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Témy prednášok:

Okruh STAROVEK

– piatok 20. septembra 2019 (6 hodín)

 Grécke mestské štáty – štátny mechanizmus a právo.
- vznik a všeobecná charakteristika gréckych polis; Sparta a Atény – formy
vlády, rozvrstvenie a právne postavenie obyvateľstva, štruktúra štátnych
orgánov, najdôležitejšie štátoprávne reformy, právo
 Staroveký Rím
- obdobie kráľovstva, štruktúra orgánov, reforma Servia Tullia
- rímska republika od raného štádia až po krízu republikánskeho zriadenia,
všeobecná charakteristika, systém štátnych orgánov
- rané cisárstvo - obdobie principátu, systém štátnych orgánov, diarchia
- neskoré cisárstvo – dominát, všeob. charakteristika, systém štátnych
orgánov, zánik Západorímskej ríše

Okruh STREDOVEK

– sobota 9. novembra 2019 (6 hodín)

 Štát a právo v stredoveku
- všeobecná charakteristika feudalizmu, lénny systém, štátna organizácia
v stredoveku
 Franská ríša
- sociálno-ekonomická základňa, forma vlády, štruktúra štátnych orgánov,
právo a právne pamiatky

 Byzantská ríša
- základné trendy vo vývoji štátneho usporiadania, štátny aparát, právo
a právne pamiatky
 Stredoveké Nemecko – Svätá ríša rímska
-

kniežací absolutizmus, územná správa a vznik tzv. krajinskej výsosti,

-

Svätá ríša rímska, všeobecná charakteristika vývoja, štátny aparát, ríšske
orgány,

-

právo a právne pamiatky

 Stredoveké Anglicko
-

vývoj do a od normandského vpádu, vznik stavovskej monarchie, Magna
Charta Libertatum 1215, obdobie absolutistickej monarchie; štruktúra
štátnych orgánov;

-

anglosaský systém práva, pramene práva, právne pamiatky

Okruh NOVOVEK

– sobota 30. novembra 2019 (6 hodín)

 Novoveký štát a právo; protifeudálne revolúcie v Európe – všeobecne
 Nizozemská revolúcia - príčiny, priebeh, vývoj po roku 1579; význam pre
Európu.
 Anglicko – revolúcia 1640-1660 a jej zákonodarstvo, reštaurácia Stuartovcov,
budovanie konštitučnej monarchie.
-

príčiny revolúcie, nábožensko-politické smery v revolúcii, samotný priebeh
revolúcie do vzniku republiky, obdobie republiky a protektorátu v Anglicku

-

vývoj v Anglicku po buržoáznej revolúcii, obdobie konštitučnej monarchie,
zmeny v systéme štátnych orgánov

-

pramene anglického porevolučného práva, dualizmus práva, právny
systém

 Vznik a vývoj Spojených štátov amerických.
- vývoj severoamerických kolónií do vzniku USA, Konfederácia 13. amerických
štátov, prijatie Ústavy 1787, dodatky k ústave, systém štátnych orgánov a ich
fungovanie, systém politických strán v USA.
- občianska vojna, jej príčiny, priebeh a dôsledky.

 Francúzska revolúcia 1789 a vývoj vo Francúzsku do pádu Napoleona. Ďalší
štátoprávny vývoj štátu a práva po reštaurácii Bourbonovcov 1815.
-

príčiny, priebeh revolúcie, činnosť Národného zhromaždenia, prijatie
Deklarácie práv človeka a občana; vznik I. francúzskej republiky, činnosť
konventov, direktórium, konzulát a prvé cisárstvo;

-

zákonodarstvo v období revolúcie, kodifikácie v období vlády Napoleona I.

-

vývoj Francúzska za vlády Bourbonovcov, ďalší revolučný vývoj, striedanie
foriem vlády až po obdobie III. Francúzskej republiky (štátny aparát
a systém politických strán), Ústava z r.1875.

V Banskej Bystrici, 11.09.2019.

Vypracovala:

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

