
  
                   SKÚŠKY  
 
 Povinne výberový  
 predmet  :     
 
    DEJINY  VEREJNÉHO  PRÁVA  
 OTÁZKY: 
 
 I. STAROVEKÉ  VEREJNÉ  PRÁVO.  
 

1. Vznik najstarších štátov sveta.  
2. Staroorientálne štáty – všeobecná charakteristika.  
3. Forma staroorientálneho štátu.  
4. Administratívne aparáty a súdnictvo v staroorientálnych štátoch.  
5. Právne postavenie obyvateľstva v staroorientálnych štátoch.  
6. Proces ustanovovania staroorientálneho práva.  
7. Prvé inkorporácie obyčají v staroorientálnych štátoch.  
8. Najstaršie staroorientálne knihy zákonov.  
9. Chammurapiho zákonník.  
10. Trestnoprávne a trestnoprocesné ustanovenia v Chammurapiho zákonníku.  
11. Desatoro Starého zákona.  
12. Trestnoprávne ustanovenia staroizraelskej Knihy zmluvy.  
13. Verejnoprávne ustanovenia knihy Deuteronomium (5. kniha Mojžišova).  
14. Periodizácia staroegyptského štátu.  
15. Staroveký egyptský štát v neskorom období (po r. 751 pred n.l.) a za helenizmu.  
16. Staroveký egyptský štát obdobia helenizmu, rímskej a byzantskej ríše.  
17. Forma štátu starovekého Egypta.  
18. Štátna správa (ústredná, miestna), jej funkcie, obdobia staroegyptských ríš.  
19. Hlava štátu, vezír, regionálna správa v starovekom Egypte.  
20. Vojsko, polícia, dane, pisári a poslovia v starovekom Egypte.  
21. Pramene práva starovekého Egypta (všeobecná chrakteristika).  
22. Kráľovské dekréty z troch ríš starovekého Egypta.  
23. Staroegyptské právo ptolemaiovského štátu,  rímskeho obdobia.  
24. Trestné právo starovekého Egypta.  
25. Funkcie trestu, druhy trestu, zásady ukladania trestov v starovekom Egypte.  

 
26. Staroveké štáty na území Grécka (vývojové trendy, periodizácia).  

 
27. Mínojské štátne zriadenie na Kréte.  
28. Mykénske Grécko – štát a právo.  
29. Homérske Grécko – forma organizácie spoločnosti.  
30. Archaické obdobie Grécka – a pred-  a proto- štátna organizácia spoločnosti.  
31. Klasické obdobie Grécka a štát.  
32. Helenistické obdobie a štát.  
33. Atény v predštátnom období a vznik aténskeho štátu.  
34. Drakónove zákony v starovekých Aténach.  
35. Solónove reformy v starovekých Aténach.  
36. Solónova ústava.  
37. Demokracia v starovekých Aténach podľa Solónovej ústavy.  



38. Obyvateľ a občan starovekých Atén podľa Solónovej ústavy.  
39. Aristokratický, oligarchický a demokratický rozmer Solónovej ústavy.  
40. Zákonodarstvo Solóna – zánik rodového a vznik štátneho zriadenia.  
41. Raná tyrania v starovekých Aténach. 
42. Peisistratos a staroveká ústava v Aténach.  
43. Kleistenova ústava v starovekých Aténach.  
44. Porovnajte Solónovu a Kleistenovu ústavu.  
45. Ľudové zhromaždenie a ostrakizmus (črepinový súd) v starovekých Aténach.  
46. Kolégium archontov, úrad stratégov v Aténach – vývoj a vzájomné vzťahy.  
47. Solónove a Kleistenove reformy – a ustanovenia štátu v Aténach.  
48. Demokracia v starovekých Aténach a ďalšie grécke štáty.  
49. Staroveký aténsky štát v klasickom období.  
50. Aténska polis a rozvoj jej demokratickej formy v klasickom období.  
51. Aténska ústava v období Perikla.  
52. Zvrchovanosť občanov a princíp rovnosti v Aténach za Perikla.  
53. Zákonodarný proces v Aténach  (za Kleistena a v 4. st. P. n.l.) 
54. Úradníci v starovekých Aténach – ustanovenie, organizácia, činnosť.  
55. Úpadok a zánik starovekého aténskeho štátu.  

 
56. Vznik a charakter –  starovekého štátu na Sparte. 
57. Právne postavenie obyvateľov  starovekej Sparty.  
58. Ústava starovekej Sparty  
59. Sústava štátnych orgánov starovekej Sparty.  
60. Oligarchický, aristokratický, demokratický či egalitaristický charakter Sparty.  
61. Zmeny a zánik starovekého štátu na Sparte.  
62. Pramene antického gréckeho práva.  
63. Tvorcovia zákonov (zákonodarci) a princípy spísaných a publikovaných zákonov 

v starovekom Grécku.  
64. Trestné právo – starovekého Grécka.  
65. Druhy trestných činov v antickom gréckom práve.  
66. Tresty – používané v antickom gréckom trestnom práve.  
 
 
67. Staroveký rímsky štát –  hlavné obdobia.   
68. Staroveký Rím v období kráľovstva a štátna organizácia spoločnosti. 
69. Právne postavenie obyvateľov v starovekom Ríme v období kráľovstva.  
70. Štátne orgány v Ríme v období kráľovstva.  
71. Kráľ a senát v Ríme v období kráľovstva.  
72. Senát a ľudové zhromaždenie v období kráľovstva.  
73. Reforma Servia Tulia a staroveký rímsky štát.  
74. Comitia centuriata a comitia tributa a reforma Servia Tulia.  
75. Raná republika v Ríme (509 – 264 p. n. l.) a právne postavenie patricijov 

a plebejcov. 
76. Zákony Dvanástich tabúľ, patricijské a plebejské magistráty a lex Hortenzia. 
77.  Kríza republiky  v starovekom Ríme (od Maria, Sullu, po Octaviana). 
78. Systém štátnych orgánov v období republiky v starovekom Ríme.  
79. Ľudové zhromaždenia v období republiky v starovekom Ríme.  
80. Comitia curiata, Comitia calata a Comitia centuriata v starovekom Ríme.  
81. Comitia centuriata a comitia tributa (pôsobnosť a právomoc) za republiky v Ríme.  
82. Senát – v období republiky v starovekom Ríme.  



 
83. Magistráti, rozdelenie, spoločné znaky – v starovekej rímskej republike.  
84. Oprávnenia magistrátov za republiky v starovekom Ríme.  
85. Konzulát, prétor a cenzúra v starovekom republikánskom Ríme.  
86. Plebejský tribún a diktátor v starovekom republikánskom Ríme.  

 
87. Principát – forma starovekého rímskeho štátu (všeobecná charakteristika)..  
88. Právne postavenie obyvateľstva za principátu v starovekom Ríme.  
89. Systém štátnych orgánov za principátu v starovekom Ríme.  
90.  Princeps – v starovekom Ríme (ustanovenie, právomoci),  
91. Rada, praefectus praetorio a kancelária, za principátu v Ríme.  
92. Senát a ľudové zhromaždenie za principátu v Ríme.  
93. Dominát ako vývojová etapa a forma štátu starovekého Ríma.  
94. Systém štátnych orgánov za dominátu v starovekom Ríme.  
95. Správa hlavných miest, miestna správa a bývalé republikánske úrady za dominátu 

v starovekom Ríme.  
96. Štátoprávny a medzinárodnoprávny aspekt rozdelenia Rímskej ríše za cisára 

Diokleciána (tetrarchia) a cisára Teodosia.  
97. Proces zániku Západorímskej ríše – právne aspekty a dôsledky.  
 

.            
II. VEREJNÉ PRÁVO za STREDOVEKU resp. FEUDALIZMU.    

  
1. Štátne zriadenie v stredoveku – všeobecná charakteristika.  
2. Centralizované štáty raného stredoveku.  
3. Štáty obdobia feudálnej rozdrobenosti a vznik stavovských monarchií.  
4. Stavy (šľachta, duchovenstvo, mešťania) – ich privilégia v stredoveku.  
5. Lénny systém (Francúzsko, Nemecko, Anglicko) v stredoveku.  
6. Miestny a stavovský právny partikularizmus v stredoveku.  
7. Pramene stredovekého práva.  
8. Absolutistické monarchie  a štátny aparát.  
9. Absolutistické monarchie a právny poriadok.  
10. Protifeudálne revolúcie 16. a 19. storočia a konštitučný štát.  
11. Protifeudálne revolúcie a kodifikácie práva v Európe.  

 
12. Franská ríša obdobia vlády Merovejovcov.  
13. Franská ríša obdobia vlády Karolingovcov (Karolovcov).  
14. Právo obdobia franskej ríše (pramene a trestné právo).  
15. Štátne orgány vo Francúzsku za stavovskej monarchie.  
16. Francúzsko za absolutistickej monarchie (charakteristika a štátne orgány) 
17. Trestné právo a procesné právo vo Fancúzsku za feudalizmu. 
  
18. Rímsko-nemecká ríša  (962 – 1806) – etapy, charakteristika. 
19. Štát a právo na území Nemecka v rokoch 1806 -  1871 (charakteristika) 
20. Pramene práva v Rímskonemeckej ríši.  
21. Saské a Švábske zrkadlo a Contitutio criminalis Carolina.  
22. Usus modernus pandectarum a kodifikácie práva v Nemecku (16. – 18. storočie). 

 
  
 



 
23. Magna charta libertatum.  
24. Stavovská monarchia v Anglicku.  
25. Absolutistická monarchia v Anglicku.  
26. Parlament a monarchia v občianskej vojne v Anglicku.  
27. Dohoda ľudu (The agreement of the People) z r. 1647.  
28. Vyhlásenie republiky (1649) a anglická ústava z r. 1653.  
29. Obdobie reštaurácie a tzv. slávna revolúcia v Anglicku (1660 – 1689). 
30. Anglické súdnictvom od normanského vpádu do roku 1640.  
31. Právna obyčaj, zákonníky, právne knihy a common law v anglickom práve.  
32. Common law , konanie pred  porotou a writy v anglickom práve.  
33. Zákony (statutes), kancelársky súd (equity) a právo Anglicka v stredoveku.  
34. Trestné právo v Anglicku od 11. do 17. storočia.  

 
 
 
 III. NOVOVEKÝ  ŠTÁT a PRÁVO.- KONŠTITUCIONALIZMUS.  
 
Anglicko, resp. Veľká Británia  
 

1.  Ustanovenie konštitučnej monarchie (Anglicko resp. Veľká Británia).  
2. Ustanovenie parlamentnej formy vlády vo Veľkej Británii.  
3. Politické strany vo Veľkej Británii (vznik, vzájomné vzťahy) a štát.  
4. Volebné právo v Anglicku po revolúcii.  
5. Volebná reforma v Anglicku v r. 1832.  
6. Reformy volebného práva v Anglicku po roku 1832.  
7. Kráľ v Anglicku (V. Británii) právne postavenie do pol. 18. storočia.  
8. Parlament a parlamentarizmus v Anglicku do začiatku 18. storočia.  
9. Parlament a parlamentarizmus v Anglicku od roku 1689 do roku 1911.  
10. Štruktúra anglického parlamentu, parlamentné reformy z roku 1911 a 1949.  
11.  Parlamentná vláda vo Veľkej Británie, vývoj od 18. do 20. storočia.  
 
USA.  
 
12. Vyhlásenie nezávislosti USA. 
13. Články Konfederácie USA.  
14.  Revízia Článkov Konfederácie a prijatie Ústavy USA.  
15. Základné princípy Ústavy USA.  
16. Federálne orgány USA a ich vzájomné ústavnoprávne vzťahy.  
17.  Prezident, Kongres, Najvyšší súd v USA, postavenie, právomoci (deľba moci a    
brzdy a protiváhy).  
18.  Ústavy a usporiadanie štátov federácie v USA.  
19.  Severné a južné štáty USA od roku 1776 do roku 1861. 
20.  Konfederované štáty americké (1861 – 1865) 
21. Druhý cyklus dodatkov k Ústave USA a rekonštrukcia Únie (po r. 1865). 
22. Postavenie černochov v USA po občianskej vojne (právne aspekty).  
23. Systém politických strán v USA a ústavný poriadok.  
24. Zákonodarstvo USA obdobia vlády prezidenta F. D. Roosevelta.  
25. Opatrenia, reformy a základné zákony tvoriace New Deal v USA.  
26. Pramene a vývoj práva USA od roku 1798 do roku 1865.  



27. Protimonopolné a protitrustové zákonodarstvo USA na prelome 19. a 20. storočia.  
28. Kodifikačné pokusy a kodifikácie v štátoch USA  v 19. a na zač. 20. storočia 
 
 
Francúzsko 
 
29. Kríza „ancien regime“ a revolúcia vo Francúzsku 1789.  
30. Deklarácia ľudských a občianskych práv (1789) 
31. Ústava Francúzska z roku 1791.  
32. Systém štátnych orgánov podľa Ústavy z r. 1791 (F). 
33. Pád monarchie a Republika vo Francúzsku v r. 1792.  
34. Republika vo Francúzsku v rokoch 1792 – 1794.  
35. Jakobínska ústava  a tzv. dočasná ústava z r. 1793.  
36. Jakobínska diktatúra (politický teror).  
37. Hospodársky, náboženský  a súdny teror za jakobínskej diktatúry.  
38.  Termidorská éra a Direktórium (1794) – forma štátu a štátny režim.  
39. Konzulát a cisárstvo (1799 – 1814) vo Francúzsku.  
40. Vývoj práva vo Francúzsku v rokoch 1789 – 1814.  
41. Trestné právo vo Francúzsku v rokoch 1789 – 1814.  
42. Trestný zákon z roku 1791 a Trestný zákonník (Code pénal) z roku 1810.  
43. Francúzsky štát v rokoch 1814 – 1870.  
44. Ústava tretej republiky vo Francúzsku z r. 1875..  
45. Sústava štátnych orgánov podľa Ústavy III. francúzskej republiky.  

 
46.  Ústavný vývoj Francúzska v rokoch 1875 – 1918.  
47. Pokus o ultrapravicový puč a vládu ľudového frontu vo Francúzsku (1934) 
48. Štát, forma štátu vo Francúzsku v rokoch 1918 – 1940.  
49. Okupácia Francúzska a vichystická État de France (1940 – 1944). 
39.  Francúzsky výbor národného oslobodenia a ustanovenie IV. republiky.  
50. Ústava Francúzska z roku 1946 a štvrtá republika.   
51. Ústava z roku 1958 a piata republika vo Francúzsku. .  
52. Preambula Ústav IV. a V. francúzskej republiky a Deklarácia práv človeka a 

občana z roku 1789. 
53. Neoprezidentská forma vlády („prezidencializmus“) Ústavy V. francúzskej 

republiky.  
54. Trestné právo vo Francúzsku v rokoch 1815 – 1945.  
55. Trestné právo vo Francúzku po roku 1945 do Code pénal z r. 1992.  

 
Nemecko 
 

56. Nemecký spolok -  forma štátneho zriadenia v Nemecku.  
57. Nemecké Ústavodarné zhromaždenie a príprava ústavy (1848). 
58. Severonemecký spolok. (forma štátneho zriadenia a forma štátu)  
59. Nemecké cisárstvo (zjednotenie Nemecka forma štátneho zriadenia a forma štátu).  
60. Pramene práva v Nemecku (18. – 19. storočie).  
61. Sociálne a pracovné zákonodarstvo v cisárskom Nemecku a tzv. kultúrny boj.  
62. Štáty, formy štátov, štátne režimy v Nemecku v rokoch 1918 – 1990.  
63. Proces ustanovenia Weimarskej republiky (1918 – 1919).  
64. Weimarská ústava, prijatie, obsah a uplatňovanie do roku 1933.  



65. Ústredné (ríšske) a krajinské orgány weimarskej republiky, ich právomoc a 
vzájomné vzťahy. 

66. Právny poriadok a zákonodarstvo weimarskej republiky (trestné, sociálne, 
pracovné, procesné) 

67. Uzurpácia štátnej moci v Nemecku nacistami v roku 1933 – právne aspekty, zmena 
formy štátu, štátneho režimu, formy štáneho zriadenia.  

68. Nacistická koncepcia štátu, vzťahu k ekonomike v III. Ríši. 
69.  Sústava riadnych a mimoriadnych súdov, represívnych a bezpečnostných zložiek 

v III. ríši.  
70. Nacistická právna teória v III. ríši.  
71. Norimberské zákony z roku 1935, pracovné a trestné zákonodarstvo v III. ríši.  
72. Nemecko (ako štát) po druhej svetovej vojne.  
 
73. Základný zákon (ústava) Spolkovej republiky Nemecka z r. 1949 – vývoj k jeho 

prijatiu (medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty). Charakteristika.  
74. Najvyššie ústavné orgány SRN podľa Ústavy z r. 1949. 
75. Spolková republika Nemecko ako právny a sociálny štát a ústavnoprávna  

koncepcia základných práv. 
 
Taliansko. 
  

76. Ustava Talianskej republiky z roku 1947.  
 
V. Británia. 
 

77. Zákony o parlamente z roku 1911 a 1949 vo Veľkej Británii.  
78. Zmeny v zložení a postavení členov Hornej snemovne vo V. Británii v 20. storočí.  
79. Volebné reformy vo V. Británii v 20. storočí.  
80. Reformy parlamentu vo V. Británii po II. svetovej vojne (zákon o národnom 

zastupiteľstve).  
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