
 
KATEDRA  PRÁVNYCH DEJÍN.  
 

ŠTÁTNA  SKÚŠKA   -   Dejiny práva na Slovensku. 
 

(výberová  štátnica) 
 
 
I. 
 
Veľkomoravská ríša  -  forma štátu, charakteristika právneho poriadku.  

Štát na území Slovenska v počiatkoch stredoveku (patrimoniálny štát). 

Charakteristika práva a najdôležitejšie právne pamiatky počiatku stredoveku (9. – 12. storočie). 

Právna obyčaj v práve platnom na Slovensku v stredoveku  až do počiatku novoveku. 

Stredoveké súdnictvo na Slovensku 

Vývoj územnej správy na Slovensku v stredoveku 

Premeny v postavení panovníka v stredoveku a v prvých storočiach novoveku (9. stor. – zač. 18. stor.) 

Uhorský snem v stredoveku a v prvých storočiach novoveku (9. st. – zač. 18. st.) 

Pramene stredovekého práva platného na Slovensku. 

Tripartitum opus iuris (prijatie, význam) 

Systém uhorského práva na počiatku novoveku (16. – 17. stor.) 

Charakteristika štátoprávnych premien z druhej polovice 18. storočia 

Vývoj miest a ich práva v uhorskom štáte (do 18. stor.) 

Prejavy centralizácie habsburskej monarchie v jej uhorskej časti v rokoch 1526 – 1790 

Najvýznamnejšie právne pamiatky z rokov 1526 – 1848 

Subjekty právnych vzťahov v stredoveku a na počiatku novoveku 

Stredoveké a rano - novoveké manželské právo (vznik, zánik manželstva, práva a povinnosti manželov, 

majetkové manželské právo) 

Vecné práva v poňatí uhorského stredovekého práva 

Záväzky a ručenia za záväzky v poňatí uhorského stredovekého práva 

Úsilie o kodifikáciu uhorského práva v 16. stor. – prvej polovici 19. storočia 

Uhorské dedičské právo v stredoveku a na počiatku novoveku 

Spôsoby dokazovania v uhorskom stredovekom a včasnonovovekom práve 

Štátoprávne aspekty revolúcie rokov 1848 – 1949 v Uhorsku 



Štátoprávne aspekty slovenského národného programu v druhej polovici 19. storočia 

Ústavný vývoj uhorskej časti monarchie 1848 – 1867 

Rakúsko-uhorské vyrovnanie 

Úprava miestnej a územnej správy po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 

Judexkuriálna konferencia v kontexte vývoja uhorského práva v druhej polovici 19. storočia 

Kodifikácia uhorského trestného práva hmotného v druhej polovici 19. storočia 

Kodifikácia uhorského procesného práva v druhej polovici 19. storočia 

Vývoj uhorského súkromného práva v druhej polovici 19. storočia 

 

 

II. 
 
 
Vznik ČSR – ústavné a medzinárodnoprávne aspekty 

Postavenie Slovenska v ČSR (Č-SR) 1918 – 1939 (ústavnoprávne aspekty) 

Ústavný vývoj v Československu 1918 – 1939  

Vývoj územnej správy na Slovensku v rokoch 1918-1938 

Československý právny poriadok v rokoch 1918-1938 

Československé občianske  právo v rokov 1918-1938 

Československé trestné právo v rokov 1918-1938 

Československé procesné právo (občianske a trestné)  v rokoch 1918-1938 

Druhá Č - SR 1938-1939 (charakteristika ústavnoprávnych zmien) 

Vyhlásenie vojnového slovenského štátu v r. 1939 (právne aspekty) 

Charakteristika ústavy  slovenského štátu (1939 ) 

Zákonodarstvo  slovenského štátu  obdobia  1939-1945 

Ustanovenie SNR v r. 1943 jej ústavný a politický program (vzťah k ČSR slovenskému štátu a  

slovenskej národnej štátnosti).  
 
Deklarácia SNR (1. 9. 1944), nariadenie SNR č. 1/1944 Zb. n. SNR 

Nariaďovacia (legislatívna) činnosť SNR v období SNP a slovenská národná štátnosť.  

Ústávnoprávne aspekty Slovenského národného povstania (legitimita a legalita SNR, vzťah SNR 

k prezidentovi ČSR a československej vláde v Londýne).   



Doktrína právnej kontinuity ČSR podľa dr. E. Beneša (prezidenta ČSR), jej medzinárodnoprávne 

presadenie (v r. 1941 až 1945) a na právny status vojnového slovenského štátu.   

 

Dočasné štátne zriadenie ČSR v zahraničí (1940 – 1945) – právne postavenie a dekretálna činnosť.  

  

Dekréty prezidenta ČSR  z r. 1945  - majetkové a štátoobčianske. 

 

Osoby nemeckej a maďarskej národnosti (so sídlom na území ČSR) v roku 1945 – 1948 a zmeny v ich 

právnom postavení.  
 
 
Retribučné zákonodarstvo v ČSR (dekréty prezidenta ČSR a nariadenie SNR)  
 
 
Košický vládny program a riešenie vzťahu Čechov a Slovákov (ústavno – politické aspekty).  
 
Riešenie vzťahu Čechov a Slovákov v ČSR v rokoch 1945 až 1948 (tri pražské dohody).  

 

Ústava 1948  (charakteristika prijatia; Vyhlásenie a základné články )  

 

Unifikácia a kodifikácia československého právneho poriadku v rokoch 1949 – 1950.  
 

Trestné zákoníky (hmotný, procesný, správny a procesnoprávny)  z r. 1950 –obsah, charakteristika 

aplikácie.  

 

Vývoj právnej úpravy  trestných činov proti štátu (resp. „politických trestných činov“) po roku 1948 
(zákon č. 231/1948 Zb., kodifikácie tr. práva v rokoch 1950 a 1961; monstrprocesy 1948 – 1954)   
 

Ústava ČSSR (úst. zákon č. 100/1960 Zb.) – charakteristika – politický a ústavný dokument.  

 

Ústavnoprávna úprava česko – slovenských  vzťahov  rokoch 1948 – 1968. 
Ústavný zákon č. 143/1968 o československej federácii a jeho realizácia a zmeny do roku 1989. 

Základné práva a povinnosti občanov (ľudské práva) – ústavnoprávna úprava v r. 1948 až 1989. 

 

Vývoj občianskeho zákonodárstva v rokoch 1950 až 1989  (obč. zák. 1950, 1964, jeho zmeny)  



 

Vývoj trestného zákonodárstva v rokoch 1950 až 1989  (tr. Zák. 1950, 1961, jeho zmeny)  

 

Vývoj zákonodárstva o rodine (zákon z r. 1949, 1963 a jeho zmeny)  

 

 

 

 
 
 
 


