
SÚKROMNÉ   PRÁVO  
(STAROVEKÝ IZRAEL)  



Pramene práva starovekého Izraela  

 
Tóra (= Pentateuch) – najvýznamnejší prameň staroizraelského 
Práva – päť kníh Mojžišových 
  1. Genezis 
  2. Exodus 
  3. Levitikus 
  4. Numeri 
  5. Deuteronomium 
   



Pramene práva starovekého Izraela (pokrač.) 

• Tóra obsahuje okrem nábožensko-historických textov tiež 
najväčšiu staroorientálnu právnu kodifikáciu.  

• Počiatok mojžišovského zákonodarstva – cca 13. stor. pr. n. l. 
(exodus Izraelitov z Egypta)  

• Fixácia textu Tóry do dnešnej podoby – pravdepodobne v 5. 
stor. pr. n. l. 

• Svedectvá o právnych predpisoch starovekého Izraela 
obsiahnuté aj v ďalších častiach Starého zákona (napr. popis 
kúpy poľa zaznamenaný u proroka Jeremiáša) 

• Talmud – tiež prameň izraelského práva – vznikol však až v 
čase, keď už staroveký izraelský štát neexistoval 

 
 



Sociálne zákonodarstvo starovekého Izraela 

V mojžišovskom zákone sú celé bloky venujúce sa špeciálne 
ochrane slabších: 
- zakaz zadržiavať mzdu (zadržiavanie mzdy – do neba volajúci 

hriech) 
- Ako záloh (predmet záložného práva) nesmel byť braný mlyn, 

mlynský kameň ani odev vdovy 
- Záloh chudobného musel byť vrátený pred západom slnka, 

najmä plášť, ktorým sa chudobný na noc prikrýva. 
- uzdravený malomocný – možnosť návratu do spoločenstva 
- Zvyšky úrody obilia, vína a olív i úroda na cípoch polí patrili 

chudobným, vdovám a sirotám. 
   



Sobotňajší (sabatický) a jubilejný rok 

- Sobota (siedmy deň – zasvätený Pánovi) – deň odpočinku 
(originálna črta izraelského práva v rámci starovekého 
Orientu) 

- Každý siedmy rok je sabatický (sobotňajší). Tiež zasvätený 
Pánovi. Každý pozemok a roľa mali odpočívať. Aj tí, čo na pôde 
pracovali, si mali odpočinúť. 

- Vlastník všetkej pôdy = Boh.  
- Užívacie a požívacie právo (ius utendi et fruendi) k pôde a tomu, 
     čo sa na nej urodilo obmedzené. 
- Zákaz siať, obrábať pôdu, vykonávať žatvu alebo zber úrody s 
     cieľom vytvoriť si zásoby. 
  



Sobotňajší a jubilejný rok (pokrač.) 

- Možnosť zbierať, čo sa na poliach v tomto roku samo urodilo, 
na účely obživy (ale bez vytvárania zásob). 

-  Táto úroda patrila majiteľovi a ostatným osobám, ktoré u 
neho bývali (služobníctvo, nádenníci, hostia) + ako pokrm pre 
dobytok a zvieratá.  

- V sobotňajšom roku zákaz vymáhať dlhy od Izraelitov 
(pretože  nemali úrodu). Pri cudzincoch zákaz neplatil (ich 
zákon o sobotňajšom roku nezaväzoval).  

 
 

 



Sobotňajší a jubilejný rok (pokrač.) 

-  Každý päťdesiaty rok – jubilejný (milostivý) rok:  
      - pôda a tí, čo na nej pracovali odpočívali  
      - prepúšťaní na slobodu otroci židovského pôvodu  
      - odpúšťali sa dlhy, za ktoré bol dlžník prinútený dať svoje 

pole do zálohu, alebo za ktoré dal sám seba do otroctva 
      - dôsledky v oblasti vlastníctva nehnuteľností        



Status otrokov 

- Otroci  – vojnoví zajatci alebo schudobnení usadlíci.  
   Niektorí otroci boli kúpení od zahraničných obchodníkov, 
   Izraelitom bol obchod s otrokmi zakázaný pod hrozbou trestu 

smrti.  
- Otroctvo v Izraeli – patriarchálny charakter. Otroci museli byť 

obrezaní a malo sa s nimi zaobchádzať ako s členmi rodiny. 
Mali právo na sobotňajší odpočinok, smeli sa zúčastňovať na 
slávení liturgie a sviatkov. Mohli byť i správcami hospodárstva 
a byť subjektom niektorých právnych vzťahov (dediť po 
svojom pánovi, dostať pánovu dcéru za manželku). 

 



Otroctvo židovských otrokov  

- doba trvania – šesť rokov 
Na siedmy rok povinnosť pána prepustiť  svojho židovského 
otroka na slobodu s dostatočnou hmotnou výbavou.  
Ak bol otrok v čase upadnutia do otroctva ženatý, mala právo  
odísť s ním aj jeho žena.  
Ak mu však pán dal ženu a tá mu porodila deti, vtedy žena i s  
deťmi patrili pánovi a prepustený bol len sám otrok.  
- Ak otrok odmietol slobodu a chcel zostať u svojho pána, 
ten mu pri dverách prepichol ucho šidlom na znak toho, že bude 
jeho otrokom naveky (= do konca života).  

 
  



Rodinné právo  

- prevládala monogamná forma manželstva 
- existovala aj polygamia  (všetky manželky mali rovnaké práva) 
- uzavretie manželstva – dve etapy:  
   - zasnúbenie   
   - vlastná svadba 
- mohar = obvenenie, ktoré muž musel zaplatiť pri zasnúbení 

rodičom nevesty (mohlo byť nahradené prácou alebo 
hrdinským činom vo vojne)  

- zasnúbenie spravidla dohodnuté rodičmi oboch strán , ale 
mienka a súhlas ženícha a nevesty rešpektované. 



Rodinné právo (pokrač.) 

- Manželské prekážky: 
  - z titulu pokrvného príbuzenstva  
         - švagrovstvo 
         - rozdielnosť náboženstva.  
 
- Levirát – žiadny z Izraelitov nemal zostať bez potomkov. Pokiaľ 

niektorý zomrel bezdetný, mal si vdovu po ňom vziať za 
manželku jeho brat. Prvorodený syn z tohto švagrovského 
manželstva sa považoval za syna zosnulého (a dediča jeho 
pozemkového vlastníctva). 



Rodinné právo (pokrač.)  

- Zánik manželastva: 
     - smrťou jedného z manželov 
     - rozvodom – prepustenie manželky mužom – muž smel ženu    
       prepustiť, ale musel, uviesť dôvod.  
 
- Postavenie detí: 
    - Deti jednotlivých manželiek boli rovnoprávne.  
    - Prvorodený otcov syn mal mimoriadne postavenie (autorita    
      nad všetkými súrodencami v dôsledku otcovského  
      požehnania). 
    - Prvorodený matkin syn zasvätený Bohu a musel byť vykúpený  
      obeťou poskytnutou v náboženskom spoločenstve. 
  



Dedičské právo 

- všetci synovia – nárok na rovnaký podiel otcovho majetku 
- výnimka – prvorodený má nárok na dvojnásobný podiel 
- deti otrokyne – nárok na podiel len vtedy, ak boli adoptované, 

inak boli odmieňané ešte za života otca, keď opustili otcovský 
dom.  

- ak otec nezanechal po sebe žiadnych synov, dedili dcéry.  
- keď nebolo detí, dedila vdova a najbližší mužovi príbuzní 



Vecné právo 

-    v princípe nescudziteľnosť pôdy 
-    Bola dovolená forma obmedzeného scudzovania pôdy , ale 

len dočasne; vždy platilo predkupné právo pôvodného 
majiteľa a jeho dedičov. 

-    V jubilejnom (milostivom) roku museli byť pozemky vrátené 
pôvodným majiteľom.  

- Kúpna cena pozemku povinne klesala s blížiacim sa jubilejným 
rokom.  

-    V jubilejnom roku sa rovnako pôvodným majiteľom resp. ich 
dedičom vracalo aj vlastníctvo domov (až na stanovené 
výnimky). 



Záväzkové právo 

- zvláštnosťou absencia právnych ustanovení o kúpnej zmluve  
  Pri kúpe zrejme používali právne obyčaje ovplyvnené právnymi 

systémami susedných národov.  
- pôžička – inštitút používaný predovšetkým v núdzi, o 

obchodnej pôžičke sa  nezachovali zmienky. 
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