
DIZERTAČNÁ  SKÚŠKA -  DOKTORANDSKÉ  ŠTÚDIUM 
 

Študijný program 3. 4. 2.  Teória a dejiny štátu a práva 
 

     I.  časť  -   Obhajoba téz (projektu) dizertačnej práce.  
     II. časť -    Skúška z odboru  (študijný odbor:  a) dejiny práva, b) teória práva  
 
 

TÉMATICKÉ  OKRUHY  pre skúšku z odboru – 
2. časť - dizertačnú  

doktorandskú skúšku: 
 

                           A.    DEJINY   PRÁVA 
 
 I. časť  
 
 -   DEJINY  PRÁVA  -   
================== 
   A.       ÚSTAVNÉ  PRÁVO a TRESTNÉ PRÁVO 
 
 
1..STAROORIENTÁLNE DESPOCIE.  
 
    Mezopotámia. Blízky Východ, Egypt. Teokratické štátne právo. Pramene klinopisného práva, Urnamu, Lipit  Ištara, Chammurapi. 
Staroizraelské právo – Desatoro; Deuteronomium.  
 
2. TRESTNÉ PRÁVO v STAROORIENTÁLNYCH ŠTÁTOCH  
 
 Predštátne a protoštátne trestné právo (krvná pomsta, vývojová podoba; zásada taliónu, kategórie deliktov stíhané verejnou mocou, podľa 
klinopisných zákonníkov, osobitne Chammurapiho; vzťah medzi zločinom a  trestom;  zločin, trest a trestné konania podľa kníh starého 
zákona;  trestné právo starovekého Egypta; ponaučenia mudrcov o trestaní.   
         
 
3.  ANTICKÉ  GRÉCKE VEREJNÉ PRÁVO   
 
Od genokratického útvaru k timokratickému a štátnemu.( Drakon, Solón, Peisistratos, Kleistenes, Perikles,Efialetes – ich ústavy. Človek – 
Občanom. Ľudovláda. Legislatívny proces. Lykurgova ústava (Sparta) Helenistická ríša a ríše diadochov 
                                  .  
4.  RÍMSKE STAROVEKÉ VEREJNÉ PRÁVO. 
 
Kráľovstvo, predštátny útvar. Reforma Servia Tulia a prechod k štátnemu útvaru. Republika. Principát, Dominát. Vývoj formy štátu  Právne 
postavenie kategórií obyvateľstva  v týchto obdobia.  Trestné právo – vývoj.  
 
 
5. TRESTNÉ  PRÁVO v ANTICKOM GRÉCKU A v RÍME  
 
Ius a religio pri vymedzení deliktov a určení trestov; krvná pomsta, jej podoby (únos Helény a vojna s Trójou; Eupatrid Kylón); právo azylu 
v starovekých Aténach protoštátnom období; Drakón a trestné právo v Aténach; Odsúdenie Sokrata, zločiny, trest a trestné konanie proti 
nemu; ANTICKÝ RÍM: nefas (porušenie príkazov božích) a uplatnenie talia, súkromná krvná pomsta pod verejnou autoritou; magicko-
sakrálne prostriedky;sacer (prekliaty), consecratio. Zákony XII. Tabúľ – perduelio (velezrada), parricidium (otcovražda), furtum (krádež), 
iniuria, magia. Duoviri perduelionis , questores parricidium (muži resp. orgány štátu na stíhanie velezrady a otcovraždy). Poena cullei (druh 
trestu) REPUBLIKA – crimen privata, crimen publica, (crimen homicidium); akuzačný (obžalovací) a inkvizičný proces. Tresty za  
vraždu  (percussio   securi- sťatie  sekerou, obicere bestiis - hodiť beštiám, crematio – upálenie, crux – ukrižovanie, exilium – vyhnanstvo:   
MIMORIADNE a teroristické REPRESIE:  proskripcio, proscriptio debitorum, proscripti. Nástroj politickej odplaty: a) Sulla r. 82 p.n.l.; b) 
druhý triumvirát – proskripcie, obeť Cicero a Veres; Dominát  -  masové represie voči kresťanom.                     
                      



 
6.  STREDOVEKÉ feudálne VEREJNÉ PRÁVO.  
 
Imperium Romanum ako Imperium Christianum a Imperium mundi (svetová ríša), národné štáty. Vzťah štátu a cirkvi (caesaropapizmus, 
papokracia, deľba moci (pápež, cisár) Vývoj štátneho práva. Patrimoniálny štát, Ranofeudálny štát., stavovská  monarchia, absolutistický 
štát.  Panovník, ríšsky snem, parlament. Lénny systém a stavy. Právo ako privilégium.  
 
 
 

7.     TRESTNÉ  PRÁVO obdobia  STREDOVEKU  
 
        Predštátne a protoštátne obdobie:  autorita rodu, kmeňa; súkromná rodová pomsta (v prípade urážok voči božstvu (trest  očistenie od 
hriechu, ritual), poškodenia ľudí (život, zdravie, majetok, pohlavné vzťahy, dobré meno).  Písané pramene: Leges barbarorum., franské, 
germánske (Lex Salica, Lexa Alamannorum, a i.); anglosaské; západných Sasov, Staroruské právo:  Ruská Pravda (krátka redakcia, 10. 
Stor.,), obšírna redakcia 12.storočie:  Stigma (označenie zločinca); krvná pomsta (pri zabití vražde)verejná moc a úprava krvnej pomsty  
(okruh pomstiteľov, dĺžka prenasledovania, miesta a právo azylu pre prenasledovaného). Od krvnej pomsty k vyrovnaniu (wergeld, geldbuss, 
compositio, vira, dikaja vira); plan ekvivalencia, talión, vykúpenie, ďalej k uvedeniu do pôvodného stavu (reštituovanie), náhrada 
(reparácia), penalizácia (pokuta), výška podľa postavenia poškodeného, obete. Kresťanstvo – náboženské tresty, pokánie, pokuty, pôsty, 
meditácie.  NOVÉ OBDOBIE:  Etatizmus –  upevnenie štátu: Delenie zločinov: Kategória. Proti štátu: velezrada, útek k nepriateľovi, zbeh, 
vyzvedačstvo, atentátnik a pod.neskôr aj falšovanie peňazí. Stíhané výhradne štátom, jeho úradníkmi, drábmi, popravcami, prétormi a pod.  
Tu už hovoríme o Trestnom práve hmotnom (t.j. ktoré činy, konania sú zločinmi, crimen, delikty. Súčasne sa tieto crimen stíhajú ex offo teda 
hovoríme o trestnom práve procesnom (ako prvej etape jeho vzniku a vývoja). Kategórie : crimen publicum a crimen privatum (stíhané na 
základe súkromnej žaloby, súkromnožalobné zločiny) Forma trestného stíhania (konania).   Akuzačné (podnet žalobca, je tu sudca, tri 
procesné subjekty, (žalobca, obžalovaný, sudca), dve procesné strany. Ústne konanie (zásada: “čo nie je povedané na súde nie je na svete 
(quod non est in verba facere, non est in mundo); je tu spor (kontradiktórnosť) dokazovanie, dôkazné bremeno. Sudca – arbiter, dozerá , aby 
sa dodržiavali pravidlá konania a rozhoduje, kto je víťazom sporu. Dôkazy: prísaha, aj iracionálne dôkazy (božie súdy, ordály) aj kolektívna 
zodpovednosť, napr. Celá obec, kde sa našla mŕtvola). Inkvizičné konanie – je tu vyšetrovateľ (inkvizítor), zisťuje, vypočúva, kumulácia 
procesných funkcií v jednej osobe (sudca, žalobca (rozhoduje o vine I treste) Sudca – nie je iba mediator, ale aj aktívny vyšetrovateľ; Zásada 
– písomná (quod non est in scripto (actis! Non est in mundo). Dokazovanie – predpísané, legálne hodnotenie dôkazných prostriedkov 
(vyžaduje sa dodať predpísaný počet dôkazov, (napr. Počet osôb prisahajúcich na nevinu obžalovaného) . Aj Tortúra – mučenie, predpísaný 
aj postup od mučenia jedného druhu k vyššiemu druhu.  Za zodpovedného mohla byť považovaná aj : osoba už zomrelá, zviera,  nie iba 
fyzická osoba, aj právnická osoba (potrestanie celého mesta, príp. Korporácie, cechu a pod.) Svätá inkvizícia – Sacra officiorum – usiluje 
o pokánie, nápravu – páchateľa, obžalovaného, KRIMINOLÓGIA – príčina – satan, diabol, zlý duch, zmocnil sa ľudskej duše. Stíhanie – aj 
za myslenie, za vieru. (kacírstvo Bogomila 12. Stor. De Haereticis Lateránsky koncil 1215) .B. Gui. Practica inquisitionis Heretice pravitatis 
(1321)Constitutio Criminalis Carolina (1532)  – O všeobecných podozreniach (čl. XXV.,s. 406;  o dostatočných dôkazoch., s. 409;  O miere 
útrpného vypočúvania s. 412 a n.  – Constitutio Criminalis Carolina (1532), - (s. 399 a n.) časť  Ako sa má trestať – a) bohorúhačstvo; lživá 
prísaha; čarovanie, falšovanie mincí; nemravných zvrhlosti proti prírode;  cudzoložstvo; zrada, podpaľači, lupiči, zlomyseľní tuláci ; 
potrestanie žien vraždiacich svoje deti; vyhnanie plodu; potrestanie samovraždy (s. 422 -  433 ) Kto, kedy, za akých podmienok a akým 
konaním ich mohol spácha. Druhy trestov smrti.   Kladivo na čarodejnice.  
                     
 
 
 
 

8.  VZŤAH  ŠTÁTU A CIRKVI   v STREDOVEKU .  
 
            a) obdobie  od pádu Západorímskej ríše (476) do vytvorenia Svätej ríše rímskej (933); (štátna cirkev);  
                 b) Schizma, rozkol cirkvi na: a) pravoslávnu (ortodoxnú) a b) katolícku (všeobecnú) resp. rímsko-katolícku).  Východný 
(byzantský) cézaropapizmus,  západný cézaropapizmus (franský a germánsk). 
             b) Gregorianska reforma, zápas o investitúru, Canossa, Dictatus papae (1075), Wormský konkordát (1122); Bulla unam Sanctam 
(1302).    
 c)  Rozpad jednoty západného kresťanského sveta („unitas christianorum“) –  1517 a nasledujúce roky. 
štáty a náboženstvá na národnom princípe. (protestantský, luteránsky (evanjelici augsburského vierovyznania, kalvíni (reformovaná cirkev))  
- ca) augsburský náboženský mier, (1555)  cb) Anglická cirkev – (Henrich VIII. a Alžbeta I. ), cc) Westfálsky mier (1648).  
 d) Odluka cirkvi od štátu – (francúzska revolúcia po r. 1789), americký model (tzv. čistá odluka) , nemecký model odluky.  
 e) Konkordáty .. 
 
 
 
9.  ANGLICKÉ, resp. BRITSKÉ  ÚSTAVNÉ PRÁVO  - vývoj v 17. – 20. storočie.   
     
 Habeas Corpus Act  (1679); Listina práv.(Bill of Rights) 1689; Volebné právo – reformy v 19. st., vývoj v 20. stor. Parlament (Snemovňa 
obcí a Snemovňa lordov), vývoj vzťahu v 20. stor.  Sloboda  zhromažďovania a združovania (odbory, trade union, legalizácia, spory, – vývoj 
zákonodarstva. Reformy volebného práva, etapy vývoja od obmedzeného volebného práva, majetkový cenzus, k všeobecnému volebnému 
právu v rokoch 1918 až 1929.  Historicky prvá – Habeas corpus Act  1678 – Anglicko. – nedotknuteľnosť osoby. Súdna ochrana – osobnosti.   
   
 



10.   VÝVOJ  ÚSTAVNÉHO  PRÁVA USA  
 
Vyhlásenie nezávislosti (Declaration of Independence 1776). Články konfederácie 1777; 
Ústava USA  1787 . Dodatky k Ústave USA, LISTINA PRÁV .Rozhodnutie Marbury versus Madison 1803,  - súdna kontrola ústavnosti. 
Zákon proti trustom. (Sherman-Law) – súťažné právo. Základné práva, ich vývoj v 20. storočí (zákonodarstvo a rozhodnutia Naj. Súdu). 
New Deal – a ingerencia štátu v ekonomike – vývoj.    
 
 
11.  ÚSTAVNOPRÁVNY VÝVOJ   FRANCÚZSKA 
 
Deklarácia práv človeka a občana (1789). Ústavy – 1791 – 1958. Prvé a druhé cisárstvo. Prvá až piata republika: (Konštitučná monarchia,  
parlamentná republika . Suverenita ľudu a deľba moci, jednota štátnej moci (jakobínska diktatúra a komúna). Neoprezidentská forma štátu  
Tri generácie ľudských práv v ústavnom vývoji Francúzska.  Sociálny a právny štát .      
                                 
 
 
12.  Vývoj FRANCÚZSKEHO TRESTNÉHO PRÁVA. v 18. až 20. storočí.   
 
Trestný zákonník – 1791 a Code penal z r.  1810.Klasická škola trestného práva a francúzske zákonodarstvo. Trestné  právo  (zákonodarstvo) 
v 20. storočí.  Deklarácia práv človeka a občana (základné ľudské práva a slobody – a trestné právo). Vzťah ústavnoprávnych noriem 
o ľudských právach a trestného zákona hmotného a procesného. princípy:Nullum crimen sine lege,nulla poena sine lege, nulla culpa sine 
lege. Štádia trestnej činnosti, Formy spolupáchateľa, Zavinenie – úmyselné, z nedbanlivosti. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNOSŤ.  
TRESTY -  Účel –  čiastočne – ešte telesné; hlavné tresty -  Odňatie slobody,(galeje, pevnostné väzenie, atď.) Peňažné tresty. TRIPARTÍCIA  
DELIKTOV : zločiny,prečiny, priestupky . DRUHY TRESTNÝCH  ČINOV: proti majestátu,otcovražda,ochrana štátu majetkové delikty .  
 
                                
13.  ÚSTAVNOPRÁVNY VÝVOJ  V NEMECKU od r. 1806 – 1900.  
 
Prvé a druhé zjednotenie Nemecka. Ústavný vývoj v II. ríši (nemecké cisárstvo). Weimarská republika – ústava, prezident, systém štátnych 
orgánov. Základné práva a slobody.  III. ríša. Nacionalisticko-socialistický štát. Vodcovský typ štátu. Úplná a bezpodmienečná kapitulácia 
a zánik nemeckej štátnosti. Vývoj do roku 1949 a dva nemecké štáty. Medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty  zjednotenia v roku 
1990.  Ústava  SRN z r. 1949 – právny a sociálny štát.  
 
 
 
B.  
       DEJINY PRÁVA  NA  SLOVENSKU  
 
                 

1. Veľká Morava (kniežatstvo, ríša). Jej štátna forma a právo. 
 
2.  Štát a právo na Slovensku  v stredoveku (1526) resp. pádu feudalizmu (1848) 

(rezumujúci prehľad).  
 

3. Slovenský ústavno -  politický (národno-štátny) program v 19. storočí. 
      (Žiadosti slovenského národa z r. 1848; Memorandum slovenského národa (1861) 

 
4. Vznik Československej republiky (28. októbra 1918) – ústavný vývoj do r. 1938.  

 
 

5.  Mníchovská dohoda ( 29. 9. 1938), Viedenská arbitráž (2. 11. 1938) 
       Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne aspekty.  

 
      6.    Vyhlásenie slovenského štátu; (14. 3. 1939) ; Protektorát Čechy a Morava(15. 3.1939) 
               Ústavnoprávny vývoj a medzinárodnoprávne aspekty.  
 



     7.    Slovenská národná rada v SNP (1944/1945) a štátoprávne postavenie Slovenska   
v ČSR v rokoch 1945 – 1948.  

 
      8.      Ústavný vývoj Československa v rokoch 1948 – 1968 a štátoprávny status 
Slovenska.  
 
       9.    Federalizácia ČSSR v r. 1968, konštituovanie Slovenskej socialistickej republiky 
(1969)  a vývoj do roku 1990.  
 

10. Česká a Slovenská federatívna republika (1990 – 1992) a konštituovanie  
Samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) – Ústava Slovenskej republiky.           

 
 ============================================================= 
 
II. časť 
 
         TEÓRIA  PRÁVA 
 

1. Pojem  práva. Pozitívne  právo. Objektívne  právo. 

2. Právna   kultúra. Hlavné typy právnej  kultúry. 

3. Pojem  a druhy  prameňov práva. 

4. Teória  právnych  noriem :  pojem,  druhy,  pôsobnosť právnych  noriem. 

5. Právo  verejné  a súkromné. 

6. Právo   medzinárodné  a vnútroštátne. 

7. Modality  tvorby   a realizácie  práva.  

8. Teória   právnych  vzťahov:  pojem,  druhy,  predpoklady a prvky  právneho  vzťahu. 

9. Právne  skutočnosti. Pojem  a klasifikácia. 

10. Subjektívne  práva a právne  povinnosti. Právna  subjektivita. Druhy  subjektov  práva. 

Druhy právnej spôsobilosti.  

11. Interpretácia  práva. 

12. Vzťah  práva a štátu; Doktríny  právneho  štátu; Princípy  právneho  štátu.  

13. Štát :  teórie  vzniku  štátu; znaky a funkcie štátu. 

14. Demokratický a sociálny právny  štát. 

15. Deľba  moci a suverenita   ľudu.  

16. Suverenita   a štát. 

 
 
 
 
Bratislava:  29. 5. 2013.  
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