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Košice, 9. apríl 2014 
 
Katedra dejín štátu a práva a Katedra teórie štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ 
v Košiciach dnes organizujú finálne 5. ročníka simulovaného súdneho procesu podľa 
uhorského feudálneho práva a tripartita, ktoré sa koná o 14.15 hod. v Posluchárni  
LB0P05 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
 
„Simulovaný súdny spor je určený predovšetkým pre študentov 1. ročníka Právnickej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorého sa môžu zúčastniť absolventi predmetu Dejiny 
procesného práva alebo výberového predmetu Tripartitum, ktorý sa učí na našej 
fakulte ako jedinej na Slovensku. Tripartitum predstavuje najstaršiu zbierku 
obyčajového práva u nás -  Zbierka obyčajového práva Štefana Werbőczyho z roku 
1517 platila do roku 1950, pričom bola predchodcom Občianskeho zákonníka,“ 
hovorí doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. z Katedry dejín štátu a práva, ktorý preložil túto 
knihu z maďarčiny (vydaná v slovenčine bola v roku 2008). 
 
Simulované súdne spory študenti právnických fakúlt príležitostne riešia aj na iných 
právnických fakultách, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach však ako jediná zaviedla 
tradíciu týchto procesov aj pre študentov prvého ročníka, ktorí absolvovali ešte málo 
pozitívno-právnych predmetov, teda predmetov vyučujúcich súčasné právo.  
„Preto pre nich vyberáme historické procesy, na ktoré postačujú vedomosti z dejín 
procesného práva alebo Tripartita a simulujeme inkvizičný typ súdnictva, teda súd 
bez priamej účasti svedkov, keď sa počas procesu svedecké výpovede iba čítajú,“ 
vysvetľuje doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. 
 
Počas 1. ročníka Simulovaného súdneho sporu riešili študenti na Právnickej fakulte 
UPJŠ v Košiciach  vymyslený súdny spor, následne prišli na rad konkrétne spory známe 
z histórie. Súdili už napríklad Alžbetu Báthoryovú, ktorú pre nedostatok dôkazov 
oslobodili či kňaza za vyzradenie spovedného tajomstva, pretože udal vraha, 
o ktorom sa dozvedel pri spovedi - a sám si za to u študentov vyslúžil trest smrti.  
 
V tomto roku budú riešiť civilnú záležitosť a to bizarný dedičský spor, ktorý sa reálne 
udial v 18. storočí - matke francúzskeho šľachtica sa podarilo vymôcť od cirkvi 
vyhlásenie manželstva jej syna za neplatné z dôvodu údajného únosu ženícha. Muž si 
vzal mladú ženu vyrastajúcu v kláštore a spoločne ušli do zahraničia, kde vychovávali 
aj deti, pričom matka ženícha neskôr obvinila svoju nevestu z únosu budúceho 
manžela. Takýto spor bol aj v tej dobe veľmi nevšedný, pretože známe boli iba únosy 
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žien, avšak cirkevný súd rozhodol v prospech svokry. Keďže jej syn medzičasom 
zomrel, mladá vdova sa domáhala na svetskom súde uznania manželstva a dedičských 
práv pre svoje deti. Či by jej súd v Uhorsku vyhovel, a ako si poradia s problémom 
študenti prvého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pri simulovanom 
svetskom procese, bude známe až po jeho uskutočnení. Do finále postúpili na základe 
výsledkov predkola dve trojčlenné družstvá s najlepšie vypracovanou žalobou 
a obhajobou. 
 
„Jedna trojica študentov bude predstavovať žalobcov a ďalšia obhajcov, pričom 
budú riešiť otázku, či cirkevný súd pochybil a ako možno jeho rozhodnutie napraviť. 
Overia si pritom nielen svoje doterajšie právne znalosti, ale aj šikovnosť 
argumentácie s možnosťou precvičenia rétoriky, pričom hlavnou cenou pre členov 
víťazného družstva bude možnosť absolvovať týždňovú stáž na Krajskom súde 
v Košiciach,“ poznamenáva doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. a dodáva, že v budúcich 
rokoch čakajú študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach aj také perličky, ako 
simulovaný súdny proces s Jánošíkom, Móricom Beňovským, či ženami obvinenými 
z bosoráctva. 
 
 

 
Ilustračná snímka z predošlého ročníka simulovaného  
súdneho sporu na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach 

 
 
 
POZNÁMKA:   
Procesu sa môžu zúčastniť ako diváci aj študenti stredných škôl, ktorí majú záujem študovať  
na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a srdečne vítaní sú aj zástupcovia médií.  
 
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte doc. JUDr. Erika Štenpiena, PhD.   
– tel: 055/ 234 4131, e-mail: erik.stenpien@upjs.sk 

 
 
RNDr. Jaroslava Oravcová                                                                                     

    hovorkyňa 
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