
SÚKROMNÉ  PRÁVO   
(STAROVEKÁ  MEZOPOTÁMIA)  



Pramene práva  (zákonodarné diela)                                                          
v starovekej  Mezopotámii (1) 

v sumerčine:  
  1. Urnammove zákony  (vládca Uru) – 22. al. 21. st. p. n. l.   
  2. Zákony Lipit-Ištara  (vládca Isinu) – 20. st. p. n. l. 
      
 v akkadčine:   
  1. Zákony z Ešnunny (panovník Ešnuny) 19. st. p. n. l.  
  2. Zákony Chammurapiho (vládca Babylonu) 18. st. p. n. l. 
      (Codex Hammurabi – CH)  



Pramene práva  (zákonodarné diela)                                                          
v starovekej  Mezopotámii (2) 

asýrske zákonodarné diela:  
  1. Stredoasýrske zákony – zapísané na tabuľky na prelome  
       12. a 11. st. p. n. l.  (za vlády Tiglatpilesara I.) – členené 
        archeológmi na tabuľky A – O 
        -  tabuľka A (Právne zrkadlo asýrskej ženy) – úprava    
              právneho statusu žien 
        - tabuľka B – dedičské právo, postup pri scudzovaní 

nehnuteľností, ustanovenia o hospodárení na zavlažovaných 
pozemkoch 

   

 



Pramene práva  (zákonodarné diela)                                                          
v starovekej  Mezopotámii (3) 

asýrske zákonodarné diela:  
  2. Zbierka 23 ediktov s pravidlami pre kráľovský palác a hárem 

(vytvorená za vlády Tiglatpilesara I.) 
      
  novobabylonské zákonodarné diela :   
  - Fragment novobabylonských zákonov – 15 článkov – úprava 

predaja nehnuteľností a otrokýň, majetkovopráv. vzťahov 
pri uzatváraní manželstva, niektorých dedičskoprávnych 
otázok 



Rozvrstvenie spoločnosti 

• avílovia (plnoprávni obyvatelia) 
• muškéni (v určitom vzťahu k  palácu resp. chrámu)  

– vojaci rédúm 
– vojaci báirum 
– Platitelia dávok / osoby „nesúce daň“  (náši biltim) 

• otroci (vardum) – predmet vlastníckeho práva svojho majiteľa 

 
 
 

 



Mezopotámia – manželstvo  

Prevládala monogamia 
 
Pravidlo – jedna manželka 
 
Výnimky (neplodnosť, choroba manželky) – druhá žena alebo 
konkubína (aj otrokyňa) 
   



Uzavretie manželstva 

Forma uzavretia manželstva – zmluva medzi ženíchom a  
rodičmi nevesty 
Forma zmluvy  - písomná ( § 128 CH) 
Majetkové plnenia pri uzatvorení manželstva: 
- veno (prináša ho nevesta do rodiny ženícha) 
- obvenenie (kúpna cena za nevestu – odovzdáva ženích otcovi 

nevesty) 
- svadobný dar – poskytuje ho ženích neveste 
Súčasť formy uzavretia manželstva – slávnostné vyhlásenie 
muža pred svedkami, že prijíma ženu za manželku + odchod 
nevesty do ženíchovho domu 
 
  



Práva a povinnosti manželov (1) 

• Patriarchálny charakter rodiny – nerovnoprávne postavenie 
ženy v manželstve 
 

• Povinnosti manželov 
-    vernosť manželky (§ 131, §132 CH) 
-    Manžel – povinnosť zabezpečiť výživu (§ 133 až § 136 CH). 
 
• Práva manžela 
- možnosť vziať si otrokyňu ako konkubínu (na plodenie detí)  
     (§ 146 CH) 
 -  vziať si druhú manželku, ak prvá ochorela la´bum (§ 148 CH) 

 



Práva a povinnosti manželov (2) 

• Práva manželky  
- práva na veno a obvenenie; (ak dôjde k vyhnaniu) (§ 138 CH) 
- právo na bývanie v dome manžela (ak si zoberie inú manželku, 

lebo prvá ochorela la´bum) (§ 148 CH) 
- právo na rozvod manželstva, ak manžel odchádza z domu a 

manželku veľmi ponižuje (§ 142 CH)  
 



Zánik manželstva (za života manželov)  

A)    Z podnetu manžela  
1. vyhnanie –  (§138 CH, §141 CH)  
2. transformácia na otrokyňu +  vezme si inú ženu (ak prvá napr. 

premrhá rodinný majetok, uráža manžela – §141 CH) 
 
 B)   Z podnetu  manželky  
  - „Ak žena začala nenávidieť  svojho manžela ....“ –  prípad 

preskúma mestský obvod – rozvod manželstva za 
podmienok stanovených v §142 CH 

        



Vecné právo (1) 

Majetok:  a) boží  (vlastníctvo náboženských inštitúcií) 
   b) paláca (štátne vlastníctvo) 
  a+b: osobitne chránený (§  6 CH);  
   c) individuálne vlastníctvo (súkromných osôb) 
    

 
 



Vecné právo (2)  

Inštitút ilku (ilkum) 
služobný majetok osôb v službách paláca (vrátane vojakov),  
bol nescudziteľný (porovnaj § 36 až 38 CH)  
- Palác  (štát) – vlastník majetku 
- vojak rédúm (= člen družiny), vojak báirum (= rybár), platiteľ 

dávok – právo držby a užívacie právo k majetku +  povinnosť 
služby a dávok vo vzťahu k palácu (štátu)  



Záväzkové právo – zmluvy  

1.  Nájomná zmluva (napr. nájom poľa) –  §§ 42 – 47 CH  
2.  Zmluva o pôžičke – § 48 a nasl., § L a nasl. CH 
3.  Zmluva o dielo – napr. § 228, § 234 CH 
4.  Komisionárska zmluva  
5.  Mandátna zmluva   
(4. a 5. – úprava vzťahov medzi tamkarom a šamallom:  
§§ 101 – 107 CH )        
6.  Kúpna zmluva – § 7 CH 
7.  Zmluva o úschove – § 122 a nasl. CH 



Dedičské  právo  

- §§ 165 – 184 CH 
- synovia dedili rovným dielom 
- Ženy sa podieľali na dedení len výnimočne: 
   - manželka – žene sa vracia veno + ostáva jej svadobný dar –  

podiel na dedičstve po manželovi len, ak od neho nedostala 
svadobný dar                          

   - dcéry – kňažky / príslušníčky chrámovej služby – osobitné 
pravidlá v oblasti dedičského práva 

- vydedenie (§§ 168 – 169 CH) – v prípade opakovaného ťažkého 
previnenia syna voči otcovi 
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