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CIEĽ PREDMETU:
Cieľom predmetu Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze je predstaviť študentovi pramene práva uplatňujúce sa na našom území
v historickom priereze. Študent sa oboznámi s teoretickým pojmom prameň práva, s klasifikáciou prameňov práva a následne s prameňmi práva
uplatňujúcimi sa na území Slovenska. Medzi najvýznamnejšie pramene práva uplatňujúce sa na našom území patrili právna obyčaj, zákon, súdne
rozhodnutia (neskôr kuriálne decízie), (kráľovské) nariadenia, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev, privilégiá a štatúty. V novodobých a
najnovších dejinách sa predmet zameria na snahy o kodifikáciu jednotlivých odvetví súkromného a verejného práva a ich výsledky. Praktická
stránka predmetu zahrnie spracovanie samostatnej záverečnej práce zameranej prioritne na rozbor, význam a uplatnenie zvoleného prameňa práva v
istom historickom období. Predmet rozvíja analytické, syntetické (kontextuálne, systémové) ako aj kritické myslenie študentov. Didaktická metóda
slúžiaca na dosiahnutie stanoveného cieľa predmetu spočíva na deskripcii, explikácii a analýze matérie, ako aj na rozbore prameňov, odbornej
diskusii a cielených otázkach pedagóga.
VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:
Po absolvovaní predmetu Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze je študent schopný:
a) analyzovať jednotlivé druhy prameňov práva, ktoré sa uplatňovali v historickom vývoji Slovenska;
b) porozumieť obsahu vybraných historických prameňov práva, a to aj v širšom historickom kontexte;
c) porozumieť právnej terminológii obsiahnutej v historických prameňoch práva;
d) vypracovať záverečnú prácu o vybranom historickom prameni práva.
Stručná osnova predmetu:
1.
Pojem prameň práva. Výber témy výskumu: výber témy záverečnej práce, t.j. prameňa práva a zvoleného historického obdobia.
2.
Klasifikácia prameňov práva. Pramene uhorského (československého, slovenského) práva uplatňujúce sa na našom území v historickom
priereze.
3.
Konzultácie k zostaveniu zoznamu literatúry a súvisiacich prameňov, k práce s odbornou a vedeckou literatúrou a prameňmi. Citačná norma a
zásady vedeckej etiky.
4.
Feudálny – občiansky – socialistický štát, jeho právo a špecifické pramene práva.
5.
Právna obyčaj. Dielo Opus Tripartitum a snahy o spísanie obyčajového práva – diela Quadripatritum a Novum Tripartitum.
6.
Zákon. Zbierka Corpus Iuris Hungarici a zbierky zákonov (Zbierka zákonov a nariadení štátu československého, Slovenský zákonník, Zbierka
zákonov) a snahy o kodifikáciu jednotlivých odvetví súkromného a verejného práva.
7.
Súdne rozhodnutia a kuriálne decízie. Význam súdnej praxe. Vzťah obyčajového práva a práva súdnych rozhodnutí.
8.
Kráľovské nariadenia, nariadenia vlády, vyhlášky a výnosy ministerstiev a iné normatívne akty. Privilégiá a štatúty.
9.
Dekréty prezidenta Beneša. Nariadenia SNR. Právo a pramene práva v rokoch 1945 – 1948.
10. Právo a pramene práva v období ľudovej demokracie a socializmu.
11. Verejná prezentácia pripravovanej práce a jej verejná obhajoba. Formulácia diskusných príspevkov - 1. časť.
12. Verejná prezentácia pripravovanej práce a jej verejná obhajoba. Formulácia diskusných príspevkov - 2 časť.

Odporúčaná literatúra:
Základná odporúčaná literatúra:
LUBY, Štefan: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : Iura Edition, 2002.
Ďalšia odporúčaná literatúra:
BEŇA, Jozef – GÁBRIŠ, Tomáš: Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : VO PraFUK, 2008.

MALÝ, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. vyd. Praha : Linde, 2004.
MOSNÝ, Peter - HUBENÁK, Ladislav: Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice: Aprilla, 2008.
MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od najstarších čias do roku 1848). 2. dopl. a preprac.
vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015.
MOSNÝ, Peter – LACLAVÍKOVÁ, Miriam: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848 - 1948). 2. dopl. vydanie. Bratislava: Wolters
Kluwer, 2019.
STIPTA, István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice : Nica, 2004.
www.psp.cz/eknih
SLOVLEX
LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana : Pramene práva na území Slovenska I : Od najstarších čias do roku 1790. Trnava : Typi
Universitatis Tyrnaviensis, 2007.
LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana : Pramene práva na území Slovenska II : 1790 - 1918. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2012.
LACLAVÍKOVÁ, M. - ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. III. zväzok. (1948-1989). Trnava: Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2019.
Zbierka zákonov a nariadení štátu československého (1918-1939)
Slovenský zákonník (1939-1945).
Zbierka nariadení SNR.
Zbierka zákonov ČSR a ČSSR (1945-1989).
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26
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