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 I. časť   -   DEJINY  PRÁVA -   
 

A. VEREJNÉ (ŠTÁTNE) a ÚSTAVNÉ  PRÁVO  
 
 
1.  STAROORIENTÁLNE DESPOCIE.  
 

Mezopotámia. Blízky Východ, Egypt.  Teokratické štátne právo. Pramene klinopisného práva – Urnamu, Lipit  Ištara, 
Chammurapi. Staroizraelské právo – Desatoro. Deuteronomium 

 
 
2.  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. Ústavné a trestné právo 
                                  .  
3.  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. .  

 
4.  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.  
 
 
5.  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 – vývoj zákonodarstva.     
 
 
6.   VÝVOJ  ÚSTAVNÉHO  PRÁVA USA  
 
Vyhlásenie nezávislosti (Deklaration of Independence 1776). Články konfederácie 1777;Ústava USA  1787 . Dodatky k Ústave USA, 
LISTINA PRÁV . 
 
 
7.  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 .      
                                 
 



 
8.  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.  
 
 
                                 
9.  ÚSTAVNOPRÁVNY VÝVOJ  V NEMECKU od r. 1870 – 1900.  
 
Prvé (1871) a druhé zjednotenie Nemecka (1990). Ústavný vývoj v II. ríši (nemecké cisárstvo). Weimarská republika – ústava (1919), 
prezident, systém štátnych orgánov. Základné práva a slobody.  III. Ríša (1933 – 1945). 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. Prvé územné a štátne útvary na území Slovenska. 
2. Veľká Morava. Jej štátna forma a právo. 
 
3. Uhorské ústavné právo v období feudalizmu. 
4. Uhorské správne právo v období feudalizmu (územno – správna organizácia štátu)  
5. Uhorské trestné právo v období feudalizmu. 
6. Uhorské súkromné právo v období feudalizmu. 
 
7. Uhorské ústavné právo v r. 1848–1867. 
 
8. Rakúsko-maďarské vyrovnanie a dualizmus (1867 – 1918). 

 
 
9. Slovenský ústavne- politický (národno-štátny) program v 19. storočí. 
      (Žiadosti slovenského národa (1848), Slovenská národná rada, Memorandum slovenského národa 1861, podmienky dualizmu)  
 
10. Vznik Československa 

Československá národná rada v Paríži právne postavenie; Národný výbor Československý; F. Juriga v uhorskom parlamente, 
Slovenská národná rada a Deklarácia slovenského národa; Slovensko a ČSR, Zákon o vzniku ČSR, Dočasná ústava. 
 

11. Ústavný vývoj  ČSR – 1918 - 1938. 
12. Právny poriadok  ČSR, 1918 – 1938; 
13. Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž a II.  Č – SR, úst. zákon o autonómii.  
 
14. Slovenský štát (vyhlásenie, ústava, vodcovský a stavovský štát, právne postavenie). 

 
15. Slovenská národná rada v rokoch 1944–1948. 
 
16. Ústavný vývoj v r. 1948–1992. 

 
17. Trestné právo v rokoch 1944–1989. 

 
18. Občianske a rodinné právo v rokoch 1944–1989. 

 



19. Hospodárske, pozemkové a roľníckodružstevné právo v r. 1948–1989. 
 
       ………….  
 
       II. časť -   TEÓRIA  PRÁVA  
 
                            VŠEOBECNÁ  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. Aplikácia  práva  orgánmi verejnej  moci. Akty   aplikácie  práva. Uváženie  pri  

aplikácii práva.  

12. Interpretácia  práva. 

13. Základy  právnej  argumentácie. 

14. Inštitút   zodpovednosti  vo  verejnom  a súkromnom  práve. 

15. Sloboda -  moc – právo. 

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

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

18. Demokratický a sociálny právny  štát. 

19. Moc  - verejná  moc -  štátna  moc;  znaky  moci a štátnej  moci. 

20. Deľba  moci a suverenita   ľudu.  

21. Suverenita   a štát. 

22. Rovnosť a právo.  

23. Dynamika  a stabilita  práva – právneho systému.  

24. Právne  princípy  v súčasnom  práve. 

25. Európske právo :  pojem,  pramene a interpretácia.  

26.  Súdnictvo.  



…………………………………………………koniec …………………………………….. 
 
 


