
Rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch), 1811 

 

ÚVOD 

O občianskych zákonoch vôbec 

 

Pojem občianskeho práva 

 

§ 1 

 

 Súhrn zákonov, ktoré upravujú vzájomné súkromné práva a povinnosti 

obyvateľov v štáte, tvoria jeho občianske právo. 

 

§ 2 

 

 Neznalosť zákona neospravedlňuje, len čo bol zákon riadne vyhlásený. 

 

Dosah zákona 

 

§ 5 

 

 Zákony nepôsobia spätne; nepôsobia teda ani na úkony, ktoré sa 

uskutočnili skôr, ani na práva, ktoré boli nadobudnuté skôr. 

 

Výklad zákona 

 

§ 7 

 

 Ak právny prípad nemožno rozhodnúť ani podľa slov ani podľa 

prirodzeného zmyslu zákona, je potrebné brať zreteľ na podobné prípady 

v zákone určite rozhodnuté a na dôvody iných, s ním príbuzných zákonov. Ak 

je právny prípad i potom pochybný, musí byť rozhodnutý so zreteľom na 

starostlivo zhrnuté a zrelo uvážené okolnosti podľa prirodzených právnych 

zásad. 

 

Iné druhy predpisov, ako: 

 

c) sudcovské výroky 

 

§ 12 

 

 Opatrenie urobené v jednotlivých prípadoch a sudcovské rozsudky 

vydané v jednotlivých právnych sporoch nemajú nikdy silu zákona; nemožno 

ich vzťahovať na iné prípady alebo na iné osoby. 

 

DIEL PRVÝ 

O osobnom práve 

 

HLAVA PRVÁ 

O právach, ktoré sa týkajú osobných vlastností a pomerov 

 

I. Z povahy osobnosti 

Práva vrodené 

 

§ 16 

 

 Každý človek má vrodené, už rozumom poznateľné práva a treba ho 

teda považovať za osobu. Otroctvo a nevoľníctvo a výkon moci k nim 

smerujúci, nie sú v týchto krajinách prípustné. 

 

Vymáhanie práv 

 

§ 19 

 

 Každému, kto sa cíti ukrátený vo svojom práve, je zaručené, aby svoju 

sťažnosť podal na úrad ustanovený zákonom. Kto však nedbá na úrad a koná 

svojpomocne alebo kto prekročí medze nutnej obrany, je za to zodpovedný. 

 

IV. Zo statusu právnickej osoby 

 

§ 26 

 

 Vzájomné práva členov dovolenej spoločnosti sa určujú zmluvou alebo 

účelom a osobitnými pre ne vydanými predpismi. V porovnaní s inými osobami 

majú dovolené spoločnosti spravidla rovnaké práva ako osoby individuálne 

(fyzické). Nedovolené spoločnosti ako také nemajú práva ani vo vzťahu 

k členom, ani vo vzťahu k iným osobám a nie sú spôsobilé nadobúdať práva. 

Nedovolené spoločnosti sú však tie, ktoré sú politickými zákonmi osobitne 

zakázané alebo sa zrejme priečia bezpečnosti, verejnému poriadku alebo 

dobrým mravom. 



 

DIEL DRUHÝ 

O práve k veciam 

 

ODDIEL PRVÝ 

Práva k veciam 

 

HLAVA DRUHÁ 

O vlastníckom práve 

 

Vlastníctvo v zmysle objektívnom 

 

§ 353 

 

 Všetko, čo niekomu patrí, všetky jeho veci hmotné i nehmotné, sú jeho 

vlastníctvom. 

 

Vlastníctvo v zmysle subjektívnom 

 

§ 354 

 

 Vlastníctvo posudzované ako právo, je oprávnenie voľne nakladať 

s podstatou veci a s jej úžitkami a každého iného z toho vylúčiť. 

 

Práva vlastníka 

 

§ 362 

 

 Na základe práva nakladať voľne so svojím vlastníctvom, môže úplný 

vlastník spravidla svoje veci ľubovoľne užívať alebo ich nechať bez úžitku, 

môže ich zničiť, celkom alebo čiastočne previesť na iné osoby alebo sa ich 

bezpodmienečne vzdať, to jest ich opustiť. 

 

HLAVA DEVIATA 

O prejavení poslednej vôle vôbec a o závetoch osobitne 

 

Príčiny nespôsobilosti vyhlásiť poslednú vôľu: 

 

6. ťažký kriminálny trest; 

 

§ 574 

 

 Zločinec, ktorý bol odsúdený k trestu smrti, nemôže odo dňa, kedy mu 

bol rozsudok ohlásený, ak však bol odsúdený k trestu najťažšieho alebo ťažkého 

žalára, tak pokiaľ jeho trest trvá, učiniť platné vyhlásenie poslednej vôle. 

 

ODDIEL DRUHÝ  

O osobných právach k veciam 

 

HLAVA SEDEMNÁSTA 

O zmluvách a právnych úkonoch vôbec 

 

3. Možný a dovolený obsah. 

 

§ 879 

 

 Okrem zmlúv uvedených na príslušnom mieste sú neplatné najmä tieto 

zmluvy: 

1. ak si niekto niečo vymieni za dojednanie manželskej zmluvy, 

2. ak ránhojič alebo ktorýkoľvek lekár si dá od chorého niečo sľúbiť za 

prevzatie liečenia, 

3. ak si právny zástupca za prevzatie sporu vymieni určitú odmenu alebo 

na seba prevedie spornú vec jemu zverenú, 

4. ak sa scudzí dedičstvo alebo odkaz, ktoré sa očakávajú od tretej osoby 

ešte za jej života. 

  

Výkladové pravidlá pri zmluvách 

 

§ 914 

 

 Pri výklade zmlúv netrvá sa na doslovnom znení výrazu, ale zistí sa 

úmysel strán a zmluve sa rozumie tak, ako si to vyžaduje obyčaj poctivého 

obchodu. 

 

Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO 

PraF UK, 2009, s. 319-324, 355-357; OBECNÝ ZÁKONÍK OBČANSKÝ ze 

dne 1. června 1811 ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 

1.1.1925, Systém ASPI – stav k 2.6.2015 do čiastky 36/2015 Z. z.  



Francúzsky Občiansky zákonník (Code civil des Française), 1804 

 

ÚVODNÝ TITUL 

Všeobecne o uverejňovaní, účinkoch a použití zákonov 

 

Článok 2 

 

 Zákon pôsobí len do budúcnosti, vôbec neúčinkuje spätne. 

 

Článok 4 

 

 Pre odoprenie spravodlivosti môže byť stíhaný sudca, ktorý odmietne 

súdiť pod zámienkou, že zákon mlčí, že je nezrozumiteľný alebo nedostatočný. 

 

Článok 5 

 

 Sudcom je zakázané rozhodovať v záležitostiach, ktoré im boli 

predložené k rozhodnutiu, výrokom všeobecným a normatívnym. 

 

KNIHA I. 

O osobách 

 

TITUL I. 

O užívaní občianskych práv a o odňatí týchto práv 

 

DIEL II. 

O odňatí občianskych práv v dôsledku súdneho konania 

 

Článok 22 

 

 Odsúdenie na trest, ktorého účinok spočíva v odňatí akejkoľvek účasti 

odsúdeného na nižšie uvedených občianskych právach, má za následok 

občiansku smrť. 

 

Článok 23 

 

 Odsúdenie na fyzickú smrť (trest smrti) má za následok občiansku smrť. 

 

KNIHA II. 

O vlastníctve a rôznych úpravách vlastníctva 

 

TITUL II. 

O vlastníctve 

 

Článok 544 

 

 Vlastníctvo je právo užívať veci a nakladať s nimi spôsobom čo 

najabsolútnejším, pokiaľ nejde o spôsob zakázaný zákonmi alebo nariadeniami. 

 

(Čl. 17 Deklarácie práv človeka a občana z 26. augusta 1789: „Vlastníctvo je 

nedotknuteľným a posvätným právom; nikto ho nemôže byť zbavený, ibaže by to 

zrejme vyžadoval verejný záujem v zákone ustanovený a pod podmienkou 

spravodlivého a predbežného odškodnenia.“) 

 

TITUL III. 

O práve k cudzej veci, užívaní a požívaní 

 

KAPITOLA I. 

O Uzusfrukte 

(t.j. o používaní veci spojenom s právom na nadobúdanie plodov, ktoré z nej 

pochádzajú) 

 

DIEL III. 

O spôsobe ukončenia uzusfruktu 

 

Článok 619 

 

 Uzusfrukt, ktorý nie je priznaný konkrétnej osobe, trvá iba po dobu 

tridsiatich rokov. 

 

KNIHA III. 

O spôsoboch nadobúdania vlastníctva 

 

TITUL II. 

O darovaní medzi živými a o závetoch 

 

KAPITOLA II. 

O spôsobilosti disponovať alebo nadobúdať darovaním medzi živými alebo 

závetom 

 



Článok 910 

 

 Disponovanie medzi živými alebo závetom v prospech špitálov, 

chudobných v rámci obce (komúny) alebo ustanovizní poskytujúcich verejné 

služby nemá právny účinok, pokiaľ nie je schválené nariadením vlády. 

 

KAPITOLA III. 

O splnení záväzkov 

 

TITUL III. 

O zmluvách alebo bežných záväzkoch vo všeobecnosti 

 

DIEL V. 

O interpretácii zmlúv 

 

Článok 1159 

 

 Čokoľvek je neurčité (nejasné), musí sa vykladať v súlade so 

zvyklosťami krajiny, v ktorej bola zmluva uzatvorená. 

 

KAPITOLA IV. 

O rôznych druhoch záväzkov 

 

DIEL I. 

O podmienených záväzkoch 

 

§ 1 O podmienkach vo všeobecnosti a o ich rôznych druhoch 

 

Článok 1172 

 

 Každá podmienka, ktorá je nesplniteľná, alebo odporuje dobrým 

mravom, alebo je zakázaná zákonom, je absolútne neplatná a spôsobuje 

absolútnu neplatnosť zmluvného dojednania, ktoré je od nej závislé. 

 

Citované podľa: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO 

PraF UK, 2009, s. 127, 294, 296, 305 

 

Preložené z originálu: The Code Napoleon or, The French Civil Code. London: 

Printed for Charles Hunter, Law Bookseller, Bell-Yard, Lincoln´s Inn, 1824, s. 

172, 248, 314, 319.  



Nemecký Občiansky zákonník (Bürgerliches Gesetzbuch), 1896 

 

KNIHA PRVÁ 

Všeobecné princípy 

 

TRETÍ DIEL 

Právne úkony 

 

DRUHÝ TITUL 

Prejav vôle 

 

§ 138 

 

 Právny úkon, ktorý odporuje dobrým mravom, je neplatný.  

 Neplatný je tiež právny úkon, pomocou ktorého osoba ťažiaca 

z ťažkostí, nerozvážnosti alebo neskúsenosti iného, zabezpečila výmenou za 

protiplnenie sebe alebo tretej osobe prísľub alebo poskytnutie peňažného 

zvýhodnenia, ktoré presahuje hodnotu protiplnenia v takom rozsahu, že 

s ohľadom na okolnosti je nepomer zjavný. 

 

TRETÍ TITUL 

Zmluva 

 

§ 157 

 

 Zmluvy sa vykladajú v súlade s požiadavkami dobrej viery, berúc pri 

tom do úvahy bežné zvyklosti. 

 

KNIHA DRUHÁ 

Záväzkové právo 

 

PRVÝ DIEL 

Rozsah záväzkov 

 

PRVÝ TITUL 

Záväzok poskytnúť plnenie 

 

§ 242 

 

 Dlžník je povinný poskytnúť plnenie v súlade s požiadavkami dobrej 

viery, berúc pritom do úvahy bežné zvyklosti. 

 

KNIHA TRETIA 

Vecné právo 

 

TRETÍ DIEL 

Vlastníctvo 

 

PRVÝ TITUL 

Rozsah vlastníctva 

 

§ 903 

 

 Vlastník veci môže, pokiaľ mu to zákon alebo práva tretích osôb 

umožňujú, ľubovoľne s vecou nakladať a vylúčiť akékoľvek zásahy iných do 

tohto stavu. 

 

§ 904 

 

Vlastník veci nie je oprávnený zamedziť zásahu inej osoby smerom 

k jeho veci ak je tento zásah nevyhnutný v záujme odvrátenia hroziaceho 

nebezpečenstva a hroziaca škoda je neúmerne väčšia v porovnaní so škodou 

spôsobenou vlastníkovi prostredníctvom zásahu do jeho práv. Vlastník môže 

požadovať náhradu za škodu, ktorá mu bola spôsobená. 

 

§ 905 

 

 Právo vlastníka pozemku sa vzťahuje na priestor nad zemským 

povrchom a na nerastné zdroje nachádzajúce sa pod zemským povrchom. Avšak 

vlastník nemôže zakázať taký zásah, ktorý sa nachádza vo výške alebo hĺbke, 

v ktorej už nemá záujem na takomto zákaze. 

 

Preložené z originálu: WANG, CH. H.: The German Civil Code. Translated and 

Annotated, with an Historical Introduction and Appendices. London: Stevens 

and Sons, Limited, 1907, s. 31, 35, 55, 201-202.  



Švajčiarsky Občiansky zákonník (Zivilgesetzbuch), 1907 

 

ÚVOD 

 

§ 1 

 

 Tento zákonník sa vzťahuje na všetky právne otázky, pre ktoré obsahuje 

ustanovenie o ich náležitostiach alebo ich výklade. Ak zo zákona nemožno 

vyvodiť žiaden príkaz, sudca potom musí vyniesť rozsudok v súlade 

s obyčajovým právom, a v prípade, že to nie je možné, v súlade s pravidlom, 

ktoré by prijal keby bol zákonodarcom. V takomto prípade by sa mal riadiť 

uznávanými zásadami a zvyklosťami. 

 

§ 2 

 

 Pri výkone svojich subjektívnych práv a povinností musí každý konať 

v dobrej viere.  

 Zjavné zneužitie subjektívneho práva nenachádza v právnom poriadku 

žiadnu ochranu. 

 

§ 3 

 

 Existencia dobrej viery osoby sa predpokladá všade, kde na ňu zákon 

viaže právne následky. Ktokoľvek, kto vzhľadom na okolnosti nemôže konať so 

starostlivosťou, ktorá sa od neho vyžaduje, nie je oprávnený dovolávať sa 

dobrej viery. 

 

§ 4 

 

 Kde zákon odkazuje sudcu na jeho voľnú úvahu alebo odhadnutie 

okolností, alebo na dostatočné dôvody, musí sudca rozhodnúť v súlade 

s právom a spravodlivosťou. 

 

TRETIA ČASŤ 

Dedičské právo 

 

ŠIESTY DIEL 

Neplatnosť a obmedzenie dispozičných oprávnení 

 

§ 519 

 

 Úkon disponovania s majetkom pre prípad smrti (mortis causa) bude na 

základe vznesenej žaloby vyhlásený za neplatný: 

1. ak bol uskutočnený v čase, keď poručiteľ nemal spôsobilosť na spísanie 

testamentu, 

2. ak vyplýva z vadného prejavu vôle, 

3. ak je jeho podstata alebo k nemu pripojená podmienka nemorálna alebo 

nezákonná. 

 Žalobu o určenie neplatnosti môže vzniesť ktokoľvek, kto ako dedič 

alebo legatár má v danej veci záujem na tom, aby bol úkon disponovania 

s majetkom pre prípad smrti vyhlásený za neplatný. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Vecné právo 

 

PRVÝ ODDIEL 

Vlastníctvo 

 

OSEMNÁSTY TITUL 

Všeobecné ustanovenia 

 

§ 641 

 

 Ktokoľvek je vlastníkom veci, môže s ňou ľubovoľne nakladať 

v medziach zákonných ustanovení. 

 Vlastník má právo požadovať navrátenie veci od kohokoľvek, ktorý mu 

ju odňal, a brániť sa proti akýmkoľvek protiprávnym zásahom, smerujúcim voči 

jeho veci. 

 

§ 642 

 

 Ktokoľvek je vlastníkom veci, má vlastnícke právo aj ku príslušenstvu 

veci. 

 Príslušenstvom veci je všetko, čo patrí k jej podstate v súlade s bežnými 

miestnymi zvyklosťami, a čo od nej nemôže byť oddelené bez jej zničenia, 

poškodenia alebo zmenenia. 

 

§ 643 

 



 Ktokoľvek je vlastníkom veci, má vlastnícke právo aj ku prirodzeným 

plodom veci. 

 Prirodzené plody veci sú pravidelne sa opakujúce prírastky a zisk, ktoré 

sú získané z veci v súlade s jej určeným využitím a bežnými zvyklosťami. 

 Až do oddelenia tvoria prirodzené plody veci jej príslušenstvo. 

 

DEVÄTNÁSTY TITUL 

Vlastníctvo pôdy 

 

PRVÝ DIEL 

Predmet, nadobudnutie a strata vlastníctva pôdy 

 

§ 655 

 

 Pozemky podliehajú režimu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. 

 Pozemkami v právnom zmysle sú: 

1. nehnuteľnosti, 

2. nezávislé a trvalé práva obsiahnuté v Katastri nehnuteľností, 

3. bane. 

 

§ 656 

 

 Zápis v Katastri nehnuteľností je nevyhnutný na nadobudnutie 

vlastníckeho práva k pôde. 

 V prípade okupácie, dedenia, vyvlastnenia, exekúcie alebo súdneho 

príkazu nový vlastník v tomto ohľade nadobúda vlastnícke právo ešte predtým, 

než sa tento zápis uskutoční, no disponovať s pozemkom v rámci Katastra 

nehnuteľností môžem až po uskutočnení tohto zápisu. 

 

§ 657 

 

 Aby bola zmluva o prevode vlastníckeho práva záväzná, vyžaduje sa jej 

overenie verejným orgánom. Pre úkony disponovania s majetkom pre prípad 

smrti (mortis causa) a svadobnú zmluvu sa vyžadujú predpísané formy podľa 

dedičského práva a ustanovení o majetku manželov. 

 

DVADSIATY TITUL 

Hnuteľné veci 

 

§ 713 

 

 Predmetom vlastníckeho práva k hnuteľným veciam sú tie hmotné 

predmety, ktoré sú premiestniteľné vzhľadom na ich povahu, ako aj prírodné 

sily, ktoré je možné podriadiť kontrole v právnom zmysle a nepatria štátu. 

 

§ 714 

 

 Zmena držby v prospech nového vlastníka je podmienkou prevodu 

vlastníckeho práva k hnuteľným veciam. 

 Ktokoľvek v dobrej viere prijal prevod hnuteľnej veci na seba sa stáva 

jej vlastníkom aj keď prevodca nemá k hnuteľnej veci právo na jej scudzenie, 

a to od momentu, od kedy je jeho držba hnuteľnej veci v súlade s predpismi 

o držbe chránená. 

 

PIATA ČASŤ 

Záväzkový kódex 

(Publikovaná ako Federálny zákon z 30. marca 1911 o novelizácii 

Občianskeho zákonníka) 

 

ODDIEL PRVÝ 

Všeobecné ustanovenia 

 

TITUL PRVÝ 

Vznik záväzkov 

 

DIEL PRVÝ 

Záväzky vznikajúce zo zmlúv 

 

Článok 20 

E. Zmluvné podmienky 

II. Absolútna neplatnosť 

 

 Zmluva je neplatná, ak zmluvné podmienky nemožno splniť, sú 

nezákonné alebo nemorálne. 

 Ak sa však vady vzťahujú iba na niektoré zmluvné podmienky, neplatné 

sú len tieto zmluvné podmienky samy o sebe, pokiaľ nie je dôvod predpokladať, 

že zmluvu by bez nich nebolo možné uzatvoriť. 

 

Preložené z originálu: SHICK, R. P., WETHERILL, CH. (eds.): The Swiss Civil 

Code of December 10, 1907 (Effective January 1, 1912). Boston: The Boston 



Book Company, 1915, s. 1-2, 120, 151, 155, 170; Federal Act on the 

Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations) 

of 30 March 1911), Status as of 1 January 2017. URL: 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html  

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html

