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Habilitantka JUDr. Ivana Šošková, PhD., v právnohistorickej obci známa svojou 

špecializáciou na problematiku rodinného, a osobitne manželského práva, predložila ako 

svoju habilitačnú prácu monografiu s názvom „Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo 

svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949“. Predznačila tak už 

samotným názvom, že svoju pozornosť bude venovať právnej úprave manželstva v období 

snáď najväčšieho prelomu vo vývoji rodinného práva na našom území v moderných dejinách 

– v období prijatia zákona o rodinnom práve z roku 1949. 

 Otázky manželstva a rodinného práva sú pritom v súčasnosti (nielen v podmienkach 

Slovenskej republiky) v centre pozornosti ako právnikov, tak i laikov – a to najmä v súvislosti 

s hlásanými pokusmi o redefiníciu manželstva na jednej strane, a zároveň so snahami o pevné 

právne zakotvenie tradičnej podoby manželstva na strane druhej. Monografia v tejto súvislosti 

podáva obraz vývoja právnej úpravy manželstva na území strednej, resp. stredovýchodnej 

Európy, osobitne v podmienkach Habsburskej ríše, Československa a dnešnej Slovenskej 

republiky pred a po roku 1949.  

Rok 1949 a s ním spojená prvá kodifikácia československého rodinného práva 

v podobe osobitného zákona o rodinnom práve pritom predstavuje dôkaz, že rodinné právo 

nie je natoľko konzervatívne a späté s tradíciou, ako sa to zvyčajne predpokladá. Prevratné 

zmeny z roku 1949 preukazujú, že pri celkovej zmene spoločenskej situácie je možná aj 

pomerne radikálna zmena rigidného rodinného práva, inak snáď najviac zasahujúceho do 

súkromného života jednotlivca. 

 Samotná posudzovaná práca sa skladá z úvodu, siedmich kapitol a záveru. Z hľadiska 

štruktúry možno konštatovať, že táto vychádza z doktrinálneho členenia problematiky 

manželského práva na: úpravu vzťahov predchádzajúcich uzavretiu manželstva (snúbenecký 

pomer), otázku definície, resp. právnej povahy manželstva (zmluva, sviatosť alebo životné 
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spoločenstvo), otázku formy sobáša (civilný alebo cirkevný sobáš), problematiku okolností 

vylučujúcich uzavretie manželstva (manželské prekážky), oblasť osobných a majetkových 

vzťahov medzi manželmi, a napokon problematiku zániku manželstva.  

 Hneď v úvode monografie autorka upozorňuje nielen na už zmienenú aktuálnosť 

problematiky rodiny a manželstva v dnešnom svete, ale upozorňuje tiež na dobové a aj dnes 

stále živé diskusie o povahe a zaradení rodinného práva do verejného alebo súkromného 

práva, resp. na diskusie o vnímaní rodinného práva ako samostatného právneho odvetvia 

alebo ako súčasti občianskeho práva hmotného (a občianskeho zákonníka). V prvej kapitole 

potom objasňuje všeobecné dôvody a historicko-spoločenské okolnosti, ktoré v roku 1949 

viedli k vyčleneniu rodinného práva z občianskeho práva, ako aj personálne a inštitucionálne 

pozadie týchto udalostí (rekodifikačných snáh). Zároveň veľmi správne konštatuje prelomovú 

povahu zmien z roku 1949.  

 Výklad v nasledujúcich kapitolách už je zameraný na konkrétne doktrinálne problémy 

a inštitúty manželského práva, počnúc od opusteného právneho inštitútu zasnúbenia (z 

dôvodu dôrazu kladeného skôr na osobné než majetkové vzťahy), cez právnu povahu 

manželstva (riešiac otázku, či ide o zmluvu alebo o osobitný právny vzťah – životné 

spoločenstvo ako sociologický jav upravený dodatočne právom), sekularizáciu formy sobáša 

ako aj manželských prekážok (zredukovaných na minimum a terminologicky ukrytých pod 

„skutočnosti brániace vzniku manželstva“), zrovnoprávnenie v osobných aj majetkových 

vzťahoch (t.j. v právach a povinnostiach manželov, s dôrazom na špecifiká tzv. zákonného 

majetkového spoločenstva v rámci majetkových vzťahov medzi manželmi), až po zánik 

manželstva (zavedenie termínu rozvod namiesto rozluky, a skúmanie viny na rozvrate 

manželstva).  

V každej z kapitol sa pritom habilitantke v rámci skúmaných právnych otázok podarilo 

úspešne rozpracovať najzaujímavejšie právne aspekty a priblížiť dobové teoretické aj 

praktické právne otázky, relevantné pre dané okruhy skúmaných právnych vzťahov. Ide 

pritom o otázky a problémy napospol relevantné aj pre súčasnosť, najmä v kontexte 

aktuálnych rekodifikačných snáh zasahujúcich celé súkromného právo, rodinné právo 

nevynímajúc. Práve táto aktuálnosť snáď vysvetlí väčší počet otázok, ktoré na záver posudku 

habilitantke kladiem – mám za to, že jej odpovede na položené otázky môžu byť veľmi 

inšpiratívne aj pre súčasných civilistov. Každá rekodifikácia je totiž vždy príležitosťou aj pre 

právnych historikov, aby svojou trochou prispeli k formovaniu novej podoby právnej úpravy 

rekodifikovaného odvetvia. V tejto súvislosti treba osobitne zdôrazniť veľký inšpiračný 

potenciál uchádzačkinho doterajšieho výskumu v oblasti rodinného (manželského) práva, 

zosumarizovaného v predloženej habilitačnej práci. 

 Z obsahovej ani formálnej stránky niet čo posudzovanej práci vytknúť – práca 

s literatúrou aj prameňmi, vrátane archívnych prameňov, je na výbornej úrovni, citačná norma 

je konzistentná. Iba na zváženie dávam istý terminologický rozmer práce – konkrétne 

používanie termínov pomer verzus stav verzus vzťah (napr. na s. 101). Ide mi pritom 

o koncepčnú otázku, či nepoužívať pri objasňovaní historickej právnej úpravy radšej 

konzistentne súčasné právne termíny, a to vzhľadom na primárneho adresáta pochádzajúceho 
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z radov súčasnej právnickej obce. Má však ísť iba o námet do diskusie, nie o priame 

hodnotenie predloženej a posudzovanej práce. 

Poslednú formálnu náležitosť v rámci tohto posudku predstavuje vyjadrenie k 

protokolu originality – napohľad pomerne vysoká zhoda 30% vyplýva z nového technického 

spôsobu posudzovania zhody, a zo zhôd s publikovanými prácami habilitantky, ako 

aj s právne záväznými textami, z ktorých habilitantka vychádzala. Jednotlivé prípady zhody 

sú pritom zdôvodniteľné a akceptovateľné. 

 Záverom tak možno bez akýchkoľvek pochybností skonštatovať, že habilitačná práca 

spĺňa všetky náležitosti habilitačnej práce a odporúčam ju na obhajobu, po ktorej úspešnom 

priebehu navrhujem a odporúčam priznať habilitantke vedecko-pedagogický titul docent 

v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva, ktorý si uchádzačka vzhľadom na kvalitu 

svojej habilitačnej práce, doterajšej vedeckej činnosti, ako aj s ohľadom na svoje osobnostné 

kvality bezvýhradne zaslúži. 

 V rámci obhajoby by som bol rád, ak by sa habilitantka vyjadrila k nasledujúcim 

otázkam: 

1.) Má podľa Vášho názoru opodstatnenie inštitút snúbeneckého pomeru (vzťahu), a mal 

by sa tento inštitút v rámci prebiehajúcich rekodifikačných snáh opätovne zaviesť? 

2.) Aká by podľa Vás mala byť koncepcia manželstva v rekodifikovanom občianskom 

zákonníku – malo by ísť o „životné spoločenstvo muža a ženy“ alebo o „zmluvný 

vzťah“?  

3.) Ako by ste v súčasnej spoločensko-ekonomickej situácii hodnotili inštitút 

(pred)manželských zmlúv upravujúcich majetkové vzťahy medzi manželmi odchylne od 

zákonnej úpravy? 

4.) Má podľa Vášho názoru v súčasnej spoločensko-ekonomickej situácii svoje miesto 

historický inštitút BSM, či ZMS? 

5.) Ako vnímate snahy o znovuzavedenie súdneho skúmania viny v rozvodovom konaní? 

6.) Aké je Vaše stanovisko k možnosti tzv. dohodnutého rozvodu – pri ktorom by sa 

neskúmal rozvrat manželstva? 

 

V Bratislave dňa 10.4.2017 

 

     doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 


