
SÚKROMNÉ  PRÁVO   
(STAROVEKÉ  GRÉCKO)  



SP starovekého Grécka – úvod  

- Nie jednotné právo, ale právne poriadky niekoľko sto 
mestských štátov (polis).  

- Antické grécke právo = súbor partikulárnych práv  s 
mnohými typickými spoločnými znakmi. 

- Zachované informácie o ňom sú stručné.  
- Najlepšie je známe aténske právo.  
- Počet zachovaných právnych predpisov nie je príliš vysoký. 
- Najdlhší zachovaný starogrécky zákonník – Gortynské 

zákony (asi z polovice 5. stor. pr. n. l. z mestského štátu 
Gortyna na Kréte)  



SP starovekého Grécka – úvod (pokrač.) 

Ďalšie pramene poznávania antického gréckeho práva (okrem 
zachovaných právnych predpisov ): 

- zmienky o právnych inštitútoch obsiahnuté v literatúre 
politicko-filozofickej (Platón, Aristoteles) a historickej 
(Hérodotos, Thúkydidés, Xenofón), čiastočne v krásnej 
literatúre (napr. diela Homéra). 

- nápisy obsahujúce texty s právnym obsahom  
- zachované súdne reči (napr. od Lysiasa, Isokrata, Démosthéna)  
- záznamy o právnych úkonoch (napr. zmluvy) 
 

 



SP starovekej Sparty – právny status osôb  

Tri základné skupiny obyvateľstva:  
 1. Sparťania 
     2. perioikovia 
     3. heilóti 
 
Sparťania – potomkovia dórskych dobyvateľov.  
   - prídely pôdy (označované termínom kléros), rozdelené  
     spartským rodinám do individuálneho užívania aj so štátnymi  
     otrokmi (heilótmi), ktorí ich mali obrábať 
   - pôda vo vlastníctve štátu (polis) a nie v individuálnom 

súkromnom vlastníctve 
 
   



SP starovekej Sparty – právny status osôb (pokr.)  

Sparťania: 
   - dôležité plnenie vojenskej povinnosti 
   - právo spartských mužov uzavrieť manželstvo – od 30 rokov 
   - spoločné stravovanie (syssitia) – spoločnosť „rovných“ 

(homoioi) 
   - hypomeiones („tí, čo sa spustili“ / poklesnutí) – Sparťania, čo 

prišli o kléros alebo neprispievali na spoločné stravovanie a 
nemohli sa ho zúčastniť – bez politických práv 

   - politické práva – Sparťania (muži) od 30 rokov, ktorí mali svoj  
      kléros a prispievali na spoločné stravovanie 
  



SP starovekej Sparty – právny status osôb (pokr.) 

Perioikovia („okolo domu“) – potomkovia Dórov a iných 
obyvateľov, ktorým bola ponechaná osobná sloboda, ale 
nedostali podiel na spoločnej pôde.  

     - slobodní, ale bez občianskych práv 
     - mali určitú samosprávu 
     - na ich vzájomnej rovnosti Sparťanom nezáležalo 
     - povinnosti: platiť dane a slúžiť vo vojsku 
     - živili sa remeslami a obchodom, niektorí tiež roľníctvom 
     - pôdu mali v individuálnom súkromnom vlastníctve 

 
 



SP starovekej Sparty – právny status osôb (pokr.) 

Heilóti – štátni otroci  
     - boli v spoločnom vlastníctve polis 
     - potomkovia zotročených pôvodných obyvateľov Lakónie +  

neskôr podrobených Messénčanov.  
     - počet – cca 10 x viac ako Sparťania  
     - Pracovali ako roľníci na pozemkových prídeloch Sparťanov v 

skupinách 10 – 15 osôb. Polovicu výťažku si nechávali pre seba 
a polovicu odovzdávali Sparťanom.  

     - povinnosť vojenskej služby ako ľahkoodenci. 



SP starovekej Sparty – právny status osôb (pokr.) 

 Heilóti:   
     - zákaz predávať ich  
     - zákaz prepúšťať ich na slobodu bez povolenia úradov  
     - teror Sparťanov voči heilótom (snaha udržať ich tak v 

poslušnosti):  
        - dovolené heilótov bezdôvodne usmrcovať 
        - krypteie – pravidelne uskutočňované masakry, v ktorých 

boli vyvražďovaní najsilnejší a najsmelší heilóti.  
     - reakcia heilótov na teror Sparťanov – povstania.  



Sparta – vecné, záväzkové, rodinné právo 

Vecné právo – hnuteľné veci – v Sparte vo všeobecnosti predmet 
súkromného vlastníctva – vo vzťahu medzi Sparťanmi 
značne obmedzeného: napr. bolo dovolené brať si potraviny 
z cudzích komôr alebo používať pri love cudzích psov 
(spoločné užívanie vecí) 

Záväzkové právo –  v Sparte slabo rozvinuté. Spartské právo 
poznalo inštitút pôžičky.  

Rodinné právo – prevládala monogamná rodina. Vyskytovali sa 
však aj polygynia (ak bolo manželstvo bezdetné, mohol si 
muž pribrať ďalšiu ženu) a polyandria (manželstvo dvoch 
alebo viacerých bratov s jednou ženou – snaha zachovať 
spoločný nehnuteľný majetok nerozdelený). 

 
  



SP starovekých Atén – právny status osôb 

Základné skupiny obyvateľstva:  
 1. slobodné obyvateľstvo 
          1.1. aténski občania 
          1.2. neobčania 
     2. otroci 
 
Občania (politai) – dve kategórie:  
       - občania od narodenia 
       - naturalizovaní občania – pôvodne cudzinci, ktorým udelilo     
         občianstvo ľudové zhromaždenie; ich práva obmedzené 



SP starovekých Atén – právny status osôb (pokr.) 

Občianske práva:  
- právo účasti na ľudovom zhromaždení, vrátane práva 

podávať návrhy zákonov (po dovŕšení 21. roku veku) 
- právo zastávať úrady a iné štátne funkcie (po dovŕšení 30. 

roku veku) – obmedzené (s výnimkou členstva v porotnom 
súde) majetkovým cenzom 

- právo vlastniť pozemky 
- právo uzatvárať manželstvo 
- právo viesť proces.  



SP starovekých Atén – právny status osôb (pokr.)  

Povinnosti občanov:  
- povinnosť vojenskej služby (od 18. do 60. roku veku) 
- povinnosť platiť dane (a u majetnejších občanov povinnosť 

platiť osobitné dane – leiturgie).  
 
- epitimia = súhrn občianskych práv politického charakteru  
- atimia = ich strata (timé = česť) 
  



SP starovekých Atén – právny status osôb (pokr.) 

Metoikovia – cudzinci usadení v Aténach 
    - s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony: 
     Mohli uzatvárať zmluvy ale nemohli nadobúdať nehnuteľnosti 

(s výnimkou prípadu, ak im bola priznaná rovnoprávnosť 
s občanmi - isoteleia).  

     - bez politických práv  
     - povinnosti: vojenská a daňová povinnosť (rovnako ako 

občania) + povinnosť platiť osobitnú daň – metoikion.  
     - V styku s úradmi ich zastupovali prostatovia (jednot. číslo – 

prostatés). 



SP starovekých Atén – právny status osôb (pokr.) 

Otroci (duloi) – sa rozdeľovali na štátnych a súkromných.  
     - Z hľadiska práva mali postavenie vecí. 
     - Celkovo mali lepšie postavenie než v ostatných gréckych 

štátoch: zákaz usmrtenia otrokov a krutého zaobchádzania s 
nimi. Smrťou mohol byť otrok potrestaný iba na základe 
súdneho výroku. 



SP starovekých Atén – právny status osôb (pokr.) 

Plnú právnu subjektivitu mal len občan Atén – muž vo veku od  
21 rokov.  
 
Ženy – po celý život nespôsobilé na zaväzujúce právne úkony 

okrem tých, ktoré súviseli s každodennými povinnosťami. Mali 
preto poručníka (kýrios oiku) – otec, manžel a po jeho smrti 
spravidla jeden zo synov (vybraný matkou). 



Atény – rodinné právo 

Manželstvo – monogamné 
-  žena v manželstve – nerovnoprávne postavenie (pri uzavretí 
   manželstva, počas jeho trvania i pokiaľ ide o možnosť rozvodu) 
    - uzavretie manželstva – akt medzi ženíchom a otcom nevesty 
    - počas manželstva – muž sa mohol dopustiť cudzoložstva,  
       žena nie 
    - rozvod – pre muža jednoduchší (muž – možnosť manželku   
       zapudiť / prepustiť, žena – žiadosť  o rozvod podaná štát.   
       orgánu – archontovi) 



Atény – vecné právo 

- postupne rozvoj súkromného vlastníctva 
- súkromné vlastníctvo  poznačené pozostatkami kolektívneho 

občinového vlastníctva 
- rozlišovanie medzi hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami  
- vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – len občania a cudzinci 

zrovnoprávnení s občanmi (isoteleia),  
     občania – vlastníci nehnuteľností obmedzení v dispozičnom 

oprávnení 



Atény – záväzkové právo 

- Členenie záväzkov podľa ich vzniku na: 
   - slobodné (vyplývajúce zo zmluvy) 
   - neslobodné (ako dôsledok protiprávneho činu) 
- Počet zmlúv neobmedzený, každá dohoda sa mohla stať 

základom zmluvného záväzku.  
- Podmienkou platnosti zmluvy nebola žiadna predpísaná 

forma, stačil súhlas strán. 
 



Atény – záväzkové právo – zmluvy  

1.  Kúpna zmluva 
2.  Zámenná zmluva 
3.  Nájomná zmluva 
4.  Zmluva o dielo 
5.  Zmluva o výpožičke 
6.  Zmluva o pôžičke 
7.  Zmluva o úschove 
8.  Zmluva o združení  



Atény – dedičské právo 

Dedičské právo – spočiatku existovalo iba dedenie zo zákona, od  
čias Solóna aj zo závetu. 
• Dedenie zo zákona – legitímni mužskí potomkovia poručiteľa, 

ak boli len dcéry, dedili a dedičstvo prechádzalo 
prostredníctvom nich na ich budúcich synov. Ak neboli žiadni  
potomkovia, tak dedili potomkovia otca poručiteľa, potom 
potomkovia poručiteľovho deda z otcovej strany 

• Vydedenie –  jeden z následkov zrieknutia sa syna 
• Dedenie zo závetu – muž, ktorý nemal potomstvo, mohol za 

stanovených podmienok vyhotoviť závet. 
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