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Systém sňatků v období Korjŏ (918 – 1392) je velmi specifický nejen tím, že muži zůstávali i desítky let v rodině ženy 
(서류부가혼, 壻留婦家昏), nebo že rozvod byl možný nejen podle zákoníku jako v Číně (mimo jiné 칠거지악, 七去之惡; 
의절, 義絶), ale i kvůli politickým a ekonomickým důvodům. V tomto systému můžeme nalézt také zmínky o nevěrách. 
Nevěry v období Korjŏ se však netýkají jen manželů, nevěra byla brána jako vztah mezi mužem a ženou, kteří neprošli 
procesem sňatku. Tudíž nevěra zahrnuje vztah mezi nesezdanými, stejně tak jako mezi vdovou či vdovcem. Korjŏ přijalo za 
svůj vzor zákoníky dynastií Tchang, Sung a Jüan, ve kterých však můžeme nalézt změny uzpůsobené společnosti – společnost 
tohoto období nebyla patriarchální, ale zahrnovala i příbuzné ze strany matky. V tomto tématu se zabývám nejen pojmem 
nevěry z pohledu tehdejší společnosti, ale i porovnáním druhů nevěry a druhů trestů se třemi čínskými dynastiemi, které se 
příliš nelišily z hlediska zákonného znění, ale znatelně se lišily v praktickém provedení. 
The marriage system in the Koryǒ period (918 – 1392) is specific not only because men used to stay for even dozens of years 
at women’s homes (서류부가혼, 壻留婦家昏), or because divorce was possible not only according to legal codes as in China 
(칠거지악, 七去之惡; 의절, 義絶) but also because of political and economic reasons. In this system, we can find references 
in the case of adultery as well. Adultery in the Koryǒ period does not apply to married couples only, it was considered a 
relationship between a man and a woman who were not married together. Thus, adultery includes relationships of never 
married men and women as well as relationships with widows, widowers etc. Koryǒ accepted as its model the Tang, Song and 
Yuan dynasties’ legal codes. However, we can find many changes which adjusted the system to the society – the society in 
this period was not patriarchal, it also included relatives from the mother’s side. In this topic, I deal with adultery as perceived 
in the times of Koryǒ while comparing types of the adultery, and types of punishments with those of the three Chinese 
dynasties. The result is that while there are few different on the legal level, we can find many differences in real life cases. 
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