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Charakteristika starého režimu 
(ancien régime) do roku 1789 

Hlavné charakteristické črty 
ancien régime 

• Absolutistická monarchia 

• Sústredenie moci v rukách kráľa 

• Oslabenie postavenia stavov vo 
vzťahu ku kráľovi 

• Stavovské usporiadanie 
spoločnosti 

• Privilegované vs. 
neprivilegované stavy 

• Ekonomická stagnácia krajiny 

• Právny stav nereflektuje 
ekonomický vývoj 

• Hrozba štátneho bankrotu 



Vyústenie politickej a ekonomickej 
krízy do revolúcie (1789) 

• Január 1789 – Emmanuel 
Joseph Sieyès publikuje 
politický pamflet Čo je 
tretí stav? – vyjadrenie 
politického programu 
buržoázie 
o Čo je tretí stav? Všetko. Čím 

je tretí stav? Ničím. Čo žiada? 
Aby sa čímsi stal. 

• Máj 1789 – zvolanie 
generálnych stavov – tretí 
stav aktívne vystupuje so 
svojim programom 



Vyústenie politickej a ekonomickej 
krízy do revolúcie (1789) 

• 17.6.1789  - tretí stav vytvára 
Národné zhromaždenie (NZ) 

o právo reprezentovať vôľu 
národa (hlasovanie podľa 
počtu, nie podľa stavov) 

o výber daní len so súhlasom 
NZ 

o rovnosť pred právom – 
zrušenie daňových privilégií 
šľachty a duchovenstva 

o prechod od stavovskej k 
občianskej spoločnosti 

• 11.-13.7.1789 – eskalácia 
politickej krízy 

• 14.7.1789 – útok Parížanov na 
Bastillu  



Demokratické výdobytky 
revolúcie 

Augustové dekréty (5.-11.8.1789) 

• Pretavenie politického programu tretieho stavu do praxe 

• Zrušenie daňovej exempcie šľachty a duchovenstva, 
zavedenie daňového zrovnoprávnenia obyvateľstva, 
zrušenie feudálnych dávok a pracovnej povinnosti 

Deklarácia práv človeka a občana (26.8.1789) 

• Slávnostné vyhlásenie revolučných ideí, tvoriace smernice 
pre vypracovanie novej ústavy 

• Ideové východisko transformácie feudálnej stavovskej 
spoločnosti na spoločnosť rovnoprávnych občanov 



Deklarácia práv človeka a občana 
• Téza prirodzených a 

neodňateľných ľudských práv 

o sloboda, majetok, bezpečnosť a 
kladenie odporu proti útlaku 

• Princíp suverenity národa 

o národ = nositeľom suverenity  

o štátne orgány a jednotlivci 
odvodzujú svoju moc od ľudu. 

• Princípy trestného procesu 

o prezumpcia neviny, nullum 
crimen sine lege, nulla poena 
sin lege, zákaz retroaktivity 

• Občianske práva a slobody 

o právo podieľať sa na výkone 
verejnej moci, sloboda myslenia, 
sloboda slova, sloboda 
vierovyznania 



Konštitučná monarchia podľa 
Ústavy z roku 1791 

Francúzsko ako konštitučná monarchia 

• Štátna moc → celistvá, nedeliteľná a neodcudziteľná, patriaca 
výhradne národu 

• po novom suverenita ľudu, nie suverenita monarchu 

• na výkone verejnej moci participujú len „aktívni“ občania, „pasívni“ 
nie → obmedzenie volebného práva najmä majetkovým cenzom 

• Trojdelenie štátnej moci 

• Zákonodarná moc → jednokomorové Národné zhromaždenie 

• Výkonná moc → kráľ = hlava výkonnej moci, ktorá môže 
vládnuť len skrz ministrov, zodpovedných Národnému 
zhromaždeniu, kontrasignácia právnych aktov panovníka 

• Súdna moc → celoštátne jednotne organizovaná, nezávislá na 
výkonnej moci, hierarchicky organizovaná so všeobecnou 
pôsobnosťou 



Ľudovít XVI. – „občan kráľ“ 
• Dedičnosť kráľovského titulu 

• Kráľ už nie je neobmedzený 
suverén nad územím 
Francúzska 

o „občan kráľ“ – predstaviteľ 
francúzskeho národa, ktorému 
národ prepožičal moc 

o viazanosť ľudu a zákonu – 
korunovačná prísaha 

• Minimálne ingerencie do 
zákonodarnej moci 

o nemôže rozpustiť Národné 
zhromaždenie 

o nemá zákonodarnú iniciatívu 

o má právo suspenzívneho veta 



Nastolenie prvej republiky (1792-1799) 

Krvavý koniec monarchie a odvrátená tvár novej republiky 

• 21.9.1792 – Konvent zosadil kráľa, vyhlásenie republiky 

• Sept. 1792 – máj/jún 1793 – režim girondistov (liberálna buržoázia a šľachta) 

• presadenie idey suverenity ľudu; poprava kráľa (21.1.1793) 

• vojenské neúspechy, ekonomické problémy, absencia sociálneho programu 

• Máj/jún 1794 – júl 1794 – režim jakobínov 

• sociálne orientovaná politika (rušenie feudálnych daní, rozdelenie pôdy) 

• nová ústava (priame a tajné voľby, prevaha zákonodarnej moci – nikdy nevstúpila 
do platnosti) 

• Obdobie politického i hospodárskeho teroru – Výbor pre verejné blaho 

• 29.7.1794 (9. thermidor II. roku republiky) – november 1799 – zvrhnutie 
jakobínskej diktatúry a vláda Direktória 

• Ústava III. roku (1795) – liberálna parlamentná republika, liberálne 
hospodárstvo 

• Dvojkomorový zákonodarný zbor, menuje členov Direktória, to menuje ministrov 

• Obmedzenie volebného práva – majetkový cenzus a dvojstupňové nepriame voľby 



Obdobie konzulátu (1799-1804) 
• Vojenský prevrat 18. a 19. brumaira (9. a 

10.11.1799) 

o 1799 – Konzulská ústava VIII. roku 
republiky – formálne republika, smerovanie 
k monarchii 

• Zákonodarná i výkonná moc v rukách 
3 konzulov (10 rokov funkčné obdobie, 
neobmedzená voliteľnosť) 

• Neskôr moc sústredená v rukách 
prvého konzula – vyhlasuje zákony, 
menuje úradníkov, sudcov a dôstojníkov 
armády 

• Zákonodarné orgány zachované iba 
formálne – zákonodarná iniciatíva v 
rukách prvého konzula 

o 1802 – Ústava X. roku republiky (schválená 
plebiscitom) 

• Rozšírenie právomoci prvého konzula 
na úkor zákonodarných orgánov 

• Napoleon Bonaparte menovaný za 
doživotného konzula s právom určiť 
svojho nástupcu 



Obdobie prvého cisárstva (1804-1814) 
• Ústava XII. roku republiky (senatus-

consultum z 18.5.1804) 

o Vláda nad republikou zverená do rúk 
cisára Francúzov 

o Dedičnosť cisárskeho titulu po meči 
(priami potomkovia, súrodenci a ich 
potomkovia, adopcia detí i vnukov súrodencov) 

o Ríšska hlavná rada – najvyšší dvorskí 
úradníci a hodnostári civilnej a vojenskej 
správy, menovaní cisárom doživotne 

o Vytvorenie novej aristokracie (notábli) –
princíp zásluhovosti, nie urodzeného 
pôvodu (zaistenie lojality voči cisárovi) 

o Centralizácia moci – cisár 
menuje/odvoláva prefektov riadiacich 
správu departmentov 

• Vzor z dôb kráľovstva i konzulátu 

• Neobmedzená civilná i vojenská právomoc 

• Hlásenia priamo cisárovi do Paríža 



Reštaurácia bourbonovskej monarchie (1814-1830) 
• Oktrojovaná Konštitučná charta z roku 1814 

o Suverenita panovníka na štýl ancien 
régime 

• Panovník = zdroj všetkej moci, 
zákonodarná iniciatíva, menuje 
ministrov, nariaďovacia právomoc za 
mimoriadnych okolností 

o Formálne zachovanie hlavných 
vymožeností revolúcie  

• rovnoprávnosť občanov (potvrdenie 
zrušenia feudalizmu) a obmedzené 
občianske práva a slobody (tie, ktoré 
kráľ priznal) 

• Zachovanie Code Civil i verejnej 
správy (departmenty a prefekti) 

o Dvojkomorový parlament 

• Panská snemovňa – kráľ menuje 
doživotných a dedičných pairov 

• Poslanecká snemovňa – kreovaná 
voľbou, vysoký majetkový cenzus 



Revolúcia roku 1830 a „júlová monarchia“ 

• Revolúcia 1830 – pád bourbonovskej monarchie 

o Karol X. odmieta žiadosť liberálnej väčšiny 
Poslaneckej snemovne o výmenu 
konzervatívnych ministrov a snemovňu 
rozpúšťa – nové voľby vyhrali opäť liberáli 

o 25.7.1830 - Karol X. vydáva 4 dekréty 
obmedzujúce volebné právo a slobodu tlače 
→ revolučné povstanie v Paríži 

• August 1830 – novela Konštitučnej charty 

o Vojvoda Orleánsky vyhlásený za „kráľa 
Francúzov“ (Ľudovít Filip I.) s právom 
rozpustiť Poslaneckú snemovňu 

o Štátne symboly – trikolóra (symbol republiky)  

o Katolícka viera už nie je štátne náboženstvo 

o Členstvo v Panskej snemovni už len doživotné 

o Zníženie majetkové cenzu + obe snemovne 
parlamentu majú zákonodarnú iniciatívu 

o „Nepísaný konštitucionalizmus“ (ministri 
musia mať dôveru parlamentu i kráľa, interpelácie 
ministrov) 



Revolúcia roku 1848 a druhá republika 
• Júlová monarchia – nevôľa rozšíriť volebné 

právo v prospech chudobnejších vrstiev 
spoločnosti – ochrana záujmov veľkoburžoázie 

o Opozícia od leta 1847 do zimy 1848 vedie 
kampaň za rozšírenie volebného práva  

o Zákaz pripravovanej demonštrácie viedol vo 
februári 1848 k revolúcii a vyhláseniu 
republiky 

• Ústava z 4. novembra 1848 

o Vypracovaná Ústavodarným zhromaždením 
zvoleným vo všeobecných voľbách v apríli 
1848 – v praxi viedla k bonapartistickej 
diktatúre 

o Jednokomorové Zákonodarné národné 
zhromaždenie – všeobecné volebné právo 
mužov 

o Výkonná moc – prezident volený na 4 roky 
(opakovane voliteľný až po min. 4 rokoch) 

o Absolútna deľba moci – zákonodarná a 
výkonná moc sa nemôžu navzájom 
obmedziť 



Štátny prevrat (1851) a druhé cisárstvo (1852-1870) 

• December 1848 – prezidentom zvolený Ľudovít 
Napoleon Bonaparte 

• Máj 1849 - voľby vyhrali konzervatívci → túžba 
po návrate konštitučnej monarchie  

• 2.12.1851 – štátny prevrat  

o Bonaparte rozpúšťa NZ, polícia a armáda 
zatýka členov opozície 

• 14.1.1852 – nová ústava 

o Všetka výkonná moc v rukách prezidenta, 
volený na 10 rokov, výlučná zákonodarná 
iniciatíva, potrebný súhlas pre platnosť zákona 

o Ministri menovaní prezidentom a jemu 
zodpovední 

• 2.12.1852 – Bonaparte slávnostne vyhlásený za 
cisára Napoleona III. 

o Dedičné cisárstvo schválené senátom 7.11.1852 a 
potvrdené plebiscitom 

o Do r. 1860 – potláčanie opozície, cenzúra a 
manipulácia volieb 

o Od r. 1860 – liberálna parlamentná monarchia 



Tretia republika (1870-1940) 
• Vojenská porážka v Prusko-Francúzskej vojne (1870) 

– pád cisárstva a vyhlásenie republiky 

o Obnovenie Národného zhromaždenia s cieľom 
určiť formu štátu (monarchia či republika?) 

• 1875 – definitívne schválenie republikánskej formy 
štátu a prijatie Ústavy tretej republiky (3 organické 
zákony) 

o Dvojkomorové Národné zhromaždenie 

• Zákonodarná právomoc, voľba prezidenta a 
revízia ústavy 

• Všeobecné volebné právo mužov bez 
majetkového cenzu do Poslaneckej snemovne, 
Senát volený v nepriamych a nerovných 
voľbách 

o Prezident  

• Povinná kontrasignácia aktov prezidenta 
ministrom,  

• Menuje premiéra a rozpúšťa poslaneckú 
snemovňu so súhlasom Senátu (po r. 1879 vyšlo 
z praxe) 

o Politická zodpovednosť vlády parlamentu 



Obdobie okupácie a Etat Français (1940-1944) 

• Vojenská porážka Francúzska Nemeckom na 
jar 1940 
o 10.7.1940 – Národné zhromaždenie 

novelizuje ústavu  
• Všetka moc a poverenie vyhlásiť novú 

ústavu sa zverilo do rúk maršala 
Pétaina 

• Ústavný zákon z 10.7.1940 
o Ustanovenie Francúzskeho štátu (Etat 

Français) v Nemcami neokupovanej zóne so 
sídlom vo Vichy 

o Hlava štátu – maršal Pétain 
• Ústavodarná, zákonodarná, výkonná a 

čiastočne aj súdna moc 
• Od r. 1942 prechod zákonodarnej, 

súdnej i súdnej moci na vládu (Pierre 
Laval) 

o Nastolenie pravicovo-konzervatívnej 
diktatúry 
• Zrušenie občianskych, politických a 

hospodárskych slobôd 
• Zrušenie politických strán a odborov 



Štvrtá republika (1944-1958) 
• 1940-1942 – generál Charles de Gaulle 

organizuje hnutie „slobodných Francúzov“ 

o 1943 – výbor národného oslobodenia = 
dočasná vláda Francúzskej republiky v exile 
(2.6.1944) 

• Otázka ústavnoprávnej kontinuity tretej 
republiky po oslobodení Francúzska 

o 21.10.1945 – referendum o ústavnej reforme a 
všeobecné parlamentné voľby (volebné právo 
aj pre ženy) 

• Október 1946 – Ústava štvrtej republiky 

o Deklarácia práv človeka a občana priamo v 
preambule, doplnené o nové sociálne práva 

o Deľba moci ako za tretej republiky, iba 
premenovanie orgánov a posilnenie 
dvojkomorového Parlamentu 

o Deľba výkonnej moci medzi prezidenta 
(rozpúšťa dolnú komoru parlamentu) a vládu 
(politicky zodpovedná Parlamentu) 



Piata republika (1958-dodnes) 
• 4.10.1958 – Ústava piatej republiky = rozchod s 

dovtedajšou tradíciou parlamentarizmu v dôsledku 
politickej nestability 

o Deklarácia práv človeka a občana + preambula 
Ústavy štvrtej republiky ostali v platnosti 

o Zmiešaný model parlamentnej republiky a 
prezidentskej vlády 

• Prezident predsedá ministerskej rade 

• Prezident pôvodne volený nepriamo 
kolégiom voliteľov (členovia parlamentu a 
zástupcovia územných jednotiek), od r. 1962 v 
priamych voľbách 

• Limitovaná ministerská kontrasignácia 
aktov prezidenta  (nevyžaduje sa na 
rozpustenie dolnej komory Parlamentu, 
mimoriadne opatrenia v dobe krízy,...) 

• Nariaďovacia právomoc vlády vs 
zodpovednosť vlády dolnej komore 
parlamentu 

• Ústavná rada ako orgán kontroly ústavnosti 


