dediča alebo dedičov, 

vtedy príslušná čiastka Pavla pripadne jeho dedičom. Dané na vigíliu Zvestovania Panny Márie, 

roku Pána 1318. 

 



Citované podľa: LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska I. Od 

najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, s. 241-242.  
 

 

Opus Tripartitum 
(Inkorporácia šľachtického obyčajového práva, Uhorsko, 1514) 

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecne o trojdelení práv a obyčají šľachetného Uhorska 

 

Článok 8 

O tom, že aj adopcia nobilituje 

 

 Ďalej sa môže stať niekto šľachticom ešte iným spôsobom; prostredníctvom adopcie: keď si 

totiž niektorý pán alebo šľachtic adoptuje niektorého poddaného alebo nešľachtica za syna 

a rozhodne, že bude jeho nástupcom a dedičom jeho statkov; ak takáto adopcia bude schválená 

kráľom a je nasledovaná zákonným uvedením do držby majetkov, tento nešľachtic a jeho synovia sa 

stanú pravými šľachticmi (lebo adopcia má, podobne ako prefekcia, po kráľovskom schválení silu 

donácie). 

 

Článok 63 

O tých priznaniach, ktoré vyžadujú zákonný zápis a ktoré ho nevyžadujú 

 

 Ďalej: k takému večnému priznaniu, ktoré ohľadom pozemkových práv, ktoré by aj tak 

prešli z jedného na druhého, pred ktorýmkoľvek riadnym sudcom alebo dosvedčujúcim 

a vierohodným miestom, vykonali rodoví alebo nedielni príbuzní či už v prednesených alebo 

v iných prípadoch, nie je potrebný ani kráľovský súhlas, ani zákonný zápis. 

... 

§ 4.  A toto neplatí v prípade priznania uskutočneného pod odkladacou podmienkou, ale takého, 

ktoré nadobudne účinnosť ihneď; lebo keby ktokoľvek v prospech iného uskutočnil priznanie 

ohľadom určitej zmluvy, adopcie a prechodu majetkov z jednej zmluvnej strany na druhú, alebo by 

azda dve zmluvné strany vykonali vzájomné priznanie, totiž tak, že keby niektorá z nich zomrela 

bez zanechania dedičov, potom nech jej majetky a pozemkové práva prejdú na pozostalú zmluvnú 

stranu a kráľovská výsosť nech takéto priznanie alebo zmluvu a adopciu opatrí kráľovským 

súhlasom; keďže však samotné priznanie a v jeho dôsledku aj kráľovský súhlas sú podmienečné 

a uskutočnia sa len po prerušení semena niektorej zmluvnej strany, preto v čase života oboch 

zmluvných strán alebo azda len dovtedy, pokým žije tá, ktorá v prospech druhej vykonala 

spomínané podmienečné priznanie, nie je potrebné vykonať zápis. ... 

 

Článok 66 

Čo je zmluva a kedy je k nej potrebný zákonný zápis? 
 

 Teda musíme spomenúť, že všetky zmluvy uzavreté medzi statkármi alebo inými osobami 

z dôvodu prechodu majetkov na inú osobu pre prerušenie semena, ktoré totiž boli spomenutým 

spôsobom ustálené a potvrdené tak kráľovským súhlasom, ako aj väčšinou priznávajúcich osôb, je 

potrebné do jedného roka od prerušenia semena niektorej zmluvnej strany (ako som už bol povedal) 

zákonným zápisom schváliť. 

§ 1.  A žijúca zmluvná strana môže aj počas tejto lehoty z titulu tejto zmluvy alebo nástupníckeho 

práva pochádzajúceho z bratskej adopcie pre seba jednoducho požadovať panstvo nad majetkami 

osoby s prerušeným semenom, totiž akoby bola jeho nedielnym bratom a (ak jej v tom nebráni 

žiadna zákonná prekážka) môže ich získať do svojich rúk. 



§ 2.  A zmluva alebo bratská adopcia je: keď niekto (bez zákonných dedičov) s dovolením 

nahradí dedičov svojich majetkov niektorou cudzou osobou. 

§ 3.  A úmyselne hovorím: „bez dedičov“, lebo keď existujú a zostanú po ňom skutoční a zákonní 

dedičia a potomkovia, bratská adopcia nie je možná; ale ak títo nie sú, v prípade prechodu takýchto 

majetkov si moc a právo nástupcu uplatní osoba adoptovaná za brata alebo syna. 

§ 4.  A hovorím aj „s dovolením nahradí“, lebo bez získania povolenia alebo súhlasu nášho 

panovníka nemá alebo nebude mať takéto nahradenie čiže adopcia žiadnu právnu silu; ale prechod 

takýchto práv sa uskutoční a pripadne v prospech panovníka a svätej koruny; a bez dovolenia 

panovníka takýto adoptovaný syn alebo brat nemôže nadobudnúť ani len držbu takýchto majetkov, 

ani ich nemôže pre seba požadovať. 

 

Článok 112 

Koho považujeme za plnoprávneho a o troch druhoch poručníctva nad deťmi 

 

 A za plnoprávnych označujeme tých, ktorí nie sú v moci nikoho iného. 

§ 1.  A vieme, že panny a dievčatá, kým ich nevydajú, sú vždy pod poručníctvom a v moci iného; 

lebo inak by dievčatá, keby nemali poručníka, bolo možné pre ich jednoduché zmýšľanie ľahko 

zviesť a oklamať. A preto je potrebné, aby som čo-to povedal o poručníctve a poručníkoch detí. 

§ 2.  A tu musíme spomenúť, že poručníctvo je trojaké, totiž: zákonné, testamentárne a nariadené; 

ktoré podľa svojho významu nie je ničím iným, ako právom danou a povolenou mocou na ochranu 

toho, kto z dôvodu vlastnej neplnoletosti nie je schopný sa sám ochrániť; aj tak však s ohľadom na 

svoj názov znamená vždy ochranu. 

§ 3.  Preto poručníci majú vždy moc len ochrániť, nie scudzovať príjmy poručencov. 

 

Článok 113 

O prvom, čiže takzvanom zákonnom poručníctve 

 

 Zákonným poručníctvom teda nazývame rodičovskú a príbuzenskú ochranu. Lebo keď otec 

zomrie skôr, pokým je matka nažive a v otcovskom dome zostane syn alebo dcéra nezákonného 

veku, potom poručníctvo nad takýmto synom a dcérou môže vykonávať matka dovtedy, kým nosí 

meno a titul svojho skôr zomrelého manžela a neuzavrie druhé manželstvo. 

§ 1.  A naopak, ak zomrie matka a otec zostane nažive, aj vtedy, keby tento otec nebol šľachtic 

a bol by poddanského pôvodu, a pozemkové práva by prešli na syna alebo dcéru nie právom otca, 

ale právom matky, poručníctvo nad deťmi a príjmami vykonáva on a nik iný. Lebo dôležitejšia je 

ochrana osoby ako udržanie majetkov. A patrí sa, aby takto deti boli pod poručníctvom dovtedy, 

kým sú mladšie ako zákonného veku, aj keď v prípade dcér, ako som už spomenul, aj po dosiahnutí 

zákonného veku, pokým ich nevydajú. 

§ 2.  Napriek tomu musíme spomenúť, že keby si nešľachtický otec zobral druhú manželku 

a začal márniť majetok zanechaný poručencom svojou predošlou manželkou, v takomto prípade 

jeho poručníctvo zanikne a prejde na iného. 

§ 3.  Ale ak je otec šľachtic, potom (po smrti svojich synov) vykonáva starostlivosť a poručníctvo 

nad svojimi vnukmi ako hlava rodiny. ... 

 

Článok 114 

O druhom, čiže takzvanom testamentárnom poručníctve 

 

 Druhé poručníctvo nazývame testamentárnym, lebo totiž zomierajúci otec vidiac, že jeho 

synovia a dcéry sú slabého a nezákonného veku a príbuzného, ktorému by patrilo poručníctvo, buď 

niet, alebo síce je, ale dychtí po krádeži jeho majetkov a z toho dôvodu by bol podozrivým 



poručníkom: dá svojich synov a dcéry pod poručníctvo a do ochrany svojich pokrvných príbuzných, 

alebo príbuzných zo ženskej vetvy, alebo dokonca priateľov. 

§ 1.  A takéto poručníctvo sa vzťahuje nielen na žijúcich, ale aj posmrtne narodených synov 

a dcéry, a (ak mu len nezabránia otcovi príbuzní alebo manželka svojimi zákonnými a oprávnenými 

námietkami alebo závet menuje za poručníkov také osoby, ktoré podľa našich obyčají zvykneme 

umiestňovať pod poručníctvo) má vždy miesto a právnu silu. 

 

Článok 115 

O treťom, čiže nariadenom poručníctve 

 

 Tretie poručníctvo nazývame nariadeným, lebo ho nariaďuje panovník, a preto ho voláme aj 

vladárskym či ochranným poručníctvom. 

§ 1.  A toto sa uplatňuje vtedy, keď sa skončí a chýba zákonné, ako aj testamentárne poručníctvo, 

čiže keď otec zomrel bez závetu a nezanechal po sebe ani pokrvných ani iných príbuzných, ktorí by 

poručníctvo mohli vykonávať. 

§ 2.  Určenie poručníka je vecou panovníka a vrchnosti: nakoľko v tom prípade, keď príbuzní, 

ktorí by z dôvodu moci danej im dedením majetkov boli povinní prevziať bremeno poručníctva, 

všetci vymreli, takéto dedičské právo prejde na panovníka, ktorý ako zákonný a skutočný nástupca 

a ochranca takýchto sirôt a poručencov sa okamžite zvykne postarať o ich poručníctvo z titulu 

svojej vlády, na ktorú sa podujal, je povinný im skutočne pomôcť. 

§ 3.  A v tejto veci musíme vedieť, že samotní naši vládcovia, vidiac skutočný stav vecí, si musia 

sirotám a poručencom vyhliadnuť a vymenovať takých poručníkov, o ktorých vedia, že nebažia po 

ich majetkoch a pozemkových právach a žijú v tej istej župe, kde majú aj siroty osobné bydlisko 

a v prípade ktorých sa netreba obávať, že scudzia alebo premárnia majetky poručencov. 

... 

§ 5.  Lebo ak spravujú majetky zle, musia poručníci sirotám po dosiahnutí zákonného veku, 

nahradiť škodu; a toto nie sú povinní splniť len nariadení, ale aj zákonní a testamentárni poručníci. 

... 

 

Článok 116 

V akom poradí nasledujú v poručníctve príbuzní z mužskej vetvy a v akom z ženskej vetvy 

 

 Ale aby sme mali jasno o prednesených veciach, musíme vedieť, že bremeno poručníctva 

nasleduje a dodržiava rovnaké poradie ako dedenie majetkov alebo prechod pozemkových práv: 

preto teda, ak niet testamentárnych poručníkov, potom poručníctvo nad poručencami prejde na 

pokrvných a iných príbuzných zomrelého, na ktorých by totiž v prípade prerušenia jeho semena 

mali prejsť jeho majetky. 

§ 1.  A príbuzenstvo zvyklo byť v dvoch vetvách, totiž v mužskej a ženskej. Teda príbuzní 

pochádzajúci z mužskej vetvy (ktorých nazývame aj „agnáti“) vždy predbehnú pokrvných 

príbuzných a príbuzných pochádzajúcich z ženskej vetvy (ktorých voláme aj „kognáti“) a títo 

príbuzní z ženskej vetvy sa nedostanú k výkonu poručníctva inak, len vtedy, keď príbuzní 

z mužskej vetvy, čiže agnáti úplne vymrú. ... 

 

Článok 118 

Čo znamená „agnatio“ a „cognatio“, čiže „agnát“ a „kognát“? 
 

 A tu musíme v krátkosti povedať, že názov príbuzenstva: „agnatio“ nie je prirodzený, ale 

pochádza z rímskeho práva; a rímske právo ho vynašlo na odlíšenie prirodzeného príbuzenstva, aby 

tým zvýraznilo rozdiel medzi pôvodom mužov a žien. 



§ 1.  Z toho vyplýva, že všetci tí, ktorí sú „agnáti“, sú raz a navždy aj „kognátmi“, ale nie naopak. 

Lebo „agnatio“ je druhom „cognatia“, a „cognatio“ je všeobecný názov, ktorý sa vzťahuje na 

mužov i na ženy, aj keď „agnatio“ (ako som už bol spomínal) na tomto mieste znamená len 

príbuzných z mužskej vetvy a „cognatio“ z ženskej vetvy. 

 

Článok 123 

O tom, že poručníci sú povinní verne vykonávať poručnícky úrad a koľkými spôsobmi sa 

vystavujú do podozrenia? 
 

 Ďalej si musíme dobre uvedomiť, že úradom a povinnosťou poručníkov je verne a čestne 

vykonávať poručníctvo nad poručencami. 

§ 1.  Lebo inak, ak sa dokáže, že sú podozriví a poručníctvo vykonávali neverne a zlomyseľne, 

nestačí ich len pozbaviť úradu a spravovania poručníctva, ale okrem toho, ak ich podozrievajú 

a usvedčia z poškodenia majetku a hmotných príjmov poručencov, je potrebné ich odsúdiť, aby 

v prospech poručencov vrátili dvojnásobok. 

§ 2.  A ak sa ukáže, že konali nesprávne a neverne voči osobám poručencov alebo vo veci 

začatého súdneho sporu o ich pozemkových právach: následkom toho musí byť večná strata cti. 

Okrem toho je potrebné (ako som už bol spomenul) ich donútiť na úhradu dvojnásobku takto 

spôsobenej škody. ... 

 

Článok 126 

O tom, že poručníci môžu konať vo všetkých veciach svojich poručencov 

 

 Ďalej nesmieme zabúdať ani na to, že nakoľko existujú tri druhy poručníkov, totiž zákonní, 

testamentárni a nariadení, všetci musia súdu predložiť evidentný dôkaz o svojom poručníctve. 

§ 1.  A keď ho predložili a dokázali, že oni sú poručníkmi, môžu na základe listín o veku 

dovtedy, pokým siroty a poručenci nedosiahnu zákonný vek, konať v ich veciach, sporoch 

a súdnych sporoch a iných veciach každého druhu tak pred riadnymi súdmi krajiny, ako aj inde, 

a vybavovať ich podľa ich vlastného poriadku. 

§ 2.  A poručenci samotní bez ich vedomia a súhlasu (do dosiahnutia zákonného veku) si nemôžu 

zvoliť obhajcu a pokým sú v detskom veku, nemôžu ani vykonať žiadne priznanie. A keby si 

medzičasom zvolili obhajcu alebo vykonali priznania, tieto by v skutočnosti nemali žiadnu právnu 

silu. 

 

Článok 127 

O zisťovaní veku poručencov a o listinách o veku 

 

 A vek poručencov zvykli zistiť, vypočítať a prejednať riadni sudcovia krajiny alebo ich 

protonotári, alebo vierohodné miesta, čiže kapituly a konventy. 

§ 1.  A takéto zistenie (iba ak bola o ňom spísaná listina o veku) je pred každým súdom 

hodnoverné. A poručníci môžu z moci takýchto listín o veku vždy podávať v mene sirôt žalobu 

a podávať námietky a môžu tiež odpovedať na námietky a veci prednesené v súdnom procese. ... 

 
Citované podľa: ŠTENPIEN, E.: Tripartitum. Žilina: Eurokodex, 2008, s. 74, 120, 122-123, 150-155, 157-

158, 160. 

 

 

Otázky a úlohy: 

 

1. Na základe uvedených úryvkov prameňov rímskeho a stredovekého uhorského práva: 



a) zhodnoťte rozsah, v akom bolo stredoveké uhorské právo ovplyvnené myšlienkami 

a konceptmi rímskeho práva, 

b) identifikujte jednotlivé inštitúty súkromného práva, ktoré upravujú uvedené úryvky 

z prameňov rímskeho a stredovekého uhorského práva, 

c) jednotlivé inštitúty súkromného práva navzájom porovnajte a určite do akej miery 

stredoveké uhorské právo v rámci procesu romanizácie práva prevzalo rímskoprávne 

inštitúty a naopak do akej miery si zachovalo svoje domáce osobitosti. Svoje 

tvrdenia odôvodnite za použitia konkrétnych pasáží z citovaných prameňov práva. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 

 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: IURA Edition, spol. s.r.o., 

2002, s. 330-331, 333-338. 

 REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. 4. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: 

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010. 

 BEŇA, J. – GÁBRIŠ, T.: Právne dejiny Slovenska I. (do roku 1918) Bratislava: VO PraF 

UK, 2015, s. 69-72, 77-80. 

  



3. Kánonické právo a jeho vplyv na formovanie kontinentálneho 

právneho systému a obdobie kodifikácie práva 
 

Corpus Iuris Canonici – Decretum Gratiani 
(Taliansko, Bologna, cca. 1139) 

 

Causa XXIX. 

 

GRATIANUS. Akejsi žene, šľachtičnej, bolo oznámené, že ju syn akéhosi šľachtica žiada za 

manželku: ona dala súhlas. Avšak akýsi iný (muž), nízkeho, dokonca otrockého postavenia, 

ponúkol pod jeho menom seba samého a prijal túto (ženu) za manželku. Onen, ktorý ju pre seba 

chcel skôr, napokon príde a žiada ju za manželku. Ona si sťažuje, že bola podvedená a usiluje sa 

o spojenie s prvým. (Otázka I.) Po prvé, vzniká otázka, či medzi nimi (t.j. medzi ženou a otrokom) 

vzniklo manželstvo? (Otázka II.) Po druhé, ak sa žena najskôr domnievala, že ten (muž) je slobodný 

a potom zistí, že je otrokom, či je dovolené sa okamžite od neho odlúčiť? 

 

QUESTIO I. 

 

GRATIANUS. Že potom manželstvo medzi nimi vznikne, dokáže sa týmto spôsobom. Sobáš alebo 

manželstvo je spojenie muža a ženy, zahrňujúce nedeliteľné spoločenstvo života. Item, manželstvo 

vzniká súhlasom oboch (snúbencov). 

Teda: Pretože títo boli spojení, aby zachovávali nedeliteľné spoločenstvo života, pretože obaja 

vyslovili súhlas s druhým, je nutné ich nazývať manželmi. 

§ 1.  Na tieto (dôvody) sa (však) odpovedá takto: Súhlas je zhoda dvoch či niekoľkých (ľudí) na 

(jednom a) tom istom. Ten však, kto sa mýli, nezhoduje sa, teda nesúhlasí, to je, že spolu s druhými 

sa nezhoduje. Tá (žena) sa však zmýlila: teda nesúhlasila, a preto ju nemožno nazývať manželkou, 

pretože tu nedošlo k súhlasu obidvoch a bez neho žiadne manželstvo nemôže vzniknúť... 

§ 2.  K tomu: Nie každý omyl (však) nepripúšťa súhlas;...Pravdou je, že nie každý omyl vylučuje 

súhlas: ale niečo iné je omyl v osobe (error personae), niečo iné omyl v majetku (error fortunae), 

niečo iné omyl v právnom postavení (error condicionis), iné omyl vo vlastnostiach (error 

qualitatis). Omyl v osobe nastáva vtedy, keď tento (muž) je považovaný za Vergília a on je to 

Platón. Omyl v majetku vtedy, keď chudobný sa pokladá za bohatého či naopak. Omyl v právnom 

postavení vtedy, keď ten, kto je otrokom, sa pokladá za slobodného. Omyl vo vlastnostiach vtedy, 

keď zlý sa pokladá za dobrého. Omyl v majetku a vo vlastnostiach manželský súhlas nevylučuje. 

Omyl v osobe a právnom postavení však manželský súhlas nepripúšťa. 

 

Codex Iuris Canonici, Canon 1083. (cca. koniec 16. storočia) 

 

§ 1.  Omyl v osobe robí manželstvo neplatným. 

§ 2.  Omyl vo vlastnosti osoby, i keď dal podnet k zmluve (ku kontraktu), robí manželstvo 

neplatným iba: 

1-o.  Ak sa omyl vo vlastnosti mení na omyl v osobe. 

2-o.  Ak slobodná osoba uzatvorí manželstvo s osobou, ktorú pokladá za slobodnú, zatiaľ čo ona 

je otrokom v pravom zmysle slova. 

 
Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK, 2007, s. 206-

208. 

 

 



Tridentský koncil 
(Prvý všeobecný snem katolíckej cirkvi v rokoch 1545-1563, reagujúci na reformačné hnutie) 

 

Sessio XXIV. 

NÁUKA O SVIATOSTI MANŽELSTVA 

Sviatosť manželstva 

 

Kánon I. 

 Nech je zatratený, kto povie, že manželstvo nie je skutočne a naozaj jednou zo siedmich 

evanjelických sviatostí založených Kristom. 

 

Kánon II. 

 Nech je zatratený, kto povie, že kresťania môžu mať súčasne viac manželiek a že to nie je 

žiadnym božským zákonom zakázané. ... 

 

Kánon VI. 

 Nech je zatratený, kto povie, že platné a nekonzumované manželstvo sa nerozlučuje 

slávnym sľubom rehoľným jedného z manželov. ... 

 

Kánon X. 

 Nech je zatratený, kto povie, že manželskému stavu patrí prednosť pred stavom panenstva 

a bezženstva. ... 

 

Kánon XII. 

 Nech je zatratený, kto povie, že manželské spory nepatria pred cirkevného sudcu. 

 

Výnos o náprave manželstva 

 

 Hoci sa nemá pochybovať... (svätý snem) nariadil, aby skôr ako sa manželstvo uzavrie, bolo 

trikrát vyhlásené farárom príslušným pre snúbencov, v troch sviatočných dňoch za sebou idúcich 

v kostole pri obrade omše, medzi kým sa manželstvo uzavrieť; keď boli tieto ohlášky vykonané 

a nebola žiadna zákonná prekážka vznesená. nech sa prikročí ku sobášu pred tvárou cirkvi, pri 

ktorom sa farár spýta muža aj ženy a vypočuje ich vzájomný súhlas a povie: „Spájam vás do 

manželstva...“ alebo použije iné slová podľa obradu prijatého v tej či onej provincii. Ak sa niekto 

pokúsi uzatvoriť manželstvo inak ako v prítomnosti farára alebo iného kňaza určeného farárom 

alebo ordinárom a pred dvomi alebo tromi svedkami... vyhlasuje svätý snem takéto uzatvorenie za 

neplatné a ničotné,... Nech má a starostlivo u seba prechováva farár knihu, do ktorej zapisuje mená 

manželov a svedkov a deň a miesto uzatvorenia manželstva... svätý snem nariaďuje všetkým 

ordinárom, aby sa postarali o uverejnenie tohto výnosu medzi ľudom... 

 
Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK, 2007, s. 261. 

 

  



Rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (ABGB) 

(Rakúsko, 1811) 

 

Druhá hlava 

O PRÁVE MANŽELSKOM 
 

Pojem manželstvo 

 

§ 44.  Rodinné vzťahy sa zakladajú manželskou zmluvou. Manželskou zmluvou prejavujú dve 

osoby rozličného pohlavia zákonným spôsobom svoju vôľu žiť v nerozlučnom spoločenstve, plodiť 

deti, vychovávať ich a poskytovať si navzájom pomoc. 

 

Pravidlo o spôsobilosti uzavrieť manželstvo 

 

§ 47.  Manželskú zmluvu môže uzavrieť každý, pokiaľ mu v tom nebráni zákonná prekážka. 

 

PREKÁŽKY MANŽELSTVA 

I. Chýbajúci súhlas 

 

a) Pre nedostatok schopností dať súhlas 

 

§ 48.  Zúriví, šialení, hlúpi a nedospelí nie sú schopní uzavrieť platnú manželskú zmluvu. 

... 

 

b) Pre nedostatok skutočného súhlasu 

 

§ 55.  Súhlas k uzavretiu manželstva nie je právoplatný, ako bol vynútený dôvodnou bázňou 

(obavou). Či bázeň bola dôvodná, posúdi sa podľa toho, aké veľké a pravdepodobné bolo 

nebezpečenstvo a akej telesnej a duševnej povahy je ten, komu bolo vyhrážané. 

§ 56.  Privolenie (súhlas) je neplatné tiež v prípade, ak ho dala osoba unesená, dokiaľ jej nebola 

vrátená sloboda. 

§ 57.  Omyl robí privolenie k manželstvu neplatným jedine vtedy, ak nastal u osoby budúceho 

manžela. 

§ 58.  Ak manžel po sobáši zistí, že jeho manželka je už tehotná s iným, môže sa, ak nejde 

o prípad, o ktorom ustanovuje § 121, domáhať, aby manželstvo bolo vyhlásené za neplatné. 

§ 59.  Všetky ostatné omyly manželov, ako aj ich sklamané očakávania, vymienené, 

predpokladané alebo i dohovorené (očakávania), nebránia platnosti zmluvy. 

 

Slávnostné vyhlásenie súhlasu 

 

§ 75.  Slávnostné vyhlásenie súhlasu musí sa uskutočniť pred riadnym duchovným správcom 

niektorého zo snúbencov, nech sa podľa toho, o aké náboženstvo ide, nazýva farár, pastor alebo 

akokoľvek inak, alebo pred jeho zástupcom a za prítomnosti dvoch svedkov. 

§ 80.  Aby bol trvalý dôkaz, že manželská zmluva bola uzatvorená, sú farári povinní vlastnou 

rukou ju zapísať do knihy sobášov, osobitne na to určenú. ... 

 
Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK, 2009, s. 325-329. 

 

 



Francúzsky občiansky zákonník (Code Civil des Française) 

(Francúzsko, 1804) 

 

Titul V. 

O MANŽELSTVE 

 

Hlava I. 

O KVALITÁCH A PODMIENKACH NEVYHNUTNÝCH NA UZAVRETIE 

MANŽELSTVA 

 

Článok 144. 

Muž pred dosiahnutím úplného veku 18. rokov a žena do dosiahnutia úplných 15. rokov veku 

nemôžu uzatvoriť manželstvo. 

 

Článok 146. 

Nie je manželstvo, ak nie je súhlas. 

 

Článok 147. 

Nemožno uzavrieť druhé manželstvo pred zrušením prvého manželstva. 

 

Článok 148. 

Syn, ktorý nedosiahol vek 25 rokov, dcéra, ktorá nedosiahla 21 rokov, nemôžu uzavrieť manželstvo 

bez súhlasu ich otca a matky: v prípade rôznosti názorov je dostatočný súhlas otca. 

 

Článok 165. 

Manželstvo sa uzatvára verejne pred občianskym úradníkom, podľa bydliska jednej z oboch strán. 

 

Článok 195. 

Verejné uznanie osôb za manželov (t.j. cirkevný sobáš) nemôže oslobodiť tieto osoby, vzájomne sa 

odvolávajúce na toto uznanie, od preukázania sobášneho listu o uzavretí sobáša pred úradnou 

osobou, ktorá vedie občiansku matriku. 

 
Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK, 2009, s. 296. 

 

 

Otázky a úlohy: 

 

1. Charakterizujte Decretum Gratiani ako prameň práva z hľadiska jeho formy, obsahu 

a záväznosti. 

2. Zamyslite nad významom cirkevného práva pre proces formovania kontinentálneho 

právneho systému v období stredoveku a novoveku. 

3. Na základe úryvkov z rakúskeho a francúzskeho občianskeho zákonníka, zameraných na 

problematiku uzatvárania manželstva, uveďte do akej miery sa moderné novoveké 

kodifikácie pridŕžali v kontinentálnej Európe zaužívaného katolíckeho učenia o sviatosti 

manželstva. 

 

Odporúčaná literatúra: 

 



 ADAMOVÁ, K. a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 

2003, s. 137-151, 330-335. 

 HATTENHAUER, H.: Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 243-249, 433-

437, 463-470, 487-491. 


