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Súčasné svetové právne 
systémy 

Všeobecne uznávané svetové právne 
systémy 

• Romanogermánsky (kontinentálny) právny 
systém 

• Anglo-americký právny systém (common law) 

• Islamský právny systém 

• Náboženské (resp. nábožensko-filozofické) a 
tradicionalistické právne systémy 



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Hlavné znaky kontinentálneho európskeho 
práva 

• Písané právo 

• Právna obyčaj, jurisprudencia, právna doktrína - len subsidiárne 
využitie 

• Legislatívne právo 

• Vznik práva prostredníctvom zákonodarnej činnosti 
kompetentných štátnych orgánov, nie však sudcovskou 
tvorbou 

• Systém občianskeho práva v kódexovej forme 

• Kodifikácia občianskeho práva do podoby odvetvového kódexu  



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Význam historického vývoja pre vnútorné členenie 
kontinentálneho systému 

•Vznik kontinentálneho právneho systému viazaný na historický vývoj 

•Vplyv rímskeho, kánonického, románskeho a germánskeho práva 

•Pôvodné vplyvy ako kritérium členenia kontinentálneho právneho 
systému na podskupiny 

•Skupina románskeho práva 

•Skupina germánskeho práva 

•Nordické právo 

•Socialistické právo 

•Európske právo 



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Skupina románskeho práva 

• Charakteristické črty 

• Základ – pôvodné obyčajové právo kmeňov v južnom 
Francúzsku 

• Posledných 200 rokov – Napoleonov Code Civil z r. 1804, 
platný so zmenami dodnes 

• Krajiny zaradené do podskupiny 

• Francúzsko (materská krajina), Taliansko, Rumunsko, 
Belgicko, Španielsko, Monako, Holandsko, 
Luxembursko, Portugalsko, krajiny Latinskej Ameriky, 
frankofónne krajiny Afriky 



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Skupina germánskeho práva 

• Charakteristické črty 

• Základ – nemecké právo, ovplyvnené 
obyčajovým právom germánskych kmeňov 

• Krajiny zaradené do podskupiny 

• Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, 
Lichtenštajnsko, Grécko, Turecko, 
Japonsko, Južná Kórea, Thajsko 



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Nordické právo 

• Charakteristické črty 

• Vplyv nemeckého práva, najmä právneho 
myslenia, formovaného náboženským 
reformačným hnutím 

• Súčasné nordické právo - vlastné špecifiká 

• Krajiny zaradené do podskupiny 

• Island, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko 



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Socialistické právo 

•Charakteristické črty 

•Pôvod v romano-germánskom práve, no v 
súvislosti s formovaním jeho charakteru 
marxisticko-leninskou ideológiou vykazuje 
významné odchýlky od týchto podskupín 

•Krajiny, ktoré patrili do podskupiny 

•Krajiny bývalého východného bloku 
(Československo, Poľsko, Maďarsko, NDR, 
Bulharsko, Albánsko, Rumunsko, Sovietsky zväz) 



Podstata kontinentálneho 
právneho systému 

Európske právo 

• Charakteristické črty 

• Formované na báze legislatívy a písaného 
práva, no vykazuje určité osobitosti 

• Supranacionálny (nadnárodný) charakter 

• Vlastná štruktúra jurisdikcie, súdnictva a 
zákonodarných orgánov 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Počiatky formovania systému 

•Vývoj na európskom kontinente (s výnimkou Britských ostrovov) bez 
externých vplyvov (importu cudzích prvkov) 

•Celkový systém sa formoval v krajinách západnej Európy, pripúšťa sa 
vzájomnosť vplyvov 

•Začiatok formovania systému – 12. a 13. storočie, vznik systému 
univerzitného práva 

•Dovtedy stabilné prvky a základy rímskeho, kánonického, 
germánskeho práva 

•Založenie univerzít (Bologna – 1148, Oxford – 1178, Paríž – 1257) 

•Vedecké, resp. teoretické tradovanie práva v súvislosti s renesanciou 
rímskeho práva 

•Počiatok formovania doktríny práva, vychádzajúcej z analýzy rímskeho 
práva 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vývojové etapy 

•Obdobie barbarského práva 

•Vplyv románskeho a germánskeho práva 

•Renesancia idey práva 

•Éra univerzitného práva 

•Renesancia rímskeho práva a koexistencia a 
interakcia s kánonickým právom 

•Prirodzenoprávna a historickoprávna škola 

•Obdobie legislatívneho práva a tvorby kódexov 

•Sformovanie nordického a socialistického práva 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Barbarské právo v Európe 

•Historický kontext – sťahovanie národov v širšom kontexte až do cca. 
13. storočia; sformovanie barbarského práva okolo r. 500 

•Právo založené na právnej obyčaji 

•Obsah neskorších právnych noriem vyplynul z právnej obyčaje – 
modifikácia pre nové potreby (usadenie na území Rímskej ríše) 

•Neskôr postupné spisovanie obyčajového práva - inkorporácie a 
kodifikácie platných obyčají v podobe tzv. leges barbarorum 

•Charakteristické rysy leges barbarorum 

•Kazuistické normy  

•Vulgárna (ľudová) latinčina 

•Katalóg pokút – civilné delikty aj trestné činy 

•Princíp personality práva – „každý si so sebou nesie svoje právo“ 

•Germánske právo pre Germánov, rímske právo pre Rimanov 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Barbarské právo v Európe 

•Spolupôsobenie rímskoprávnej tradície 

•Prenikanie rímskeho právneho myslenia do germánskeho práva s 
romanizáciou barbarov 

•Leges romanae barbarorum – kodifikácie rímskeho práva pre rímske 
obyvateľstvo barbarských kráľovstiev raného stredoveku 

•Kánonické právo a svetské právo 

•Formovaný apoštolmi a cirkevnými otcami, písomná forma, vedecký 
prístup k tvorbe  

•Prednosť idey charity pred justíciou, kresťanská obec má súdiť 
previnenia, idea trojitého Božieho ľudu 

•Stredoveký právny „internacionalizmus“ – ius divinum 

•Právo pochádzajúce od Boha ako reakcia svojvôli svetskej feudálnej 
vrchnosti – zvrchovanosť spravodlivého Božieho práva 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vplyv románskeho práva 

• Vznik Franskej ríše 

• Usadenie sa germánskych kmeňov = princíp personality práva stráca 
význam 

• Úpadok centrálnej moci – absentuje celoštátne zákonodarstvo, právna 
obyčaj ako dominantný prameň súkromného práva na lokálnej úrovni 
(teritoriálny partikularizmus) 

• Rímske právo vs. obyčajové právo 

• Južné a juhovýchodné Francúzsko – oblasť písaného práva 

• Prevzatie rímskeho práva (Codex Theodosianus) Vizigótmi a Burgundmi 

• Spravidla nepísané obyčajové právo vychádzajúce z tradície písaného 
rímskeho práva (osobné, rodinné, dedičské právo, vlastníctvo nehnuteľností) 

• Severné Francúzsko – oblasť obyčajového práva 

• Spravidla nepísané obyčajové právo spisované do súkromných 
inkorporácií (právnych kníh) v 13. a 14. storočí 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vplyv germánskeho práva 

•Formovanie germánskeho práva – podmienené formovaním Svätej 
ríše rímskej v období rokov 843 – 1254  

•Najvýraznejšia črta – nejednotnosť právneho systému kvôli etnickej 
rozmanitosti germánskych kmeňov (nie 1 národ, personalita práva) a 
rôznorodosti orgánov tvoriacich germánske právo (súdy, ľudové 
zhromaždenia) 

•Postupná stabilizácia germánskeho práva 

•11. storočie – Landrecht = teritoriálne aplikované krajinské právo 
poznačené stavovskou diferenciáciou spoločnosti (lénne právo a 
mestské právo) 

•Súkromné inkorporácie krajinského práva – právne knihy 
(Rechtsbücher) 

•Postupne subsidiárna platnosť, racionálna systematizácia práva 
existujúceho práva daného regiónu 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vplyv germánskeho práva 

• Najvýznamnejšie právne knihy s vplyvom za hranicami Nemecka 

• Saské zrkadlo (Sachsenspiegel) 

• Krajinské a lénne právo – bariéra proti rímskemu právu 

• Vplyv na domáce právo a šírenie kolonizáciou v strednej a východnej Európe 

• Švábske zrkadlo (Schwabenspiegel) 

• Krajinské a lénne právo, no čerpané z iných zdrojov (franské kapituláre, bavorské 
právo, rímske a kánonické právo, ríšske miery,...) 

• Taktiež rozšírené v rámci nemeckej kolonizácie 

• Mestské právo – od 13. storočia rozvoj prostredníctvom jeho systematizácie v 
právnych knihách (Magdeburg, Norimberg), vzor pre iné mestá aj mimo Nemecka 

• Recepcia rímskeho práva 

• Intenzívne od konca 15. storočia – ius commune (všeobecné právo), snaha o určité 
zjednotenie práva (právna terminológia) 

• 1701, Samuel Styk – Usus modernus pandectarum (Moderné použitie pandekt) – 
modifikácia rímskeho práva na základe práva nemeckého 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Renesancia idey práva 

• Rozvoj ekonomiky vo vrcholnom stredoveku → 

požiadavka právnej istoty → rozvoj práva 

• Oddelenie práva od morálky 

• Charita a kresťanská láska už čím ďalej tým viac komerčnej 
právnej praxi nepostačujú ako garancie spravodlivosti 

• Právo ako organizačný poriadok spoločenského života 

• Na to nadviazala osvietenská prirodzenoprávna škola a 
neskôr marxizmus 

• Súbežný rozvoj univerzitného práva učencov a národných 
práv aplikovaných v praxi 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Univerzitné právo 

• Prvopočiatky univerzít – kláštorné školy 

• biskup Izidor zo Sevilly a jeho kánon vzdelávania (cca. r. 600) – tzv. 
sedem slobodných umení (septem artes liberales) vyučovaných na 
artistických fakultách po celej Európe 

• Trivium – gramatika, rétorika (antická právna veda, opisovanie právnych 
formulárov a listín), dialektika (logika) 

• Quadrivium – aritmetika, muzika, geometria, astronómia 

• 12. storočie – fakulta v Bologni centrom právnického vzdelania v 
Európe 

• Reakcia na nedokonalosti archaického (obyčajového) práva 

• tradíciou dané formule obyčají si nevyžadovali právnikov a 
interpretáciu (ani štúdium), nehľadal sa účel normy, rozsudky sa 
neodôvodňovali 

• Potreba spravodlivého racionálne zdôvodneného práva 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Univerzitné právo 

• Právo ako predmet rozumovej úvahy = nová paradigma modernej právnej 
vedy a európskeho právnického stavu 

• Teoretické zovšeobecnenie práva, ktoré presahovalo hranice štátov a 
rámec národných právnych poriadkov 

• Model sociálnej organizácie spoločnosti 

• Modelové právo maximálne konformné pravidlám morálky – vzor 
usporiadania spoločnosti 

• Výkon práva zverený do rúk sudcu – nachádza vlastný proces, 
dokazovanie i exekúciu rozsudku 

• Nový prvok v podmienkach feudálneho partikularizmu – odsudzovanie 
lokálnych obyčají 

• Rozvoj praktického práva – učenci a absolventi z univerzít prenikali do 
právnej praxe ako notári, právnici, makléri (rozvoj najmä obchodných obyčají, 
ich logická výstavba), ako aj pomoc štátu (služba cisárovi, cirkvi, zemepánom) 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Univerzitné právo – rímske, kánonické a národné právo 

•Zameranie univerzitného štúdia práva 

•Justiniánska kodifikácia rímskeho práva - Corpus iuris civilis 

• Institutiones – úvod štúdia; Codex, Novellae – štúdium pre potreby 
štátnej služby; Digesta (Pandectae) – ťažisko štúdia, súkromné právo 

•Neučili sa celé Digesta (priveľký rozsah), učila sa metodika práce s 
textom a jeho interpretácie 

•Záznamy výkladu vo forme glosy k textu – škola glosátorov 
(Irnerius), postglosátorov, komentátorov 

•Libri feudorum – kniha o feudálnom práve 

•Corpus Iuris Canonici (Decretum Gratiani, Liber extra,...) 

•Spolupráca rímskeho a kánonického práva – autoritu mal len doctor 
utriusque iuris, t.j. doktor obojakého práva 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Univerzitné právo – národné právo 

•Od 13. storočia - postupná romanizácia obyčajového práva pod 
vplyvom učencov a absolventov univerzít pôsobiacich v praxi 

•Spravodlivé a racionálne právo (1215 – 4. Lateránsky koncil, zákaz 
ordálií) 

•Po roku 1648 - intenzívny rozvoj národných štátov, absolutistická 
monarchia ako dominantná forma vlády, centralizácia štátnej správy = 
dopyt po znalcoch národného práva, limity rímskeho práva 

•Štúdium rímskeho práva ostalo základom štúdia práva, národné 
právo študenti spoznávali štúdiom kazuistiky z právnej praxe 

•Vznik zbierok judikátov pre potreby praxe na univerzitách a súdoch 

•Poznatky o národnom práve menili pohľad na rímske právo (Usus 
modernum pandectarum, 1701) 

•Od 17. storočia – postupný rozvoj štúdia národných práv na 
univerzitách (1620 – Uppsala, 1679 – Sorbona, 1707 - Wittenberg) 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vplyv filozofických  škôl 

•Prirodzenoprávna škola 

•Východiská 

•Postglosátori 

•Antická a stredoveká filozofia (Sokrtaes, Platón, Tomáš Akvinský) 

•17.-18. stor. – rozkvet učení o prirodzenom práve (ius naturale) 

•Odmietnutie rímskoprávneho konceptu ius naturale, zahŕňajúceho 
okrem ľudí aj ostatné živočíchy – novoveké ius naturale sústredené 
na človeka ako rozumom obdarenú bytosť 

•Snaha zdôvodniť nielen štát, ale aj právo na rozumnom základe 
(Grotius, Pufendorf, Wolff) 

•Učenie o ideálnom práve, garancia slobody a rešpektovania ľudskej 
osobnosti, trojdelenie moci a formovanie verejného práva (Locke, 
Montesqieu, Rousseau, Kant) 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vplyv filozofických  škôl 

• Prirodzenoprávna škola 

• Hugo Grotius (1583-1645) – človek ako rozumná bytosť, ius naturale = 
príkaz rozumu v súlade s Božou vôľou, no stojacim na ius divine 

• Samuel Pufendorf (1632-1694) – plnenie povinnosti = účel a dôvod 
existencie človeka, príkaz rozumu, ius naturale organizuje ľudský život 
od narodenia po smrť (oddelenie práva od kresťanskej teológie) 

• Charles de Montesquieu (1684-1755) – spravodlivosť nemožno 
dosiahnuť logikou, rozum nie je všemocný – téza o všadeprítomnej 
rozmanitosti a individualite národov a potrebe spravodlivej správy 
celospoločenských záujmov 

• Christian Wolff (1679-1754) – prirodzený stav = ideálny stav 
zodpovedajúci Božej vôli, zmysel štátu a práva – právo vyplýva z 
povinnosti – všetci majú rovnaké práva a povinnosti, umožňujúce 
sebazdokonaľovanie za účelom dosiahnutia prirodzeného stavu (nikomu 
nemožno brániť v sebazdokonaľovaní) 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Vplyv filozofických  škôl 

• Historickoprávna škola 

• Významný predstaviteľ – Friedrich Carl von Savigny (1799-1861) 

• Snaha tlmiť vplyv radikálnych revolučných zmien, konzervativizmus 

• Odklon od prirodzeného práva a myšlienok osvietenstva, kritika 
kodifikácií občianskeho práva (CC – rakovinový nádor, ALP metodicky a 
historicky neuspokojivý nepodarok, ABGB provinciálna záležitosť) 

• Základná téza – akceptácia a striktná aplikácia všeobecného rímskeho 
práva (ius commune) 

• Obhajoba ius commune aj po páde Svätej ríše rímskej, kontinuita starých 
zákonov opretá o „ducha národa“ – tvorivá sila dejín, sila historickej tradície 

• Vedeckosť rímskoprávnej teórie – potreba právnej vedy, nie kodifikácie 

• Nadčasové a nemenné pojmy a definície, vyabstrahované z rímskeho práva – 
preskúmateľné samostatne i vo vzájomných vzťahoch, nezávislé na zmenách 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Obdobie kodifikácie práva 

• Dovŕšenie procesu utvárania podoby kontinentálneho práva (18.-19. stor.) 

• Ciele kodifikácie 

• Pretavenie myšlienok osvietenstva do praxe – univerzitné právo prevedené 
do pozitívneho (platného) práva 

• Úplné usporiadanie a systematizácia súkromného (občianskeho) práva 
národného štátu v jediný celok, písaný v národnom jazyku a založený na 
rozume a prírode (ius naturale) 

• Nenaplnené v rovine vytvorenia zrozumiteľného práva pre bežného 
občana (dynamika socioekonomického vývoja komplikovala právo) 

• Hlavný úspech – vytvorenie novej systematiky (členenia) súkromného 
práva  

• Odstraňovanie teritoriálneho pratikularizmu, unifikácia práva 
legislatívnou cestou (vplyv univerzít - právne obyčaje = anachronizmus) 

• Sformovanie verejného práva – trojdelenie moci 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Obdobie kodifikácie práva 

• Veľké súkromnoprávne kodifikácie 

• Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten (1794) 

• Neskorofeudálna kodifikácia – Sloboda občanov len ak neoslabuje 
absolútnu moc panovníka – právo ako nástroj vlády panovníka, nie záruka 
slobody občana voči štát 

• Verejné aj súkromné právo, vyše 19 000 článkov, platné do r. 1899 

• Code Civil (1804) a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (1811) 

•  Občianskoprávne kódexy 1. generácie – vplyv osvietenstva a 
prirodzenoprávnej školy 

• Systematika vychádzajúca z rímskeho práva (Gaius – osoby, veci, žaloby) 

• Bürgerliches Gesetzbuch (1896) a Zivilgesetzbuch (1907) 

• Občianskoprávne kódexy 2. generácie – vplyv historickoprávnej školy 

• Systematika vychádzajúca z nemeckej pandektistiky (všeobecná časť, osobné, 
vecné, dedičské, záväzkové právo) 



Periodizácia vývoja kontinentálneho 
právneho systému 

Code Civil - model formovania kontinentálneho 
systému 

• Prelínanie inštitútov starého práva (obyčajové právo) a nového 
písaného práva ako produktu revolučnej doby 

• Ancien droit  - testament, susedské práva, zmluvy, rodinné právo 

• Germánske právo  - rímske právo, pandektistika (systematika 
členenia) 

• Revolučné moderné prvky – záruky osobnej slobody, sloboda 
hospodárskeho podnikania, zmluvná sloboda, nedotknuteľnosť 
vlastníctva (idei prirodzeného práva), zákaz denegatio iustitiae, 
verejný záujem 

• Šírenie Code Civil s francúzskou expanziou 

• Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko, Španielsko 



Osobitosti kontinentálneho právneho 
systému 

Nordické (škandinávske) právo 

• Historické základy nordického práva 

• Osobitosti spoločenského zriadenia 

• Do polovice 11. storočia – germánske kmene, základ=  patriarchálny rod 

• Do konca 12. storočia – sformovanie feudálnej spoločnosti porovnateľnej 

• Stredoveké právo škandinávskych krajín a Islandu 

• Zbližovanie s Európou vďaka pôsobeniu kánonického práva 

• Nórsky zákonník Lagaboter (Zákonodarca) z r. 1274 – základ v domácej 
tradícii, systematika členenia matérie ovplyvnená rímskym a kánonickým právom 

• Vplyv archaického germánskeho obyčajového práva 

• Islandský zákonník Grágás (Sivá hus) z 13. storočia – ochrana chudobných 
a kolektívna zodpovednosť obce za ich opateru 

• Jutské právo z Dánska, 13. storočie – domáca právna teória (nestrannosť 
práva, viazanosť sudcov objektívnym právom) + germánske právne inštitúty 
(wergeld, formálne dokazovanie a očistná prísaha) 



Osobitosti kontinentálneho právneho 
systému 

Nordické (škandinávske) právo 

• Formovanie nordického práva v novoveku 

• Nordická kodifikácia 

• Výrazné odlišnosti od kontinentálnej kodifikácie súkromného práva 

• Skôr inkorporácia maximálneho množstva matérie, vrátane verejného a 
cirkevného práva (ako pri APL) 

• Kazuistický charakter noriem na úkor zovšeobecnenia (abstrakcie) 

• 1683 – Dánsky zákonník (Danske lov) – úprava všetkých aspektov 
spoločenského života (hmotné i procesné právo, cirkevné právo, námorné právo, 
trestné právo), kazuistické normy, princíp odvety a prísne tresty 

• Chýbalo teoreticko-filozofické ukotvenie, rozšírený do Nórska ako Norske lov, po 
novelizácii v Dánsku platí dodnes 

• 1743 – Švédsky zákonník (Sveriges rikes lag) – sleduje hlavné myšlienky 
Danske lov, no je precíznejší a po novelách platí dodnes 

• Prevaha domácej právnej tradície, vyhýbanie sa rímskoprávnym konceptom, stále 
prevažuje kazuistika nad abstrakciou 



Osobitosti kontinentálneho právneho 
systému 

Nordické (škandinávske) právo 

• Formovanie nordického práva v novoveku 

• Vplyv osvietenskej filozofie 

• Najmä v oblasti trestného práva (Montesquieu, Beccaria) – zrušenie trestu 
smrti, proporcionalita trestu, nezávislosť súdnictva na panovníkovi 

• Vplyv historickoprávnej školy v 19. storočí 

• Dôraz na domácu právnu tradíciu – konzervuje trend kazuistickej a 
roztrieštenej právnej úpravy 

• Nevylučuje vplyv rímskeho práva – sprostredkovanie cez štúdium na 
nemeckých univerzitách 

• Neúspech kodifikácie občianskeho práva – Švédsko v r. 1811-1826, 
Dánsko v 40. rokoch 19. storočia 

• V partikulárnych či doplnkových normách sa zachovali liberálne myšlienky 
(narušenie patriarchálnej rodiny vo Švédsku, zmena dedenia v Dánsku) 

• Prenikanie nemeckého vplyvu – väčšia miera abstrakcie (Dánsko) 



Osobitosti kontinentálneho právneho 
systému 

Nordické (škandinávske) právo 

• Spolupráca škandinávskych krajín v 19. a 20. storočí 

• Počiatok formovania moderného nordického práva 

• Kongres škandinávskych právnikov v Kodani (1872) – unifikácia práva 

• Spoločná úprava zmenkového práva (1880) a mnohých oblastí obchodného a 
námorného práva (do konca 19. storočia) 

• Od r. 1899 neúspešná snaha kodifikovať spoločné občianske právo, prijaté len 
niektoré čiastkové zákony podľa vzoru nemeckého BGB 

• Rodinné právo – progresívne prvky skôr ako inde v Európe už do 30. rokov 20. stor. 
(manželstvo, majetkové pomery manželov, rovnoprávnosť mužov a žien) 

• Súhrn osobitostí moderného nordického práva 

• Škandinávsky realizmus – všeobecná teória práva, osobitná právna filozofia 

• Nový prístup k právomoci sudcu – využitie analógie pre potreby podpory 
obchodných aktivít (podoba s Common Law) 

• Uniformná jednota právnych inštitútov a osobitné právne inštitúty - 
ombudsman (funkcionár na kontrolu administratívy) 



Osobitosti kontinentálneho právneho 
systému 

Nemecký právny systém fašistického (nacistického) 
typu 

• Viazaný na obdobie národného socializmu 

• Aj keď stratil mnoho prvkov kontinentálneho práva, ostal stále 
budovaný na legislatívnej báze 

• Koncentrácia moci v rukách vodcu nemeckého národa – návrat 
ku starým germánskym tradíciám (Blut und Boden – Erbhof) 

• Likvidácia krajinského zriadenia – strata významu politickej 
jednotky; centralizácia administratívneho systému - ríšski 
komisári a guvernéri 

• Vládnuca strana (NSDAP), opustenie koncepcie právneho štátu a 
ľudských práv a občianskych slobôd – prioritný bol záujem 
národa, povýšený nad záujem jednotlivca 



Osobitosti kontinentálneho právneho 
systému 

Socialistické právo 

• Osobitosti vyplývajúce z teoretických základov (učenie marxizmu-
leninizmu) 

• Socialistická revolúcia → socializmus → komunizmus (postupné odumretie 
štátu a práva) 

• Niektoré krajiny – ľudová demokracia a diktatúra proletariátu (prechodné 
obdobie do vybudovania socializmu) 

• Charakteristické črty 

• Vedúca úloha komunistickej strany v štáte i práve – slúži a reprezentuje 
vládnucu triedu (robotníci, roľníci, pracujúca inteligencia) 

• Socialistické spoločenské vlastníctvo – odstránenie súkromného vlastníctva 

• Široké oprávnenia štátnej prokuratúry 

• Princíp socialistickej zákonnosti – právo slúži záujmom výstavby socializmu 

• Hospodárske plánovanie – plná zamestnanosť, nivelizácia príjmov, sociálne 
zabezpečenie 


