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OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU
DEJINY PRÁVA ŠTÁTOV EURÓPY A USA
1. Staroveké Grécko – štátna organizácia, právo a právne pamiatky.
2. Spartský štát, založenie, znaky, systém štátnych orgánov.
3. Ústava a právo starovekej Sparty.
4. Staroveký Aténsky štát – vývoj, znaky, systém štátnych orgánov.
5. Solónove a Kleisténove reformy - zmeny organizácie spoločnosti v starovekých Aténach.
6. Vývoj demokratického zriadenia v starovekých Aténach.
7. Právne postavenie obyvateľstva starovekej Sparty a Atén - porovnanie.
8. Ľudové zhromaždenia a rady v starovekej Sparte a Aténach - porovnanie.

9. Staroveký rímsky štát – jeho periodizácia a celkový význam.
10. Staroveký Rím v období kráľovstva – systém štátnych orgánov, právne postavenie obyvateľstva.
11. Reforma Servia Tullia v Ríme a reformy Solóna a Kleisténa v starovekých Aténach - porovnanie.
12. Staroveký Rím v období republiky – systém štátnych orgánov (ich pôsobnosť a právomoci).
13. Magistráti za republiky v starovekom Ríme – rozdelenie, spoločné znaky, právomoci.
14. Vývoj právneho postavenia patricijov a plebejcov v starovekom Ríme za republiky.
15. Patricijské a plebejské magistráty a Lex Hortensia v republikánskom Ríme.
16. Riadni magistráti a ich právomoci v republikánskom Ríme.
17. Mimoriadni magistráti a ich právomoci v republikánskom Ríme.
18. Principát ako osobitná forma starovekého rímskeho štátu, princeps a jeho právomoci, orgány
vytvorené za principátu.
19. Dominát ako vývojová etapa a forma štátu starovekého Ríma, najvýznamnejšie reformy cisárov.
20. Zánik Západorímskej ríše – právne aspekty a dôsledky.

21. Štátne zriadenie a právo v stredoveku – všeobecná charakteristika.
22. Stavy (šľachta, duchovenstvo, mešťania) a ich privilégiá v stredoveku.
23. Lénny systém v stredoveku (Francúzsko, Nemecko, Anglicko – porovnajte)
24. Pramene stredovekého práva – všeobecne.

25. Franská ríša – vznik a vývoj v 5.-9. storočí, ústredné orgány štátnej správy.
26. Formy práva a právne pamiatky Franskej ríše.
27. Leges barbarorum, leges Romanae barbarorum a kapitulárie vo Franskej ríši.
28. Lex Salica – charakteristika, status osôb.
29. Byzantská ríša – vznik a vývoj, štátne usporiadanie.
30. Právo a právne pamiatky Byzantskej ríše.

31. Vznik a vývoj feudálneho Ruského štátu – raný feudalizmus, rozdrobenosť, boj proti tatárskej
nadvláde, centralizovaný štát, absolutizmus.
32. Formy práva a právne pamiatky feudálneho Ruska.
33. Ruská pravda – redakcie, obsah, porovnajte s germánskymi právnymi pamiatkami.

34. Vznik a vývoj feudálneho Poľského štátu.
35. Poľsko v období stavovskej monarchie, právne pamiatky z tohto obdobia.
36. Poľsko v období šľachtickej demokracie, právne pamiatky z tohto obdobia.
37. Formy práva a právne pamiatky feudálneho Poľska.

38. Svätá ríša rímska, resp. Rímsko-nemecká ríša (962-1806), vznik, etapy a charakteristika.
39. Právo a právne pamiatky feudálneho Nemecka.
40. Saské a Švábske zrkadlo – charakteristika a porovnanie.
41. Zlatá bula Karola IV. (1356) – charakteristika a význam.
42. Constitutio Criminalis Carolina v Nemecku a ďalší vývoj trestného práva.
43. Rýnsky spolok – forma štátu, štátny režim, štátna suverenita.
44. Nemecký spolok a Severonemecký spolok - forma štátu, štátny režim, štátna suverenita porovnanie.
45. Zjednotenie Nemecka 1871 – právne aspekty.
46. Ústava Nemeckej ríše 1871 – forma štátu, štátne zriadenie.
47. Nemecký občiansky zákonník (BGB) z roku 1896, Nemecký obchodný zákonník (HGB) z roku 1897,
Nemecký trestný zákonník z roku 1871.
48. Weimarská ústava 1919, prijatie, obsah, uplatňovanie do roku 1933.
49. Tretia ríša – štát a právo.

50. Nizozemsko – revolúcia, jej príčiny, štát v rokoch 1566 – 1648.
51. Vyhlásenie nezávislosti Nizozemska (1581) - Spojené nizozemské provincie – charakteristika
republikánskeho zriadenia.

52. Etatizácia spoločnosti na území Británie po jej dobytí Normanmi.
53. Magna Charta Libertatum 1215.
54. Stavovská monarchia a absolutistická monarchia v Anglicku.
55. Počiatky vzniku parlamentu vo feudálnom Anglicku.
56. Systém štátnych orgánov v jednotlivých obdobiach feudálneho Anglicka (do normandského
vpádu, po normandskom vpáde, stavovská monarchia, absolutizmus).
57. Parlament a monarchia v Anglicku v rokoch 1628 – 1649.
58. Vyhlásenie republiky v Anglicku (1649) a anglická ústava z r. 1653.
59. Zákonodarstvo anglickej revolúcie v období 1640 – 1660.
60. Obdobie reštaurácie a tzv. slávna revolúcia v Anglicku (1660 – 1689).
61. Budovanie konštitučnej monarchie v Anglicku a ustanovenie parlamentnej formy vlády.
62. Anglický právny systém a jeho charakteristika.
63. Pramene anglického práva – common law, equity, statute law.
64. Common law a writ v anglickom práve.
65. Dualizmus anglického práva.

66. Francúzsky stredoveký štát – vznik a vývoj, forma štátu, štátne zriadenie, štátny režim do konca
18. storočia.
67. Kríza „ancien regime“ a revolúcia vo Francúzsku 1789 – príčiny a priebeh.
68. Deklarácia práv človeka a občana 1789.
69. Ústava Francúzska z roku 1791.
70. Jakobínska diktatúra – politický, hospodársky, náboženský a súdny teror.
71. Základné práva a slobody občanov vo Francúzsku v rokoch 1789 – 1793.
72. Obdobie vlády direktória (1795 – 1799) a konzulátu (1799 – 1804) vo Francúzsku - vrátane ústav
a systému štátnych orgánov.
73. Francúzsko v období Napoleonovho cisárstva a kodifikácia práva .
74. Code Napoleon (Code Civil de Français) 1804 – základné aspekty osobného a manželského práva,
vecného práva a záväzkového práva.
75. Obchodný zákonník (Code de Commerce) 1807 vo Francúzsku.
76. Trestný zákonník (Code Pénal) 1810 vo Francúzsku.
77. Monarchia vo Francúzsku v období 1814 – 1848.
78. Druhá republika (1848 – 1851) a druhé cisárstvo (1852 – 1870) vo Francúzsku.
79. Tretia republika vo Francúzsku a ústava z roku 1875.

80. Postavenie severoamerických kolónií pred rokom 1776 – právne aspekty.
81. Vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických 1776.
82. Konfederačné články 1777.
83. Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787.
84. Forma štátu a deľba moci podľa Konfederačných článkov a Ústavy USA - porovnanie.
85. Listina práv z r. 1789 (prvých 10 dodatkov k Ústave USA) – okolnosti prijatia
a charakteristika.
86. Občianska vojna v USA, jej príčiny, priebeh, dôsledky a zmena ústavy.
87. Pramene a formy práva v USA.
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