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Úvodné 
informácie k 

predmetu 



Organizácia výučby 

Harmonogram konzultačných sústredení 

• 1. konzultačné sústredenie – 19.11.2016 (starovek vrátane Byzantskej ríše) 

• 2. konzultačné sústredenie – 26.11.2016 (stredovek a novovek) 

Povinná literatúra 

• VOJÁČEK, L. a kol.: Dejiny verejného práva v Európe. Bratislava: VO PraF 
UK, 2004, 2010 (2. vyd.). 

• BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Šamorín: Heuréka, 2012. 

• BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK, 2007. 

• BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK, 2009. 

Hodnotenie 

• 2 priebežné testy – každý test = 50 % celkového hodnotenia 

• Prvý test – v záverečnej časti 2. konzultačného sústredenia 26.11.2016 

• Druhý test – na termínoch vypísaných v systéme AIS počas skúškového 
obdobia 



Úvod do štúdia 
predmetu 



Základné pojmy 

Pojem „právo“ 

• Objektívne právo – monistický normatívny systém 
pravidiel správania sa v štátom ustanovenej alebo 
uznanej forme, vynútiteľných prostriedkami štátneho 
donútenia 

Právny systém 

• Právne normy → Právne inštitúty → Právny predpis → 
Právne odvetvie → Právny poriadok → Právna rodina 

• Právna norma 

• a) prikazujúca/zakazujúca (kogentná) 

• b) dovoľujúca (dispozitívna) 



Verejné vs. súkromné právo 

Záujmová teória 

• Rímsky právnik Ulpianus (Ulp. D. 1.1.1.2.) 

• Verejné právo – vzťahuje sa na úžitok rímskeho štátu (verejný záujem) 

• Súkromné právo – vzťahuje sa na úžitok jednotlivcov (súkromný záujem) 

Subordinačná (mocenská) teória 

• Verejné právo – vyjadruje právnu nadradenosť verejnej moci voči ostatným 
subjektom práva 

• Súkromné právo – upravuje vzťahy medzi subjektmi s rovnocenným 
postavením (štát v nich nevystupuje v mocenskom postavení, rovnocenná PO) 

Organická teória 

• V právnom vzťahu je prítomný verejný orgán, ktorý rozhoduje o subjektívnych 
právach a povinnostiach FO a PO 

• Ak z titulu svojej právomoci nariaďuje → verejnoprávny vzťah 

• Ak vystupuje ako rovnoprávny účastník vzťahu → súkromnoprávny vzťah 



Verejné právo 

Odvetvia verejného práva 

•Ústavné právo 

•Správne (administratívne) právo 

•Finančné právo 

•Medzinárodné právo verejné 

•Procesné právo (občianske, trestné, 
správne) 

•Trestné právo 



Pojem „štát“ 

Definícia štátu v právnom zmysle 

• Štát = právom inštitucionalizovaná forma 
organizácie spoločenského života, ktorá má 
najvyššiu moc nad určitým územím a 
obyvateľstvom 

Primárne znaky štátu 

• 1. územie 

• 2. obyvateľstvo 

• 3. štátna moc 



Forma štátu 

Definícia a základné atribúty 

• Forma štátu 

• Všeobecne – ústavou stanovený spôsob organizácie 
politického a spoločenského života 

• Konkrétne – spôsob organizácie štátnej moci a režim 
(metódy) jej fungovania   

• Organizácia štátnej moci 

• Horizontálna – usporiadanie najvyšších štátnych orgánov 

• Vertikálna – vzťah medzi štátom a jeho územnými časťami 

• Charakteristické znaky (atribúty) formy štátu 

• 1. forma vlády 

• 2. štátne zriadenie 

• 3. štátny režim 



Jednotlivé atribúty formy štátu 

Forma vlády 

• Sústava štátnych orgánov a vzájomné vzťahy medzi nimi so zreteľom na hlavu štátu 

• 1. monarchia (teokratická, absolutistická, stavovská, konštitučná, parlamentná) 

• 2. republika (parlamentná, prezidentská) 

Štátne zriadenie 

• Územno-organizačné členenie štátu na základe právom stanovených vzťahov medzi 
štátom ako celkom a jeho územnými časťami 

• 1. unitárne štáty 

• 2. zložené štáty (federácia, reálna únia) 

• 3. nadštátne spojenia (personálna únia, konfederácia) 

Štátny režim 

• Metóda (spôsob) výkonu štátnej moci 

• 1. demokratický štátny režim 

• 2. nedemokratický štátny režim 

• 3. kombinovaný štátny režim 



Historické typy štátov 

• 0. formy predštátneho zriadenia 

o rodina, rod, kmeň, nadkmeňové zväzy (protoštátne 
útvary) 

• 1. otrokársky štát 

o staroorientálna desopcia (resp. staroorientálny typ štátu) 

o antický štát (polis, civitas, imperium) 

• 2. feudálny štát 

o centralizované ranofeudálne (patrimoniálne) monarchie 

o stavovská monarchia 

o absolutistická monarchia 

• 3. buržoázny (kapitalistický) štát 

o demokratický občiansky štát 

o totalitné štáty rôznych typov (fašistický, socialistický 



Staroorientálne 
štáty 



Staroorientálne štáty 

Vznik najstarších štátov 

• Prechod od rodovej spoločnosti (predštátna forma organizácie 
spoločnosti) ku štátu (politická forma organizácie spoločnosti) 

• Príčina – neolitická revolúcia → rast produktivity práce a deľba 
práce → sociálna stratifikácia a nové orgány riadenia spoločnosti 

• Postupný proces – zhromažďovanie štátnych a právnych prvkov 
(rod → kmeň → kmeňový zväz), rezíduá rodovej spoločnosti 

Všeobecná charakteristika 

• Štáty formujúce sa v oblasti vzniku najstarších civilizácii – 
agrárna spoločnosť, redistributívna štátom riadená ekonomika, 
prvé písmo využívané na hospodársko-riadiace účely 

• Teokracia – legitimita svetskej moci odvodená od nadpozemskej 
moci, zjednotenie náboženskej a svetskej moci, zbožštenie 
panovníka (apoteóza) 

• Despocia – neobmedzená moc panovníka, ktorý stojí nad zákonom 



Staroorientálne štáty 

Vývojové modely staroorientálnych štátov 

• 1. mestské štáty 

• a) so systémom chrámového hospodárstva (sumerské mestské obce 
3500-3000 pred n. l., protoštátne útvary) 

• b) so systémom palácového hospodárstva (sumerské mestské štáty 
3000-2350 pred n. l.) 

• 2. teritoriálne štáty (niekoľko miest tvoriacich územný útvar) 

• a) monarchistický voľný zväz suverénnych mestských štátov 
(určitý stupeň centralizácie – napr. Starobabylonská ríša 1900-1600 
pred n. l.) 

• b) monarchistický centralizovaný unitárny štát 
(Stredobabylonská ríša, 1600-1030 pred n. l.) 

• 3. svetové veľríše 

• Novoasýrska ríša (900-612 pred n. l.), Novobabylonská ríša (626-
538 pred n. l.), Perzská ríša, staroveký Egypt 



Staroorientálne štáty 

Forma staroorientálneho štátu 

• Legitimita kráľovskej moci 

• odvodzovaná od nadprirodzenej moci (Božia vôľa/poverenie) 

• dynastický princíp – striedanie dynastií (Babylon), jediná dynastia 
(Asýria, Izrael – „Dom Dávidov“) 

• Monarchia ako jediná možná forma vlády 

• Posvätnosť osoby panovníka 

• osobitný dvorský ceremoniál (proskynesa) 

• zbožštenie panovníka (apoteóza – najmä staroveký Egypt) 

• Panovník stojí nad zákonom a je jediným zdrojom svetského práva 

• odvodené z božského práva vládnuť 

• neobmedzená moc uplatňovaná voči všetkým poddanými – sústredenie 
všetkých zložiek štátnej moci v rukách panovníka (zákonodarná, 
výkonná, súdna, vojenská, hospodárska) 

• panovník = jediný subjekt práva; poddaní = objekty práva 
(nesvojprávni pod mocou a ochranou panovníka)  



Staroorientálne štáty 

Administratívny aparát staroorientálnych štátov 

•Byrokratický aparát 

•úradná funkcia = celoživotné zamestnanie 

•Hierarchický a monokraticky (direktívne) riadený aparát 

•kráľ menuje a odvoláva úradníkov, jemu sú výhradne zodpovední 

•Neexistovala špecializácia jednotlivých orgánov – kumulácia úloh 
verejnej správy (súdnictvo, správa, financie a pod.) 

•Civilná a vojenská správa neboli oddelené 

•Úradná služba vykonávaná v mene panovníka (nie verejnosti) 

•Štátom tolerovaná „korupcia“ úradníkov 

•poplatky za urýchlené vybavenie žiadosti 

•Postupné oddelenie súdnictva od chrámov a náboženských 
hodnostárov 

•výkon súdnictva panovníkom a jeho úradníkmi 



Staroorientálne štáty 

Právne postavenie obyvateľstva 

• Stratifikovaná (rozvrstvená) a hierarchicky usporiadaná 
spoločnosť 

• odstupňované spoločenské vrstvy (kasty) s rozdielnym 
spoločenským a právnym statusom ich príslušníkov 

• vyššie spoločenské vrstvy vládli nad nižšími – nerovnosť 
ľudí pred zákonom 

• nemennosť spoločenského postavenia 

• Panovníkovi je podriadená celá spoločnosť (vrátane 
príslušníkov vlastnej rodiny) 

• vzťah medzi panovníkom a poddanými = vzťah medzi 
jediným nositeľom teokraticko-štátnej moci (t.j. 
politických práv) a nesvojprávnymi osobami (bez politických 
práv; ostatné subjektívne práva v rozsahu určenom panovníkom) 



Staroorientálne štáty 

Právo staroorientálnych štátov 

•Prevzatie (recepcia) nepísaného, ústne tradovného obyčajového 
(zvykového) práva predštátnej spoločnosti prvými štátmi 

•faktická recepcia – uplatňovanie postihu za nedodržanie či porušenie 
obyčají 

•Mytologický charakter a božský pôvod práva 

•apodiktické právne normy – prikazujúce a zakazujúce normy 

•absolútne právne normy – platia za každých okolností 

•Od konca 3. tisícročia pred n. l. – inkorporácia (zhrnutie) ústne 
tradovaného obyčajového práva na podnet panovníkov = vznik 
prvých písomných právnych pamiatok 

•napriek zásahom panovníka (legislatívne inovácie) do existujúcich 
obyčají – božský pôvod práva („Božie zjavenie“) 

•kazuistické právne normy – prikazujú čo sa má stať, keď nastane 
určitý opisovaný prípad (hypotéza, dispozícia, sankcia); nízky stupeň 
právnej abstrakcie 



Staroorientálne štáty 

Najvýznamnejšie právne pamiatky 

• Chammurapiho zákonník 

• Zákonník babylonského kráľa Chammurapiho (1800/1760/1686 pred n. l.) 
– božský pôvod (vydaný z poverenia Boha Marduka) 

• Písomná inkorporácia obyčajového práva a kráľovského zákonodarstva 

• Právo prvý krát prístupné každému – vytesané na kamennej stéle, 
umiestnenej na verejnom priestranstve (neznalosť zákona neospravedlňuje) 

• Súdnictvo oddelené od chrámov, umožňujúce odvolanie na vyššiu 
súdnu inštanciu a až ku kráľovi 

• Neštrukturalizovaný právny text bez delenia na právne odvetvia 
(obsahuje procesné, osobné, záväzkové, rodinné a trestné právo) 

• Nerovnosť ľudí pred zákonom 

• Princíp ekvivalentnej odplaty (talion, ius talionis = „oko za oko, zub za 
zub“) – len medzi príslušníkmi rovnakej spoločenskej vrstvy 

• Kompozitné trestanie (compositio, odstupňovaná pokuta) – pri 
deliktoch medzi príslušníkmi rôznych spoločenských vrstiev 



Staroorientálne štáty 

Najvýznamnejšie právne pamiatky 

• Desatoro Starého zákona 

• Božský pôvod práva – desať Božích prikázaní daných Bohom Mojžišovi 
na hore Sinaj na dvoch kamenných tabuliach 

• Regulácia náboženských povinností (1. – 4. prikázanie = povinnosti človeka 
voči Bohu) a spoločenského života (5. – 10. prikázanie – povinnosti človeka k 
človeku) 

• 5. – 10. prikázanie = obyčajové právo inkorporované do piatich 
Mojžišových kníh – Pentateuch („prirodzené právo“ staré ako ľudstvo 
samo) 

• Imperatívny charakter noriem desatora – začínajú sa negatívnym 
vymedzením povinností (nezabiješ, nepokradneš,...) 

• Boh ako sudca, metafyzická sankcia – Boh sám trestá porušenie svojich 
prikázaní (2. prikázanie – „...trestám vinu otcov na deťoch...“) 

• Dôkladnejšie rozpracovanie vo svetskom zákonodarstve – Kniha 
zmluvy (podobnosť s Chammurapiho zákonníkom) a Deuteronomium (5. 
kniha Mojžišova) 



Staroorientálne štáty 

Príklad staroorientálneho štátu - Egypt 

•Forma štátu 

•Štátna dogma – teokratický pôvod štátu a postavenia i moci 
panovníka 

•štát = dielo Bohov + zdrojom moci v štáte je panovník (faraón), 
považovaný za Boha žijúceho medzi ľuďmi (apoteóza) 

•Absolutistická monarchia, despocia, autokracia 

•akumulácia svetskej i náboženskej moci v rukách faraóna – 
priame riadenie štátu, výlučná rozhodovacia moc v domácich i 
zahraničných veciach 

•vezír – faraónov zástupca zodpovedný za riadenie ústrednej štátnej 
správy, podáva faraónovi každodenné správy 

•Pyramidálny model administratívneho aparátu 

•miestna štátna správa – nomarcha, provinční úradníci, pisári 

•dvorská hierarchia – kráľovský dvor, dvorskí úradníci, pisári 

•chrámová hierarchia – veľkňazi, chrámoví úradníci, pisári  



Staroorientálne štáty 

Príklad staroorientálneho štátu - Egypt 

• Pramene práva 

• Dominantný prameň práva = obyčajové právo 

• Od obdobia Starej ríše (2700-2180 pred n. l.) doložené kráľovské 
dekréty, neskôr aj výnosy egyptských faraónov 

• Kráľovské dekréty kodifikovali určité právne vzťahy (vzťahy 
medzi štátnymi orgánmi, procesné právo, záväzkové právo...) 

• Trend spisovania právnych textov na papyrusových zvitkoch 

• Nastolenie cudzej vlády v Egypte (Ptolemaiovská dynastia, 
vlády Rimanov) = zrušenie samostatného práva 

• Ptolemaiovci prebrali viaceré egyptské právne inštitúty z 
oblasti štátneho práva (postavenie panovníka,...) 

• Rimania zaviedli rímske právo, no ponechali niektoré egyptské 
obyčaje v praxi (sociálne a politické dôvody) 



Antické grécke 
verejné právo 



Tematické zameranie prednášky 

Prechod od formy staroorientálneho štátu k forme 
antického mestského štátu (polis) 

• Periodizácia gréckych dejín štátu a práva 

• Organizácia spoločnosti 

• Forma štátu 

• Pramene práva 

Ústavy najvýznamnejších gréckych mestských štátov 

• Pojem ústava v podmienkach antického Grécka 

• Ústava starovekých Atén a Sparty 

• Typológia foriem vlády – monarchia, aristokracia, 
oligarchia, tyrania, demokracia 



Periodizácia gréckych dejín štátu a 
práva 

1) Minojské a mykénske obdobie (koniec 3. tisícročia – 1200 
pred n. l.) 

• forma štátu ako pri staroorientálnych teokratických despociach 

• Minojské štátne útvary (Kréta) 

• Organizácia spoločnosti – rozvrstvená a hierarchicky usporiadaná 
spoločnosť 

• Forma štátu – monarchia, malé kráľovstvá riadené z palácov 

• Pramene práva – ústne tradovaná právna obyčaj, božský pôvod (thesmos) 

• Mykénske štátne útvary (pevninské Grécko) 

• Organizácia spoločnosti – rozvrstvená a hierarchicky usporiadaná 
spoločnosť 

• Forma štátu – centralizované patriarchálne monarchie na čele s 
panovníkom z radov vojenskej aristokracie 

• Pramene práva – ústne tradovaná právna obyčaj, božský pôvod (thesmos) 



Periodizácia gréckych dejín štátu a 
práva 

2) Homérske obdobie ( 1200 – 800 pred n. l.) 

• Organizácia spoločnosti – návrat k primitívnejšej predštátnej forme 
rodového zriadenia 

• rod (génos) → fratria → kmeň (fylé) → národ (ethnos) 

• Forma štátu – monarchia s limitovanou účasťou obyvateľstva na výkone 
štátnej moci 

• vojenská monarchia (kráľ = osoba schopná zabezpečiť expanziu a ochranu 
členov kmeňa) nahradená dedičnou monarchiou (kráľ = nositeľ áreté, t.j. 
majestátu odvodzované od narodenia sa do určitého spoločenského statusu) 

• kráľ má najvyššiu vojenskú, náboženskú a súdnu moc 

• rozkvet moci vojensko-roľníckej aristokracie (áreté spojované s pôvodom – 
áristínden = právo pôvodu) 

• Pramene práva – thesmos, t.j. právne obyčaje pôvodom od Bohov 

• thémistes – individuálne rozsudky ako výstup súdu na agore, t.j. trhovisku – 
plnoprávni muži, geronti a aristokrati zaisťujú diké, t.j. spravodlivosť 



Periodizácia gréckych dejín štátu a 
práva 

3) Archaické obdobie (800 – 500 pred n. l.) 

• Organizácia spoločnosti – hierarchické usporiadanie spoločnosti – 
urodzení (aristoi), obyvateľstvo (démos) a otroci 

• Forma štátu – počiatok formovania mestského štátu (polis) ako základnej 
formy antického štátu v Grécku 

• Sparta – dobytie Peloponézu dórskymi kmeňmi; Atény – synoikia, t.j. 
dobrovoľné politické zjednotenie gréckych poleis v oblasti Atiky  

• vláda rodovej aristokracie postupne nahradená tyraniou jednotlivca 

• Pramene práva – postupný prechod od archaického obyčajového práva ku 
kodifikovanému obyčajovému právu so všeobecnou záväznosťou, ktoré 
vymáha štát 

• thesmoi nahradené  zákonmi ustanovenými občanmi (nomoi) – zákonodarné 
diela a reformy ústavy (Lykurgos, Drakón, Solón, Kleisténes) 

• právny poriadok - Bohmi ustanovený všeobecne platný poriadok (eunomia) 
nahradený ustanoveným poriadkom, založeným na slobode a rovnosti 
občanov (isonomia) 



Periodizácia gréckych dejín štátu a 
práva 

4) Klasické obdobie (500 – 337 pred n. l.) 

•Organizácia spoločnosti – občan = osoba s politickými právami, ktoré 
jej umožňujú účasť na výkone zákonodarnej a súdnej moci 

•výnimky – ženy, otroci, cudzinci (metoikovia) 

•Forma štátu – odstránenie moci rodovej aristokracie a rozkvet 
demokracie ako formy vlády vo väčšine gréckych poleis 

•posilňovanie významu štátnych orgánov s najväčšou mierou zastúpenia 
občanov → zvyšovanie miery participácie občanov na výkone štátnej moci 
na úkor úradníkov z radov aristokracie 

•úpadok demokracie s nástupom oligarchie (najmä Atény) a opätovné 
nastolenie demokracie (mechanizmy na ochranu pred návratom oligarchie) 

•Pramene práva – zákony (nomoi) tvorené občanmi na ľudovom 
zhromaždení 

•Všeobecná platnosť, aplikácia úradmi polis v individuálnych veciach – t.j. 
vymožiteľnosť práva štátom 



Periodizácia gréckych dejín štátu a 
práva 

5) Helenistické obdobie (337 – 30 pred n. l.) 

•Splývanie prvkov typických pre poleis a staroorientálne teokratické 
despocie v kontexte budovania ríše Alexandra Macedónskeho a ríš 
jeho nástupcov (tzv. diadochov) 

•Organizácia spoločnosti – obyvateľstvo stráca politické práva → 
objekt práva, poddaní s právami v rozsahu priznanom panovníkom 

•Forma štátu – centralizovaná monarchia – basileiá, t.j. vláda kráľa 
orientálneho typu 

•despotické postavenie panovníka, autokracia, apoteóza (zbožštenie) 
panovníka 

•vplyvné postavenie členov panovníkovej družiny 

•byrokratický aparát podriadený panovníkovi 

•Pramene práva – panovník = zdroj práva, neobmedzená zákonodarná 
moc, stojí nad právom panovníkove → nariadenia = najvyšší zákon 



Pojem ústava v podmienkach 
antického Grécka 

Vnímanie ústavy v prostredí antického Grécka 

• Ústava = organizácia spoločenského a politického života v rámci 
mestského štátu (polis) ako spoločenstva občanov (t.j. osobne slobodných 
osôb disponujúcich politickými právami) 

• ústava podľa Aristotela – poriadok medzi občanmi, vyjadrený sústavou 
štátnych orgánov a úradov, na ktorých chode sa občania priamo 
podieľajú 

• Aristotelova typológia ústav zostavená na základe dvoch kritérií 

• počtu osôb, podieľajúcich sa na vládnutí (jednotlivec, elita, ľud) 

• podľa toho, či výkon moci sleduje všeobecný alebo individuálny záujem 
(pozitívne a negatívne formy) 

• Aristotelovo (vôbec grécke) vymedzenie ústavy sa prekrýva s dnešným 
vymedzením formy štátu 

• ústavou stanovený spôsob organizácie politického a spoločenského 
života 



Aténska ústava 
• Formovanie Atén ako polis v 

archaickom období 

o Synoikia – podľa legendy 
Théseus, reálne dlhodobý 
proces → Centralizácia 
moci do Atén 

o Zavedenie peňažnej 
ekonomiky → nová 
sociálna stratifikácia 

o Boj o politickú moc medzi 
rodovou aristokraciou 
(eupatridai)  a strednými 
vrstvami (roľníci – 
geomoroi; remeselníci, 
robotníci a obchodníci – 
demiurgoi) 



Monarchistická ústava v Aténach na 
počiatku archaického obdobia 

Kráľ (basileus) 

• Z pôvodne mocenskej funkcie postupne len náboženská 
funkcia - výkon štátneho kultu 

9 archontov 

• Kľúčové úradnícke posty, zabezpečujúce rodovej aristokracii 
politickú moc 

Rada starších (areopag) 

• Zastupuje najmä záujmy rodovej aristokracie, nástroj jej 
moci (členmi sa stávali bývalí archonti) 

• Výkonné, kontrolné (dohľad nad úradníkmi), policajné a súdne 
právomoci 



Solónova reforma ústavy 

• Oslabenie postavenia 
rodovej aristokracie 
zavedením timokratickej 
ústavy 
o Priznanie politických práv, 

a tým aj podielu na štátnej 
moci občanom v závislosti 
od výšky ich príjmov 
(ročný výnos z pôdy) 

o Nová sociálna stratifikácia 
na 4 majetkové triedy → 
majetkový cenzus = základ 
pre určenie rozsahu a 
obsahu práv a povinností 
občanov 



Spoločenská štruktúra Atén po 
Solónovej reforme 

Obyvateľstvo 
Atén 

Osobne 
slobodné 

osoby 

Občania 

(politai) 

Neobčania 

(metoikoi) 

Otroci 

(duloi) 



Solónova reforma ústavy 

Vyhradenie úradov pre bohaté vrstvy spoločnosti 

• Len príslušníci prvých troch majetkových tried mohli zastávať 
významnejšie úrady 

• Príslušníci najnižšej majetkovej triedy nemali právo zastávať 
úrady, no mali prístup do ľudového zhromaždenia (ekklesia) a 
porotného súdu (heliaia) 

Položenie základov mestského štátu 

• Timokratický princíp nahradil genokratický princíp – rovnaké 
práva a povinnosti pre rovnako bohatých, no neurodzených 

• Prvý krát v histórii sa obyvatelia stávajú občanmi – subjektmi 
politických i majetkových práv (nie len objektmi práva ako 
poddaní) 



Solónova reforma ústavy 
Rada štyristo (bulé) 

• Spojenie genokratického (rodové fýlie) a timokratického princípu (deľba fýlií 
na 4 majetkové triedy) 

• Opora rodovej aristokracie – prerokovanie návrhov predkladaných 
ľudovému zhromaždeniu 

Areopag 

• Dopĺňaný z bývalých archontov, volených z príslušníkov prvej majetkovej 
triedy 

• Kontrola zákonov a výkon súdnictva 

Porotný súd (heliaia) 

• Prístupný aj najchudobnejšej majetkovej triede – stelesnenie ľudovej moci 

Ľudové zhromaždenie (ekklesia) 

• Legislatívny, správny i súdny orgán, prístupný všetkým občanom 

• Nie je kreovaný voľbou – tvoria ho všetci občania, spĺňajúci kritériá cenzu 



Kleistenova reforma ústavy 
• Zavŕšenie procesu 

utvárania mestského štátu 
(polis) 
o Definitívne opustenie 

genokratického princípu a 
jeho nahradenie 
teritoriálnym princípom 

o Územno-správna 
organizácia územia Atiky na 
3 teritoriálne obvody 
(mesto, vidiek, pobrežie) → 
vyrovnávanie mocenských 
pomerov medzi 
spoločenskými vrstvami v 
obvodoch 

o Kvalitatívne rovnaké práva 
pre všetkých občanov polis 



Kleistenova reforma ústavy 

Rada päťsto (bulé) 

• Kreácia rady z prostredia teritoriálnych fýlií vyrovnal pomer síl – väčšinu malo 
mestské obyvateľstvo; navýšenie z pôvodných 400 na 500 členov 

• Orgán riadiaci záležitosti polis – právomoci v oblasti legislatívy, verejnej správy 
i súdnictva 

Areopag 

• Jeho právomoci boli zredukované – oslabenie aristokracie 

10 stratégov 

• Novozavedený úrad, sprvu vojenský, no neskôr absorboval právomoci 
archontov 

Prostriedky ochrany ústavy 

• Črepinový súd (ostrakismos) – ochrana občianskych práv a ochrana pred 
tyraniou – ostrakizovaný jedinec je vyhnaný z komunity na určené obdobie 

• Grafé paranomon – súdne konanie za prednesenie nezákonného a škodlivého 
návrhu v ekklesii (aj takého, ktorý bol prvotne v ekklesii schválený) 



Vrchol aténskej demokracie 
za Perikla 

• Vyplácanie diét 
príslušníkom nižších 
majetkových tried – 
podpora ich zapojenia do 
správy vecí verejných 

• Ekklesia povýšená na 
najvyšší štátny orgán 

• Absolútna zvrchovanosť 
občanov – jednotná (t.j. 
nedelená) štátna moc v 
rukách občanov 

• Princíp rovnosti – každý 
občan mal spôsobilosť byť 
úradníkom alebo členom 
štátnych orgánov 



Spartský štát 
• Špecifiká starovekej 

Sparty 
o Sparťania = spoločenstvo 

„rovných“ (majetkovo i 
spôsobom života) 

o Záujem spartského štátu 
predstavoval najvyššiu 
hodnotu → absolútna 
podriadenosť jednotlivca 
štátu 

o Aristokratická, resp. 
oligarchická forma vlády 



Štruktúra spartskej spoločnosti 

Sparťania 

• Jediná plnoprávna časť obyvateľstva spartského štátu 

• Vlastníci štátnych pozemkových prídelov s pridelenými otrokmi 
(heilótmi) 

• Politické práva viazané na vlastníctvo pozemkového prídelu a 
prispievanie na spoločné stravovanie 

Perioikovia 

• Osobne slobodní obyvatelia bez politických práv a štátnej pôdy 

• Povinnosť platenia daní a služby vo vojsku 

Otroci (heilóti) 

• Osobne neslobodní, bezprávni obyvatelia vo výhradnom 
vlastníctve štátu 



Spartská ústava 
• Autorstvo pripisované 

legendárnemu 
zákonodarcovi Lykurgovi 
o Legitimita odvodená od 

vôle bohov – veštiareň v 
Delfách 

o V skutočnosti dlhodobý 
vývoj od rodovej 
organizácie k monarchii, 
resp. oligarchii 

o Rovnostárstvo – 
rovnomerné rozdelenie 
pôdy, železné peniaze 



Spartská ústava 
2 králi (basileis) 

• Postavenie bolo dedičné po meči 

• Stáli na čele štátu a mali vojenskú, súdnu a náboženskú právomoc 

Rada starších (gerusia) 

• 28 Sparťanov, ktorí dovŕšili vek 60 rokov + králi 

• Legislatívna iniciatíva, trestná jurisdikcia a medzinárodné vzťahy 

Efori 

• Dozor nad štátnym aparátom a obyvateľstvom 

• Rozsiahla  legislatívna, výkonná i súdna právomoc 

Ľudové zhromaždenie (apella) 

• Nominálne orgán priamej demokracie, no v skutočnosti presadzoval záujmy 
oligarchie, resp. vojenskej aristokracie 

• Kreovalo úradníkov a hlasovalo o legislatívnych návrhoch gerusie a eforov 



Antické rímske 
verejné právo 



Periodizácia dejín rímskeho štátu 

Tri vývojové etapy 

• 1. obdobie kráľovstva (753-510 pred n. l.) 

• predštátny útvar – rodové zriadenie v štádiu rozkladu 

• štát (mestský štát) od reformy Servia Tullia (578-534 pred n. l.) 

• existuje otroctvo, no nie je základom hospodárstva 

• 2. obdobie republiky (510-27 pred n. l.) 

• a) raná republika (510 pred n. l. – 60. roky 3. stor. pred n. l.) 

• otrokársky spôsob výroby 

• spory medzi patricijmi a plebejcami o upevnenie republiky 

• územná expanzia Ríma 

• b) boj za podmanenie Stredomoria (264-133 pred n. l.) 

• upevnenie a rozvoj otrokárskej výroby,  

• poľnohospodársky veľkovýroba, úpadok malých roľníkov, prehĺbenie majetkovej 
diferenciácie 

• c) Kríza republikánskeho zriadenia (133-27 pred n. l.) 

• boj chudobného roľníctva za sociálne reformy 

• občianska vojna vedúca k pádu republiky 



Periodizácia dejín rímskeho štátu 

Tri vývojové etapy 

• 3. obdobie cisárstva (27 pred n. l. – 476 n. l.)  

• a) principát (27 pred n. l. – 284 n. l.) 

• zmena formy vlády – nastolenie cisárstva (principátu) 
udelením plných mocí Octavianovi Augustovi 

• formálne zachovanie republikánskych inštitúcií, de facto však 
vláda cisára s podporou vojska a byrokratického aparátu 

• kríza otrokárskeho systému v 1. stor. n. l. – rozdeľovanie 
latifundií a vznik kolonátu (priviazanie slobodných ku pôde) 

• b) dominát (284 – 476 n. l.) 

• upevnenie moci cisára (dominus et deus), centralizácia a 
unifikácia štátnej správy 

• prehlbovanie krízy otrokárskeho systému – vznik a rozvoj 
prvkov neskorších feudálnych vzťahov (rozširovanie kolonátu = 
nivelizácia slobodných na úroveň otrokov) 



Obdobie rímskeho kráľovstva 

Štruktúra rímskej spoločnosti 

• Rozvrstvenie na tri skupiny 

• 1. patricijovia 

• Vlastný rímsky národ (Populus Romanus Quirites), ako jediní majú 
politické práva 

• 3 kmene (tribus = kmeň), každý kmeň zložený z 10 kúrií (curiae), ktoré 
boli: 

• politické jednotky – základ ľudového zhromaždenia (comitia curiata) 

• administratívne jednotky – odvádzanie vojakov do armády a výber 
senátorov 

• náboženské jednotky – výkon spoločného kultu 

• Každá kúria sa skladala z 10 rodov (gentes) 

• na čele volený staršina rodu, vydávanie nariadení pre členov rodu 

• Najnižšia organizačná jednotka – rodina 

• základ pre budovanie klientely (sieť väzieb vzájomnej osobnej a 
ekonomickej závislosti medzi patrónom a klientom) 



Obdobie rímskeho kráľovstva 

Štruktúra rímskej spoločnosti 

• 2. plebejci 

• Osobne slobodní obyvatelia Ríma, no bez akýchkoľvek 
politických práv 

• Povinnosť platiť dane a slúžiť vo vojsku 

• Mali právo nadobúdať majetok vrátane pôdy 

• Spravidla závislí na bohatých patricijoch, v postavení 
ich klientov 

• 3. otroci 

• V období kráľovstva málo početná skupina obyvateľstva 
– patriarchálny charakter otroctva (otroci členmi rodiny, 
páni pracujú spolu s nimi) 

• Neslobodné osoby, právny status veci 



Obdobie rímskeho kráľovstva 

Sústava štátnych orgánov 

•Kráľ 

•Voliteľná a doživotná funkcia 

•Voľba ľudovým zhromaždením 

•Schválenie voľby senátom 

•Náboženský obrad – skúmanie znamení od Bohov najvyšším 
kňazom 

•Formálne odovzdanie kráľovskej moci zákonom (lex curiata de 
imperio) 

•Kráľovská moc – najvyššia moc v štáte pozostávajúca z: 

•Regia potestas – nadobúdala sa hneď po voľbe ľudovým 
zhromaždením 

•administratívna a výkonná moc + právo predsedať ľudovému 
zhromaždeniu 

•Imperium regium – získané v dôsledku lex curiata de imperio 

•najvyšší veliteľ vojska a najvyšší sudca 



Obdobie rímskeho kráľovstva 

Sústava štátnych orgánov 

• Senát 

• Formálne rada staršinov (senex = starec), menovaných kráľom spomedzi 
staršinov patricijských rodov 

• Kompetencie senátu – zákonodarná a poradná 

• Zákon ľudového zhromaždenia nadobudol platnosť až schválením senátu 
(právo absolútneho veta) 

• Senát radil kráľovi vo vnútropolitických, zahraničných i náboženských 
veciach 

• Ľudové zhromaždenie 

• Do reformy Servia Tullia len plnoprávni rímski občania, t.j. patricijovia 

• Dvojaké zhromaždenia 

• comitia curiata – zvolávané kráľom; tvorené z kúrií; voľba kráľa, 
odovzdanie moci kráľovi, schvaľovanie návrhov zákonov a udeľovanie 
občianstva 

• comitia calata – inaugurácia kráľa, najvyšších kňazov, svedectvo pri 
zriaďovaní testamoentov a zmene rodovej príslušnosti 



Obdobie rímskeho kráľovstva 

Reforma Servia Tullia 

• Majetková emancipácia plebejcov nebola reflektovaná v politickej 
oblasti – snaha o priznanie politických práv 

• Nahradenie genokratického princípu (vláda rodov) timokratickým 
princípom (priznanie politických práv na základe majetku)  

• Slobodné obyvateľstvo rozdelené do 5 majetkových tried, 
najbohatší a najchudobnejší v osobitných triedach 

• 5 majetkových tried rozdelených do centúrií 

• politická jednotka – 1 centúria = 1 hlas na centuriátnom 
zhromaždení (comitia centuriata – nahradilo comitia curiata) 

• vojenská jednotka – vojenský útvar 

• finančná jednotka – osoby v centúrii platili rovnaké dane 

• Teritoriálny princíp – tribus = administratívny obvod pre výber 
daní, ešte nie politický význam (to až za republiky) 



Obdobie rímskej republiky 

Všeobecná charakteristika 

• Pokračujúci hospodársky a politický zápas medzi patricijmi a plebejcami 

• Boj o novú pôdu (patricijovia si ju delili medzi sebou) 

• Boj o politické zrovnoprávnenie plebejcov s patricijmi 

• Plebejské secesie (odchod z Ríma) – zriadenie úradu tribúna ľudu 
(ochrana záujmov plebejcov) a spísanie obyčajového práva (Zákony 
dvanástich tabúľ – boj proti svojvoľnému výkladu práva patricijmi) 

• Postupné sprístupňovanie úradov plebejcom (magistratúr) 

• 287 pred n. l. – Lex Hortensia – normy vydávané plebejskými 
zhromaždeniami nadobudli všeobecnú záväznosť (na úrovni zákonov – 
leges) 

• Územná expanzia Ríma prináša zostrenie rozporov medzi otrokmi a 
otrokármi (vzbury otrokov), Rímom a jeho spojencami (drancovanie provincií) 
a bohatými a chudobnými (reformy bratov Gracchovcov) 

• Diktatúra a teror prostredníctvom proskripcií (Sulla), trumvirát (prvý a 
druhý), občianska vojna na konci republiky 



Obdobie rímskej republiky 

Sústava štátnych orgánov 

• Ľudové zhromaždenia 

• Concilia – neformálne schôdzky občanov (concilia plebis tributa = tribútne 
zhromaždenia plebejcov) 

• Contiones – neformálne schôdzky občanov zvolané magistrátom za 
účelom oboznámenia s nariadeniami a zákonmi 

• Comitia – ľudové zhromaždenia 

• Comitia curiata – stratili politický význam 

• Comitia calata – bez politického významu, svedčili pri prestupe medzi 
patricijskými rodmi 

• Comitia centuriata – zákonodarná, súdna (trestné veci + odvolania), 
volebná (kreácia vyšších magistratúr) a administratívna kompetencia 
(udelenie/odňatie občianstva) 

• Comitia tributa – vznik z concilia plebis tributa, voľba tribúna ľudu a 
plebejských magistratúr (aedilov) a prijímanie plebiscitov (záväzné pre 
plebejcov, po Lex Hortensia aj pre patríciov), súdenie hrdelných trestných 
činov 



Obdobie rímskej republiky 

Sústava štátnych orgánov 

• Senát 

• Kontrola vnútornej i zahraničnej politiky, financií a správy 
provincií 

• Obsadzovaný z radov vládnucej vrstvy – patricijov a 
bohatých plebejcov; spravidla osoby, ktoré už zastávali 
nejaký úrad, vyberané cenzormi (cenosria potestas) na 
základe výšky majetku 

• Zákonodarná kompetencia – zákony centuriátneho 
zhromaždenia potrebovali súhlas senátu 

• Súdna kompetencia – zrada, velezrada a ťažké trestné 
činy rímskych občanov i spojencov Ríma 

• Administratívna právomoc – financie, vojenská správa, 
dozor nad kolóniami a provinciami, kontrola magistrátov 



Obdobie rímskej republiky 

Sústava štátnych orgánov 

• Magistratúry (úrady) 

• Spoločné znaky 

• Voliteľnosť, bezodpolatnosť, dočasnosť (1 rok, diktatúra ½ roka), 
kolegiátnosť (min. 2 osoby), zodpovednosť ľudovému zhromaždeniu, 
inkompatibilita funkcií/zákaz kumulácie funkcií, zákaz iterácie 
(opätovné zastávanie úradu v krátkom čase po sebe) 

• Delenie 

• Riadne (volené pravidelne) a mimoriadne 

• Národní/plebejskí (voľba), patricijskí/plebejskí (prístupnosť úradu), 
kurulskí/nekurulskí, vyšší/nižší, cum imperio/cum potestate 

• Oprávnenia magistrátov 

• Imperium – najvyššie vojenské velenie, súdna právomoc, moc nad 
životom a smrťou občanov 

• Potestas – právo vydávať všeobecne záväzné normy, zvolávať 
schôdzky občanov a ohlásiť zlé znamenie 


