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Tematické zameranie prednášky 

Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

• Od predštátneho rodového zriadenia k občanovi a polis, končiac pri 
helenistických kráľovstvách a paroikoch  

• Od bártrového hospodárstva k trhovému hospodárstvu, končiac pri 
štátnej regulácii ekonomiky v období helenizmu 

Vybrané inštitúty súkromného práva v antických 
Aténach a Sparte 

• Právo osôb 

• Vecné právo 

• Rodinné právo 

• Dedičské právo 

• Záväzkové právo 



Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

Doba bronzová (koniec 3. tisícročia – 1200 pred 
Kr.) 

• Minojská kultúra (cca. koniec 3. tisícročia – 1350 pr. Kr.) 

• Malé minojské kráľovstvá, podobné staroorientálnym 
štátom 

• V zásade spoločnosť založená na rodovej organizácii 

• Spoločenský a hospodársky život sústredený v okolí 
panovníkovho paláca alebo chrámu 

• Redistributívne hospodárstvo 

• Pôdohospodárstvo, remeslá, námorný obchod 

• Dohady o právnych obyčajach 

• Lineárne písmo – hospodárske záznamy 



Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

Doba bronzová (koniec 3. tisícročia – 1200 pred Kr.) 

•Mykénska kultúra (cca. 1500 – 1200 pr. Kr.) 

•Rodová spoločnosť 

•Relatívna spoločenská a ekonomická rovnosť príslušníkov rodov 

•Kolektívna zodpovednosť rodu za ochranu kolektívnych a individuálnych práv 

•Prevažne agrárne orientované hospodárstvo – poľnohospodárstvo, 
pastierstvo, ale aj remeslá 

•Rôzne formy vlastníctva pôdy – jednotlivec, rod alebo obec (démos) 

•Doložené súkromné vlastníctvo hnuteľností 

•Rozvinuté otroctvo – majetok palácu alebo chrámu, bohatých 
jednotlivcov 

•Bártrové hospodárstvo založené na tovarovej výmene (neexistujú 
peniaze, používa sa dobytok) 

•Doložené prvé formy kontraktov – kúpa, predaj, prenájom, výmena 



Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

Homérske obdobie (cca. 1100 – 800 pred Kr.) 

•Príchod gréckych kmeňov = úpadok mykénskych kráľovstiev 

•Rod (genos) = základná jednotka organizácie spoločnosti, pozostávajúca 
z viacerých patriarchálnych rodín (pokrvné príbuzenstvo) 

•Viacero foriem vlastníctva – kráľ (basileus), rod, jednotlivec 

•Majetkovo podmienená sociálna stratifikácia – vzostup rodovej 
aristokracie, úpadok slobodných roľníkov 

•Súčasne impulz pre rozpad rodovej spoločnosti a vznik polis  

•Nová užšia rodina – domácnosť (oikos) na čele s pánom domu (kyrios 
oiku), manželský pár a ich potomkovia (resp. aj služobníctvo, otroci) 

•Právna obyčaj ako dominantný prameň práva 

•Nová právna regulácia – rozvoj hospodárstva a obchodu 

•Inštitúty ako epikléros  (zachovanie rodového majetku) alebo proxeniá 
(právna ochrana cudzincov – xenoi) 



Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

Archaické obdobie (cca. 800 – 500 pred Kr.) 

•Grécka kolonizácia Malej Ázie a západného Stredomoria 

•Vzostup rodovej aristokracie = nedostatok pôdy = impulz pre hľadanie 
pôdy mimo Grécka = urýchlenie rozpadu rodovej spoločnosti 

•Rozvoj hospodárstva a obchodu – zavedenie peňazí a peňažnej 
ekonomiky od 6. stor. pred Kr., vzostup novej vrstvy obchodníkov, väčšia 
úloha jednotlivca v ekonomike = boj o moc s rodovou aristokraciou 

•Vznik mestského štátu (polis) v Aténach 

•Sociálna a ekonomická nerovnosť zmierňovaná Solónovými reformami 

•Vlastnícke právo – max. výmera pozemkového vlastníctva jednotlivca, 
zvyšok štát skonfiškoval a pridelil chudobným a bezzemkom 

•Dedičské právo – nový inštitút testamentárneho dedenia 

•Záväzkové právo – seisachteia, t.j. zrušenie existujúcich dlhov, zrušenie 
inštitútu ručenia osobnou slobodou, vykúpenie ľudí z dlžníckeho otroctva 

•Vznik ekklesie = písané právo tvorené štátom (nomos) nahrádza 
nepísanú právnu obyčaj (thesmos) 



Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

Klasické obdobie (cca. 500 – 323 pred Kr.) 

•Občianstvo v Aténach = súbor politických práv a oprávnení v oblasti 
súkromného práva každého občana Atén 

•Právo nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok v rámci hraníc Atén 

•Právo oženiť sa s ktoroukoľvek osobne slobodnou aténskou ženou 

•Právo podať verejnú (grafé) i súkromnú žalobu (diké) 

•Od dôb Solóna ochrana osobnej slobody, telesnej integrity, súkromného 
vlastníctva a slobody združovania 

•Občianske povinnosti - vojenská služba a dane v podobe liturgie 
(leitourgiá, t.j. príspevok na verejne prospešnú aktivitu) 

•Metoikovia – zahraniční obchodníci a remeselníci bez občianstva 

•Osobitná daň z hlavy (metoikion), obmedzenie práva nadobúdať 
nehnuteľnosti a obmedzenie procesnej spôsobilosti 

•Otroci – právny status veci („žijúci nástroj“ – empsychon organon) 

•Rozvoj peňažnej ekonomiky – vznik bánk, nové formy záväzkových 
vzťahov (výmena peňazí, úschova peňazí alebo tovaru, námorná pôžička) 



Sociálno-ekonomický vývoj v antickom Grécku 

Helenistické obdobie (323 – 31 pred Kr.) 

•Helenistické kráľovstvá – macedónska monarchia spojená s orientálnou 
despóciou 

•Zásadné spoločenské a ekonomické zmeny 

•Panovník (kráľ – basileus) = vlastník prevažnej časti pôdy v krajine, 
ktorú ďalej udeľuje členom svojej družiny a dvoranom – nová 
privilegovaná vrstva pozemkových vlastníkov 

•Osobne slobodní roľníci (paroikoi) – úpadok ich spoločenského, 
hospodárskeho i právneho postavenia 

•Na príkaz kráľa pracujú na jeho pôde alebo si kráľovu pôdu 
prenajímajú (naturálna renta) 

•Viazanosť roľníka k pôde – do zožatia úrody a zaplatenia nájmu 
nesmel odísť z farmy 

•Strata osobnej slobody pre dlhy 

•Štát preberá kontrolu nad výrobou, redistribúciou úrody medzi 
obyvateľstvo a cenotvorbou (napr. Ptolemaiovský Egypt) 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Aténske právo osôb 

• Obdobie rodového zriadenia 

• Hlava patriarchálnej rodiny – moc nad členmi rodiny, koná v mene rodiny v 
právnych i kultových záležitostiach 

• Pretrváva i v rámci domácnosti užšej rodiny – pán domu (kyrios oiku) 

• Obdobie aténskej polis – vplyv občianstva na osobný status jednotlivca 

• Spôsobilosť na práva a povinnosti – všetci muži a ženy 

• Spôsobilosť na právne úkony a podanie žaloby – len muž s občianstvom (18 
rokov + formálne zapísaný do zoznamu občanov) 

• Ženy a maloletí potrebovali opatrovníka (kyrios) 

• Metoikovia nemohli nadobúdať nehnuteľnosti + povinné zastúpenie na súde 

• Otroci v rozsahu určenom ich vlastníkom 

• Vznik otroctva – zajatie vo vojne, narodenie rodičom so statusom otroka 
(matka otrokyňa + slobodný otec = slobodné dieťa) 

• Zánik otroctva – prepustenie (predaj Bohom v chráme, prepustenie pred 
archontom) s následkom získania statusu metoika 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Spartské právo osôb 

• Plnoprávni a osobne slobodní Sparťania 

• Rovnaké politické práva, súkromnoprávne oprávnenia a povinnosti 
voči štátu (spoločné stravovanie, vojenská povinnosť) 

• Obmedzenie práva jednotlivca slobodne sa rozhodovať 

• Spôsobilosť na práva až dovŕšením formálnej plnoletosti v 30 rokoch 

• Iba plnoletý muž mal právo oženiť sa 

• Obmedzenie dispozičnej slobody k rodinnému pozemkovému prídelu 
(kléros) 

• Osobne slobodní perioikovia 

• Väčšia miera slobody v súkromnoprávnych záležitostiach 

• Súkromné vlastníctvo pôdy mimo Sparty + obchod a remeslá 

• Neslobodní heilóti 

• Status porovnateľný s aténskymi otrokmi – považovaní za vec 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Aténske vecné právo 

•Rozlišovanie hnuteľných a nehnuteľných vecí a foriem kolektívneho a 
individuálneho vlastníctva 

•Kolektívne vlastníctvo pôdy  

•Hlava rodiny ako správca, dispozícia len so súhlasom členov rodiny 

•Domácnosť (oikos) ako základ pre vznik súkromného individuálneho 
vlastníctva pôdy 

•Nerozlišuje sa vlastnícke právo a držba 

•Nadobúdanie vlastníckeho práva – okupácia, prídel (kleronomia v prípade 
pôdy), zmluvný prevod (momentom odovzdania protiplnenia; publicita 
pri prevode pôdy) 

•Obmedzenia vlastníckeho práva – v rámci rodu + zákaz disponovania s 
niektorými druhmi príslušenstva (olivové stromy) 

•Ochrana vlastníckeho práva – deliktuálna žaloba (do 5 rokov od deliktu) + 
žaloba o určenie vlastníckeho práva (diadikasia) 

•Služobnosti nie sú doložené, no ich existencia sa prezumuje 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Spartské vecné právo 

•V zásade rovnaké delenie vecí a foriem vlastníctva ako v Aténach 

•Spartské špecifiká 

•Zákonodarca Lykurgos – zoštátnenie a prerozdelenie pôdy v Lakónii 

•Kléros v režime kolektívnej držby a užívania spartského rodu – zákaz 
scudzenia, dedenie na princípe mužskej primogenitúry 

•Pôda perioikov v režime súkromného vlastníctva – neobmedzené 
dispozičné oprávnenia 

•Zmeny v 5. a 4. storočí pred Kr. 

•Víťazstvo v peloponézskej vojne – prílev drahých kovov, prehlbujúca 
sa majetková diferenciácia medzi Sparťanmi 

•Reforma efora Epitadea (začiatok 4. stor. pred Kr.) – úplné dispozičné 
oprávnenia ku klérom (neúspešná protireforma v 3. stor. pred Kr.) 

•Obmedzenie vlastníckeho práva – susedská výpomoc, t.j. povinnosť 
strpieť užívanie hnuteľností a nehnuteľností inými osobami 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Aténske rodinné právo 

• Nerovnosť medzi mužmi a ženami v rámci rodiny i spoločnosti 

• Vznik manželstva 

• Pred klasickým obdobím – únos alebo kúpa nevesty, v Homérskom období 
darovanie 

• Ženích dáva otcovi (opatrovníkovi) nevesty dar, otec dáva ženíchovi veno 

• Manželstvo vzniká až príchodom nevesty do ženíchovho domu – vznik manželskej 
moci muža nad ženou 

• Počnúc klasickým obdobím – ústna zmluva medzi ženíchom a otcom 
nevesty 

• Jej uzavretím získal ženích manželskú moc a vlastníctvo vena 

• Zákaz uzavrieť zmiešané manželstvo s cudzincom (epigamia) pod trestom 
straty občianstva 

• Zánik manželstva – smrťou jedného z manželov, rozvodom z vôle 
ktoréhokoľvek manžela (zapudenie, formálny rozvod pred archontom) 

• Vzťahy rodičov a detí – otcovská moc, adopcia, zapretie otcovstva (apokéryxis)  



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Spartské rodinné právo 

•Rodina – prevažuje monogamná rodina s niekoľkými prežitkami 
skupinového manželstva 

•Bratia zdieľajúci jednu menželku; styk manželky s iným mužom v 
prípade manželovej nepolodnosti 

•Lykurgos – prípustnosť cudzoložstva s cieľom počatia mužského 
potomka 

•Manželstvo – muži mohli uzavrieť manželstvo až po dovŕšení plnoletosti 
(30 rokov) 

•Vzťahy medzi rodičmi a deťmi – ingerencie štátu do výchovy detí 

•Deti = spoločný majetok spartského štátu, štát ako nositeľ otcovskej moci 

•Gerúzia rozhodovala o živote a smrti novorodencov a o ich výchove 

•Do 7 rokov veku – výchova v rámci rodiny 

•Od 7 rokov veku – kolektívne vzdelávanie a výchova (agoge) dievčat a 
chlapcov (do 20 rokov) 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Aténske dedičské právo 

• Dedenie zo zákona 

• Zásada prednosti mužských príbuzných pred ženskými príbuznými 

• Zásada prednosti bližších príbuzných pred vzdialenejšími príbuznými 

• Dedičské triedy – 1. poručiteľove deti; 2. poručiteľovi bratia/sestry + 
synovci/netere; 3. poručiteľovi strýkovia, bratranci + ich potomkovia 

• Testamentárne dedenie 

• Testamentárna sloboda zavedená až Solónom, určenie osoby dediča alebo 
odkaz, ustanovenie opatrovníka 

• Obmedzenie testamentárnej slobody – osvojenci (právo dediť nemali ex 
lege), synovia zapretí vlastným otcom (apokéryxis – strata dedičských práv), 
strata spôsobilosti na právne úkony (fyzická alebo duševná choroba, vplyv 
inej osoby alebo ženy) 

• Forma testamentu (diathéké) – listina s pečaťou, spísaná pred svedkami, 
uložená na verejnom úrade  

• Dedenie žien – epikléros, t.j. ak mala majetok zdediť žena, najbližší mužský 
príbuzný si ju musel vziať za ženu alebo jej sprostredkovať sobáš a dať jej veno 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Spartské dedičské právo 

•Podobné princípy ako vo zvyšku gréckych poleis 

•Zásada prednosti mužských príbuzných pred 
ženskými príbuznými 

•Mužská primogenitúra pri dedení kléru 

•Epitadeova reforma (začiatok 4. stor. pred Kr.) – 
neobmedzená testamentárna sloboda vzťahujúca sa aj 
na kléros 

•Dedenie žien – rovnosť s mužmi pri dedení kléru ak 
poručiteľ zanechal len ženských potomkov 

•Dedička (patrouchos) mohla kléros zdediť alebo dostať 
ako veno 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Aténske záväzkové právo 

•Chýba všeobecný koncept záväzku, rozlišujú sa zmluvné a deliktuálne 
záväzky 

•Zmluvné záväzky 

•Osobité uplatnenie nároku – uznanie povinnosti ako základ nároku 

•Záloh, rukojemníctvo, uznanie určitej skutočnosti alebo práva 
(homologia), súdne schválenie svojpomocného vymáhania dlhu (praxis) 

•Štandardné zmluvné typy – kúpa za hotovosť, nájom, zmluva o dielo, 
pôžička, spoločenská zmluva 

•Zabezpečenie záväzkov – ručenie osobou (do Solónových reforiem), predaj 
majetku s právom spätnej kúpy, hypotéka (sekundárne dojednanie k 
hlavnému záväzku + princíp publicity) 

•Deliktuálne záväzky 

•Delikty stíhateľné verejnou žalobou (grafé) a delikty stíhateľné 
súkromnou žalobou (diké) – neexistoval jasný rozdiel medzi konaniami 
(kombinovaný postih pri oboch typoch žalôb) 



Vybrané inštitúty súkromného práva 

Spartské záväzkové právo 

• Prísny zákaz obchodovania pre Sparťanov = slabo rozvinuté 
záväzkové právo 

• Obchodná činnosť a remeslá vyhradené len pre perioikov 

• Lykurgova železná mena – nepravdepodobné, tovarová 
výmena by pri hospodárskej aktivite perioikov a v čase 
expanzie Sparty nestačila 

• Dominantná forma záväzkových vzťahov – susedská 
výpomoc 

• Majiteľ musel strpieť užívanie svojho majetku 
(hnuteľností i nehnuteľností) treťou osobou 

• Povinnosť tretej osoby vrátiť vypožičaný predmet v 
neporušenom stave 


