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5. kapitola

VÝVOJ A PRAMENE RODINNÉHO PRÁVA

l. VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY RODINNÉHO PRÁVA NA ÚZEMÍ ČSSR

A. Vývoj do prvej kodifikácie rodinného práva

Do konca roku 1949 nebolo u nás rodinné právo jednotne upravené a úplne kodifikované. Rodinnoprávne vzťahy boli dovtedy upravené v rámci občianskoprávnych predpisov, ktoré zväčša neboli jednotné pre celé územie našej republiky a iba niektoré otázky boli upravené spoločne.
Pri vzniku predmníchovskej republiky sa zákonom č. 11/1918 Sb. prevzalo vtedajšie občianske právo platné na území bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. V Čechách, na Morave a Sliezsku (na území dnešnej ČSR) boli manželské a rodinné vzťahy upravené vo Všeobecnom rakúskom občianskom zákonníku z roku 1811, v znení jeho troch doplňujúcich noviel. Pokiaľ ide o manželstvo, tento zákonník vychádzal z toho, že manželské vzťahy sa zakladajú "manželskou zmluvou", a pri forme uzavierania manželstva bral do úvahy konfesijné stanovisko. Uzavieranie manželstva bolo upravené na princípe fakultatívneho civilného sobáša a rozluka manželstva sa pripúšťala iba u nekatolíkov. Ako to bolo vtedy v buržoáznom práve všeobecne obvyklé, vzájomné vzťahy medzi mužom a ženou boli upravené na základe zreteľného preferovania právneho postavenia muža, čo sa prejavovalo nielen na vzájomnom nerovnoprávnom postavení muža a ženy, ale aj v ich nerovnoprávnom vzťahu k spoločným deťom. Vzťah rodičov a detí, sa rozlišoval podľa toho, či šlo o deti narodené v manželstve, alebo mimo neho, a ne manželské deti boli vo svojom právnom postavení diskriminované. Nerovnoprávnosť muža a ženy sa prejavovala aj v ostatných inštitútoch rodinného práva, najmä pri poručenstve.
Na Slovensku citovaná recepčná norma prevzala vtedajšie uhorské občianske právo, vyjadrené väčšinou len normami obyčajového práva. Iba niektoré otázky rodinného práva boli upravené písanými právnymi predpismi. Z nich najvýznamnejší bol manželský zákon (zák. čl. XXXI/ 1894), ktorý veľmi podrobne upravoval podmienky vzniku a zániku manželstva. Aj tento zákon vychádzal zo zmluvnej povahy manželského zväzku, v otázke formy bol však pokrokovejší ako rakúska úprava, pretože v podstate sekularizoval manželské a rodinné pomery. Zaviedol obligatórny občiansky sobáš a zaujal stanovisko rozlučiteInosti manželstva bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť manželov. Obsah manželského vzťahu tento zákon neupravoval. Obsah právneho vzťahu manželov sa spravoval obyčajovým právom. významný bol aj zákonný článok XX/1877 o poručníctve a opatrovníctve, ktorý upravoval tieto dva inštitúty. Aj. rodinné právo platné na území Slovenska vychádzalo z preferovania právneho postavenia muža v rodinnoprávnych vzťahoch a rozlišovalo medzi manželskými a nemanželskými deťmi, pričom deti narodené mimo manželstva boli právnou úpravou diskriminované. Napríklad u nemanželského dieťaťa sa nepripúšťalo zistenie otca, ale iba tzv. živiteľa, ktorému vznikla voči nemanželskému dieťaťu vyživovacia povinnosť. Krátko po recepcii bývalej rakúskej a uhorskej úpravy rodinnoprávnych vzťahov pristúpila predmníchovská republika k unifikácii niektorých dôležitých otázok týkajúcich sa úpravy manželských vzťahov. V roku 1919 bol prijatý zákon č. 320/1919 Sb., tzv. manželská novela, ktorý jednotne upravil pre celú Československú republiku formu uzavretia manželstva, manželské prekážky a rozlučiteľnosť manželstva. Vo veci uzavierania manželstva zaviedla manželská novela fakultatívny civilný sobáš popri (všeobecne prípustnom a aj z hľadiska práva štátu platnom) cirkevnom sobáši. V porovnaní s úpravou v uhorskom manželskom zákone z roku 1894, ktorý vyžadoval obligatórny civilný sobáš, to bol teda určitý krok späť. Novela zaviedla možnosť rozluky všetkých manželstiev bez ohradu na konfesijnú príslušnosť manželov, jednotne upravila taxatívne uvedené rozlukové dôvody a ponechala v platnosti inštitút "rozvod od stola a lože", ktorý síce nemal za následok zánik manželstva, ale pozbavoval manželov povinnosti spolu žiť. Obsahu manželského vzťahu sa však manželská novela nedotkla a právne postavenie muža a ženy v rodine zostalo aj naďalej nerovné. V roku 1928 došlo u nás k jednotnej úprave osvojenia v zákone č. 56/1928 Sb. o osvojení. Táto právna úprava vychádzala zo zmluvnej povahy vzťahu medzi osvojiteľom a osvojencom a za hlavný účel osvojenia nepovažovala zabezpečenie náhradného rodinného a výchovného prostredia pre maloletého, ale rozličné majetkové ciele (získanie dediča, lacnej pracovnej sily), pričom osvojením sa nesmeli ohroziť záujmy vlastných detí osvojiteľa.
Úprava otázok týkajúcich sa majetku manželov zostala na Slovensku odlišná od českej. V Čechách a na Morave platil podľa Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1811 systém oddeleného majetku manželov so širokou možnosťou zmluvnej úpravy majetkových vzťahov manželov tzv. svadobnými zmluvami. Na Slovensku platila tzv. koakvizícia, t. j. systém majetkového spoločenstva pre prípad zániku manželstva. Iba u šľachticov a u tzv. honoráciorov (boli to osoby, ktoré sa živili výsledkami svojej duševnej práce) platil systém oddelenosti majetkov s možnosťou zmluvnej úpravy. V manželskom práve platnom na Slovensku boli teda ešte zastúpené prvky feudálneho práva, spočívajúce vo výsadách určitých vrstiev. Tieto výsady boli odstránené až Ústavou 9. mája z roku 1948.
Podmienky pre kodifikáciu rodinného práva spočívajúceho na socialistických zásadách spolužitia sa u nás vytvorili až vtedy, keď sa začali odstraňovať príčiny hospodárskej a politickej nerovnosti občanov, ktoré mali základ v súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a v možnosti vykorisťovania človeka človekom. Až budovanie spravodlivejšieho spoločenského poriadku, ktorého ekonomickou základňou sa stalo socialistické vlastníctvo výrobných prostriedkov, vytvorilo možnosti všestranného uplatňovania žien v hospodárstve, politickom a kultúrnom živote, a tým aj možnosti úpravy rodinnoprávnych vzťahov na spravodlivejších základoch.

B. Prvá kodifikácia a unifikácia rodinného práva na území ČSSR

Ideové základy nového jednotného a na socialistických zásadách založeného rodinného práva položila Ústava 9. mája z roku 1948. Veľký význam mala najmä ústavná deklarácia rovnoprávneho postavenia muža a ženy v rodine a v hospodárskom a politickom živote, vyhlásenie štátnej ochrany manželstva, rodiny a materstva a zakotvenie zásady, podľa ktorej pôvod dieťaťa nesmie byť na jeho ujmu. Všetky tieto ústavnoprávne zásady sa potom premietli do prvého zákona o rodinnom práve, ktorý bol vyhlásený pod č. 265/1949 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1950. 
Zákon O rodinnom práve z roku 1949 zakotvil už všetky základné zásady, ktoré sú charakteristické pre socialistické rodinné právo, a jeho základné myšlienky prevzala neskôr aj druhá úprava rodinných vzťahov v roku 1963.
Zákon o rodinnom práve z roku 1949 vychádzal vo všetkých svojich inštitútoch zo zásady rovnoprávneho postavenia muža a ženy a odstránil dovtedajší rozdiel v právnom postavení detí narodených v manželstve a mimo manželstva. Vykonal úplnú sekularizáciu manželských vzťahov vo veci uzavierania manželstva a jednoznačne sa postavil za obligatórnosť civilného sobáša. Opustil koncepciu manželstva ako zmluvného vzťahu, upravil uzavieranie manželstva ako súhlasné vyhlásenie manželovo dobrovoľnom vstupe do manželstva pred príslušným národným výborom za prítomnosti dvoch svedkov, odstránil ťažkopádnu konštrukciu tzv. vylučujúcich a zakazujúcich: manželských prekážok a nahradil ich štyrmi základnými okolnosťami vylučujúcimi uzavretie manželstva; tie mali zabraňovať vzniku takých manželstiev, ktoré nespĺňali žiadúce predpoklady na uzavretie manželstva či už pre chýbajúce vekové a zdravotné podmienky snúbencov, pre jestvujúce iné manželstvo snúbencov, alebo pre blízky príbuzenský (alebo obdobný) vzťah medzi snúbencami. Pokiaľ ide o zánik manželstva, zákon o rodinnom práve odstránil dovtedajší rozdiel medzi rozlukou a rozvodom od stola a lože a nahradil ich jediným spôsobom zrušenia manželstva - súdnym rozhodnutím o rozvode manželstva. Namiesto dovtedajších obligatórnych a fakultatívnych dôvodov rozluky (rozvodu) manželstva zaviedol vlastne len jeden všeobecný dôvod rozvodu, ktorým sa stal objektívny hlboký a trvalý rozvrat vzájomných vzťahov medzi manželmi. Tento princíp objektívneho rozvratu bol modifikovaný princípom zavinenia rozvratu,  najmä pokiaľ išlo o možnosť vyslovenia rozvodu manželstva a o niektoré následky rozvodu manželstva. Najvýznamnejšia bola podmienka, že bez súhlasu nevinného manžela nebolo možné manželstvo rozviesť, aj keď sa preukázalo, že medzi manželmi je hlboký a trvalý rozvrat, ktorý vznikol z dôležitých dôvodov. Zákon o rodinnom práve zjednotil aj úpravu majetkových vzťahov medzi manželmi a za základ tejto úpravy prijal zákonné majetkové spoločenstvo manželov, platné pre všetky manželstvá, ktoré bolo možné zmluvne modifikovať v troch zákonom taxatívne vymedzených prípadoch. Vzájomné vzťahy medzi rodičmi a deťmi upravil zákon o rodinnom práve na princípe rovnoprávnosti otca a matky (bez ohľadu na to, či rodičia boli manželmi, alebo nie) a v súlade s ním nahradil predošlú tzv. otcovskú moc rodičovskou mocou oboch rodičov. Novým spôsobom upravil zákon o rodinnom práve aj osvojenie, najmä podmienky vzniku, celkovú koncepciu (osvojenie sa už nepovažuje za zmluvný vzťah a vzniká výlučne na základe súdneho rozhodnutia) a následky osvojenia. Inštitút osvojenia sa zameral výlučne na zabezpečenie náhradného rodinného a výchovného prostredia dieťaťa, a preto sa možnosti osvojenia obmedzili už len na maloleté deti, ktoré nemali vhodné rodinné výchovné prostredie. Novým spôsobom sa upravilo aj poručníctvo nad maloletým dieťaťom a zákon presne vymedzil jeho účel: podmienky vzniku, ako aj práva a povinnosti z neho vyplývajúce.
Krátko po vydaní zákona o rodinnom práve došlo k osobitnej úprave podmienok uzavretia manželstiev našich občanov s cudzincami. Stalo sa tak lom č, .59/1952 Zb. o uzavieraní manželstva s cudzincami. Podľa tohto zákona sa na uzavretie manželstva občana s osobou, ktorá nemá .československé štátne občianstvo, vyžadoval súhlas ministerstva vnútra alebo orgánu ním povereného a bez tohto súhlasu manželstvo nevzniklo. Tento zákon platil iba do vydania platného Zákona o rodine z roku 1963, ktorý ho s účinnosťou od 1. apríla 1964 zrušil. Dnes sa na uzavretie manželstva nášho občana s cudzím
štátnym príslušníkom nevyžaduje ani súhlas ministerstva vnútra, ani súhlas iného orgánu.
V roku 1952 bol prijatý aj zákon č. 69/1952 Zb. o sociálnoprávnej ochrane mládeže, ktorý bol podrobnejšie vykonaný nariadením Ministerstva spravodlivosti č. 70/1952 Zb. Tieto predpisy upravovali úlohy spoločnosti pri ochhrane mládeže, podmienky hromadného poručníctva a opatrovníctva, ochranu detí, ktoré nie sú v starostlivosti rodičov, zaviedli štátne príspevky na úhradu osobných potrieb detí, o ktoré nie je postarané inak, a pri okresných súdoch konštituovali sociálnoprávnu ochranu mládeže štátom. Vládnym	nariadením č. 73/1956 Zb. bola pôsobnosť úradovní ochrany mládeže prenesená na výkonné orgány národných výborov. Zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 58/1955 Zb. boli nanovo upravené detské príspevky a ochranná výchova. Všetky uvedené predpisy boli zrušené Zákonom o rodine z roku 1963. Zákon o rodine upravuje aj účasť spoločnosti na výkone práv a povinností rodičov. V nadväznosti na jeho ustanovenia podrobnejšie upravilo úlohy národných výborov pri starostlivosti o deti osobitné vládne nariadenie.
Zákon o rodinnom práve bol dvakrát novelizovaný. K prvej novelizácii došlo zákonným opatrením Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 61/1955 Zb. o zmene predpisov o rozvode. Tento predpis zmiernil ustanovenia zákona o rodinnom práve o podmienení možnosti vyslovenia rozvodu manželstva súhlasom nevinného manžela v tom zmysle, že výnimočne aj bez súhlasu nevinného manžela bolo možné vysloviť rozvod manželstva, ak manželstvo, ktoré bolo hlboko a trvale rozvrátené už dlhší čas, neplnilo svoj spoločenský účel. Druhá novelizácia, uskutočnená zákonom č. 15/1958 Zb.
o zmene predpisov o osvojení, priniesla niektoré zmeny v právnej úprave osvojenia; zákon zaviedol ďalší druh osvojenia, pri ktorom sa osvojitelia zapíšu do matriky namiesto rodičov. Pri tomto druhu osvojenia nezostal medzi osvojencom a jeho rodičmi ani subsidiárny vyživovací záväzok.

C. Druhá kodifikácia rodinného práva
K druhej kodifikácii rodinného práva sa u nás pristúpilo po prijatí novej Ústavy ČSSR z roku 1960, ktorá vyhlásila Československo za socialistickú republiku. Výsledkom druhej kodifikácie bol Zákon o rodine, vyhlásený pod č. 94/1963 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 1964 a platí v znení novely, zákona č. 132/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o rodine. Úplné znenie Zákona o rodine bolo vyhlásenie pod č. 66/1983 Zb.
Zákon o rodine nadväzuje, pokiaľ ide o hlavné zásady úpravy a koncepciu jednotlivých rodinnoprávnych vzťahov, na úpravu obsiahnutú v zákone o rodinnom práve z roku 1949. Podľa skúseností z praxe priniesol však Zákon o rodine oproti predchádzajúcemu zákonu o rodinnom práve niektoré čiastkové zmeny, niektoré otázky sa upresnili a niektoré inštitúty dostali nový názov. Najväčšia zmena nastala v úprave rozvodu manželstva. Platná úprava rozvodu vychádza výlučne zo zistenia rozvratu manželstva, pre ktorý nemôže manželstvo plniť svoj spoločenský účel. Vyslovenie rozvodu manželstva nie je závislé od zavinenia rozvratu a od postoja nevinného manžela. Zmena nastala aj v úprave osvojenia v tom smere, že zákon, vychádzajúc zo zmien, ktoré priniesla novela k zákonu o rodinnom práve, zakotvuje už dva druhy osvojenia, ktoré sa odlišujú niektorými podmienkami vzniku, zrušiteľnosťou alebo nezrušiteľnosťou osvojenia, resp. možnosťou zapísania osvojiteľov do matriky namiesto rodičov. Vo vzájomnom vzťahu rodičov a detí Zákon o rodine odstránil inštitút tzv. rodičovskej moci a jednotlivé práva a povinnosti rodičov pri zabezpečovaní výchovy dieťaťa, pri jeho zastupovaní. a pri správe jeho majetku vyjadruje v inej forme. Ďalej Zákon o rodine presne vymedzuje účasť spoločnosti na zabezpečení výchovy detí a predchádzajúci inštitút poručníctva nahradil inštitútom opatrovníctva nad maloletým (ide však iba o terminologickú zmenu). Ďalšie zmeny vyplynuli aj z odlišného riešenia niektorých otázok v druhom československom Občianskom zákonníku z roku, 1964 a z iného vymedzenia vzťahu medzi Zákonom o rodine a Občianskym zákonníkom (pozri § 104 ZR). Na rozdiel od zákona o rodinnom práve, ktorý upravoval aj majetkové vzťahy medzi manželmi v inštitúte tzv. zákonného majetkového spoločenstva, Zákon o rodine z roku 1963 tieto vzťahy už neupravuje; ich úprava bola presunutá do Občianskeho zákonníka, kde dosta1i svoje osobitné vyjadrenie v inštitútoch bezpodielového spoluvlastníctva manželov a spoločných užívacích práv manželov.
Po prijatí Zákona o rodine vyšlo osobitné vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti, ktoré vymedzilo úlohy národných výborov jednotlivých stupňov pri zabezpečovaní starostlivosti o deti a konštituovalo orgány starostlivosti o deti (OSD). Toto vládne nariadenie bolo novelizované nariadením vlády ČSSR č.99/1971 Zb. S účinnosťou od 1. januára 1976 boli jeho jednotlivé ustanovenia, aj keď s niektorými zmenami, obsahovo prevzaté do predpisov o sociálnom zabezpečení z roku 1975. Tieto predpisy zaviedli nové orgány starostlivosti o rodinu a deti (OSRD). V roku 1983 a 1984 dochádza k ďalším zmenám predpisov o sociálnom zabezpečení.
Nový inštitút rodinného práva, pestúnsku starostlivosť, zaviedol v roku 1973 zákon o pestúnskej starostlivosti (zák. č. 50/1973 Zb.), ktorým sa rozšírili druhy náhradnej rodinnej výchovy upravené v Zákone o rodine.


