
SÚKROMNÉ PRÁVO STAROVEKÉHO EGYPTA 
 DSP – prednáška (JUDr. Ján Puchovský, PhD.) 



Pramene práva starovekého  Egypta 

1.    Zákony faraónov – napr. Meni (zakladateľ I. dynastie), 
Bokchoris  (720 – 715 pred n. l.),  Ahmóse II. (568 – 525 pred 
n. l.), Dários I. (525 – 485 pred n. l.) 

        - zvitky zákonov (hepu) – (pozn. – podľa niektorých teórií 
boli hepu zbierkami súdnych rozhodnutí) 

         Diodóros Sicílsky  (1. stor. n. l.): Starí Egypťania mali    
zákonník zložený z 8  zvitkov hepu  (zákonov)  

2.    Dekréty faraónov – od obdobia Starej ríše (mohlo ísť o 
normatívne aj individuálne právne akty) 

3.    Obyčajové právo 



Ptolemaiovský Egypt (305 – 30 pred n.l.) 

• Princíp personality práva 
– Gréci – grécke právo (politikí nómi) 
– Egypťania – staroegyptské právo (nómi tis chóras =     

zákony (právo) krajiny t. j. Egypta) 
• Súdy   

– grécke 
– egyptské 
– zmiešané (spory medzi Grékmi a Egypťanmi) 

 
 

 
 



Osobné právo 

Kráľ (faraón) – jediná plnoprávna osoba  
Tri základné sociálne skupiny: 
(nerovnosť pred zákonom, odstupňovaný rozsah právnej 
spôsobilosti)  

a) dediční kráľovskí úradníci, vojenskí velitelia a kňazi  
b) ostatné slobodné obyvateľstvo (najmä roľníci) 
c) otroci – aj subjekt  aj  objekt  práva (napr. právo svedčiť 

na súde, ale zároveň predmet vlastníckeho práva, kúpy,  
nájmu, mohli byť odkázaní závetom a pod.) 

   



Ženy – právne postavenie  

Priaznivejšie právne postavenie ako v iných staroorientálnych 
štátoch  
- spôsobilosť na právne úkony    
- právo vlastniť majetok a disponovať ním 
- právo uzatvárať zmluvy 
- právo obrátiť sa na súd so žalobou 
- pri uzatváraní manželstva muž a žena – rovnoprávni partneri 
- rozvod rovnako prístupný obom manželom 
 
  



Ženy – právne postavenie (pokrač.) 

• Obmedzenia: 
 
- Väčšina verejných funkcií a úradov ženám nedostupná (ale 

existovali výnimky – aj na úrovni hlavy štátu – napr. kráľovné 
Hatšepsut, Tavosret a Kleopatra VII.) 
 

-       Ptolemaiovské obdobie – diskriminácia žien v gréckom práve 
(na rozdiel od staroegyptského) 

 
 

 



Manželstvo 

Znaky: 
– heterosexualita (manželstvo možné len medzi osobami 

opačného pohlavia) 
– Počet manželiek teoreticky neobmedzený, ale prevládala 

monogamia (vedľajšie ženy – len kráľ a najvyšší úradníci, 
okrem toho háremy – aj stredná vrstva);  

– vek  – pohlavná dospelosť   
– možnosť uzavretia manželstva medzi príbuznými (nevlastní 

súrodenci, v kráľovských rodoch aj vlastní) 

 
 



 Uzavretie manželstva 

1. súkromná zmluva medzi ženíchom a nevestou  
 
2. ústna forma  
 
3. bez účasti orgánu štátnej moci  alebo náboženského orgánu 
 
- možnosť uzavrieť manželstvo aj na vopred určenú dobu  
     



Manželské majetkové  právo  

1. Svadobný dar (možno pozostatok kúpy nevesty) 
- svadobný dar poskytnutý manželke 
2. Svadobné zmluvy – upravujúce majetkové vzťahy medzi  
manželmi –  napr.: 
- manžel – príspevok manželke na výživu a odev  
- klauzula o veciach, kt. manželia priniesli do manželstva 
- úprava majetkových nárokov manželov a dedičského 
práva detí po zániku manželstva (odškodné pri rozvode, 
vzdanie sa podielu na spoločne nadobudnutom majetku) 



Zánik manželstva 

A.  Jednostranným úkonom jedného z manželov (aj bez     
uvedenia dôvodov): 
1. Manžel – prepustenie (zapudenie) manželky – 
manželke poskytnutý prepúšťací list  
2. Manželka – prepustenie (zapudenie) manžela 
alebo ukončenie manželstva opustením manžela 
  
B.  Dohodou manželov  
  
C.  Uplynutím času – pri manželstve na čas určitý  



Vzťahy medzi rodičmi a deťmi 

Narodenie – hlásilo sa štátnemu orgánu, zápis do Domu života  
(ako dnes matrika) 
  
Práva a povinnosti: 
- úcta k rodičom a predkom  
- Hérodotos: Vyživovacia povinnosť dcér voči rodičom 
     (neplnenie – vydedenie) 
-    spôsobilosť dediť po rodičoch (podmienka – riadne ich 

pochovať). 



Vlastnícke  právo  

Subjekt   
1. kráľ (štát) – formálne vlastník všetkej pôdy 
2. chrámy 
3. jednotlivci  (súkromné osoby) 
 
Prevod vlastníctva 
1. kúpou 
2. dedením 
3. darovaním 
 



Záväzkové právo  
Druhy zmlúv: 

1) Zmluva o službách zádušných kňazov 
2) Nájomná zmluva (nájom polí, zvierat, otrokov, nájom 

práv – napr. právo pestovať papyrus, právo pastvy, právo 
lovu) 

       3)    Kúpna zmluva – mince až od ptolemaiovského     
               obdobia, dovtedy výmena veci za vec (cena vyjadrená za  
               pomoci štandardného platidla – kovové kotúčiky – aj v  
               prípade, keď nebolo použité) 

4)    Darovacia zmluva 
5)    Zmluva o pôžičke (najmä obilia) 
 



Dedičské právo 

1. dedenie zo zákona – prednostne deti zomrelého (vlastné aj 
adoptívne), potom ďalší potomkovia a iní príbuzní 

2. dedenie zo závetu 
 
- možnosť manžela adoptovať vlastnú manželku za dcéru, aby  
   mohla byť dedičkou 
 
- spôsobilosť  byť  dedičom: kto riadne pochoval zomrelého 
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