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Kód: XNPDbVKP

Názov: Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí

Zabezpečuje: Katedra dejín práva
Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie
Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):
Týždenný: 2/0
Za obdobie štúdia: 58/8

Odporúčaný
semester: LS
Počet kreditov: 3

Stupeň štúdia: 1.

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná
Odporúčaný
semester
1.rok LS

Študijný program
Právo (XDŠBc-PR)
Právo (XEŠBc-PRAj)
Právo (XEŠBc-PR)
Právo (XDŠBc-PRAj)

Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Písomná skúška.
Ukončené: skúškou
Výsledky vzdelávania:
CIEĽ PREDMETU:
Predmet Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí poskytuje základné poznatky o vývoji novodobých právnych kodifikácií, ktoré sa prezentujú v
kontexte západoeurópskeho, stredoeurópskeho i slovenského právneho vývoja. Spôsob výučby umožní, aby si študenti preberanú matériu nielen
mechanicky osvojili, ale jej aj hlbšie porozumeli, čo je tiež zásadným predpokladom zvládnutia skúšky. Predmet rozvíja analytické, syntetické
(kontextuálne, systémové), ako aj kritické myslenie študentov. Didaktická metóda slúžiaca na dosiahnutie stanoveného cieľa predmetu spočíva na
prednáškach založených na deskripcii, explikácii a analýze matérie.
VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:
Po absolvovaní predmetu Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí je študent schopný:
a) nielen mechanicky reprodukovať, ale aj rozobrať problematiku vývoja právnych kodifikácií v západo- a stredoeurópskych štátoch;
b) porozumieť pojmom (termínom, koncepciám, interpretačným schémam), a to historickým aj súčasným, ktoré súvisia s modernými kodifikáciami
práva;
c) subsumovať konkrétne dejinné javy (empirické fakty) právnym pojmom;
d) chápať individuálne dejinné javy vo vzťahu k iným javom, v širších súvislostiach či z viacerých hľadísk, ako aj porovnávať dejinné javy;
e) objektívne uvažovať o obsahu prijímaných informácií a zaujať vlastný odborný názor a argumentačne ho podoprieť.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do dejín európskych kodifikácií
2. Prvé zákonníky v strednej a západnej Európe
3. Kodifikačné snahy vo vybraných európskych štátoch v 19. storočí
4. Rakúsky všeobecný občiansky zákonník (ABGB)
5. Kodifikačné úsilie v Uhorsku v 18. a 19. storočí
6. Kodifikačný vývoj v období dualizmu v občianskom a obchodnom práve
7. Kodifikačný vývoj v období dualizmu v trestnom práve
8. Význam prameňov práva v I. ČSR v kontexte kodifikačného a unifikačného úsilia
9. Kodifikačný a unifikačný vývoj v období I. ČSR v občianskom a obchodnom práve
11. Občiansky zákonník z roku 1964
12. Zhrnutie a opakovanie učiva
Odporúčaná literatúra:
LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Reprint, Bratislava : Jura Edition, 2002.
KNAPP, V.: Učebnica občianskeho a rodinného práva. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956, III. zv., 209 s.
STIPTA, I.: Dejiny súdnej moci na Slovnesku. Košice: Nica, 2004, 270 s.
ŠORL, R.: Prekonanie neoabsolutizmu v Dočasných súdnych pravidlách. In Stát a právo v období absolutizmu. Schelle, K. – Vojáček, L. (ed.), Brno
: Masarykova univerzita, 2005, s. 195 – 22.
MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848-1948). Kraków, 2014.
MOSNÝ, P. - LACLAVÍKOVÁ, M.: History of the State and Law on the Territory of Slovakia. Cracow, 2014.
VYŠNÝ, P. - PUCHOVSKÝ, J. - ŠOŠKOVÁ, I.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava 2013.
Pramene:

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Prameňov práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do roku 1790. Bratislava: VEDA, 2007.
LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Prameňov práva na území Slovenska II. (1791-1918). Bratislava: VEDA, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci:
doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD., prednášajúci, skúšajúci
doc. JUDr. Peter Vyšný, Ph.D., prednášajúci, skúšajúci
Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021
Schválil: doc. JUDr. Peter Vyšný, Ph.D.

