
OKRUHY TÉM PRE ZÁVEREČNÉ MAGISTERSKÉ SKÚŠKY 

Z ODBORU MEDZINÁRODNÉ PRÁVO 

AR 2015/2016 
 

 

 

1. Rozbor medzinárodnoprávnej subjektivity (rozsudky, rozhodnutia, nálezy a posudky medzinárodných 

súdnych a rozhodcovských orgánov) 

 

2. Štát ako subjekt medzinárodného práva a pojmové znaky štátnosti podľa všeobecného medzinárodného 

práva 

 

3. Sukcesia štátov (medzinárodné zmluvy, medzinárodné organizácie, majetok a dlhy) 

 

4. Povstalecké hnutie a jeho medzinárodnoprávne postavenie 

 

5. Subjektivita medzinárodných organizácií (názory doktríny a medzinárodná prax) 

 

6. Medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca (názory doktríny a medzinárodná prax) 

 

7. Postavenie a vzájomné vzťahy formálnych prameňov medzinárodného práva 

 

8. Problémy fragmentácie medzinárodného práva 

 

9. Medzinárodné zmluvy (obyčajová a zmluvná definícia, druhy zmlúv a výhrady k nim) 

 

10. Vznik medzinárodnej zmluvy v plnej a zjednodušenej forme a dôvody jej neplatnosti od počiatku 

 

11. Výklad medzinárodných zmlúv (povaha a metódy výkladu; rozbor čl. 31 a 32 Viedenského dohovoru o 

zmluvnom práve) 

 

12. Medzinárodná obyčaj (právny pojem, konštitutívne znaky a výklad obsahu obyčajových pravidiel) 

 

13. Všeobecné právne zásady (postavenie, výklad a aplikácia) 

 

14. Zásada zvrchovanej rovnosti štátov 

 

15. Pomocné pramene medzinárodného práva (úloha a funkcie) 

 

16. Kodifikácia a pokrokový rozvoj medzinárodného práva (úloha a funkcie Komisie OSN pre medzinárodné 

právo) 

 

17. Jednostranné medzinárodnoprávne akty štátov (záväznosť, príklady z medzinárodnej praxe) 

 

18. Jednostranné medzinárodnoprávne akty medzinárodných organizácií (záväznosť a príklady 

z medzinárodnej praxe) 

 

19. Pravidlá medzinárodného práva (imperatívne a dispozitívne; primárne a sekundárne) a rozbor subjektívnych 

spôsobov normatívnosti v medzinárodnom práve 

 

20. Zodpovednosť štátu za protiprávne chovanie (protiprávnosť, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, 

pričítateľnosť a určovatele pričítateľnosti) 

 



21. Zodpovednosť za porušenie imperatívnych záväzkov (názory doktríny a medzinárodná prax)  

 

22. Obsah zodpovednostnej povinnosti (povinnosť upustiť od protiprávneho konania a povinnosť reparácie - 

reštitúcie, kompenzácie a satisfakcie) 

 

23. Donútenie v medzinárodnom práve (protiopatrenie a neozbrojené sankcie Rady bezpečnosti OSN) 

 

24. Zákaz jednostranného použitia sily a systém kolektívnej bezpečnosti OSN (ozbrojené sankcie Rady 

bezpečnosti OSN) 

 

25. Zásada mierového urovnávania medzinárodných sporov (diplomatické a súdne prostriedky; rozsudková a 

posudková činnosť Medzinárodného súdneho dvora) 

 

26. Právo azylu a právo na azyl v medzinárodnom a európskom práve (územný a diplomatický azyl; právo 

vyhľadať azyl podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948; právo na azyl podľa Charty 

základných práv EU) 

 

27. Definícia (zahrňujúca doložky) utečenca v Ženevskej konvencii o právnom postavení utečencov z roku 

1951 a v kvalifikačnej smernici Rady EU 

 

28. Doplnková ochrana podľa kvalifikačnej smernice Rady EU a problémy jej aplikácie 

 

29. Pravidlo non-refoulement a jeho osobný, územný a vecný rozsah aplikácie (medzinárodná 

prax) 

 

30. Definícia medzinárodného humanitárneho práva a jeho zásady (ľudskosti, vojenskej nevyhnutnosti, 

rozlišovania a proporcionality) 

 

31. Druhy ozbrojených konfliktov (medzinárodné a nemedzinárodné); ozbrojené sily, legálni a nelegálni 

kombatanti 

 

32. Zakázané bojové prostriedky a metódy vedenia boja 

 

33. Ochrana obetí ozbrojených konfliktov (civilné osoby) 

 

34. Ochrana obetí ozbrojených konfliktov (ranení, nemocní a vojnoví zajatci) 

 

35. Doložka najvyšších výhod v rámci GATT/WTO 

 

36. Rozhodovanie sporov v rámci WTO a výkon rozhodnutí v rámci rozhodovacieho mechanizmu WTO  

 

37. Dvojstranné dohody o ochrane zahraničných investícií BITs /historický vývoj, základná charakteristika a 

význam, vzájomný vzťah BITs a FTAs/  

 

38. Rozhodovanie medzinárodných investičných sporov v ICSID Stredisku /Washingtonský dohovor, ICSID 

Stredisko – základná charakteristika a význam, súčasné prognózy/  

 

39. Medzinárodná obchodná arbitráž – základná definícia a charakteristika /základné formy – inštitucionálna 

forma; forma ad-hoc/.  

 

40. Rozhodcovské pravidlá UNCITRAL 2010 a Rozhodcovské pravidlá ICC 2012 /základná charakteristika a 

vzájomné rozdiely, význam pre rozvoj medzinárodnej obchodnej arbitráže /  

 



41. Medzinárodná arbitráž investičných sporov – definícia a základná charakteristika  

 

42. Dohoda o energetickej charte /ECT/ - základná charakteristika, mechanizmus rozhodovania investičných 

sporov zahraničných investorov a hosťovských štátov v sektore energetiky v rámci ECT  

 

43. Severoamerická dohoda o voľnom obchode /NAFTA/ - základná charakteristika, mechanizmus 

rozhodovania investičných sporov zahraničných investorov a hosťovských štátov v rámci NAFTA 

 

44. Vývoj medzinárodného trestného súdnictva 

 

45. Zločiny podľa medzinárodného práva 

 

46. Medzinárodný trestný súd – materiálne právo 

 

47. Medzinárodný trestný súd – jurisdikcia a procesné aspekty 

 

48. Individuálna sťažnosť a konanie pred ESĽP 

 

49. Koncept pozitívnych povinností štátov v judikatúre ESĽP 

 

50. Derogácia a obmedzenia ľudských práv podľa EDĽP 


