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Kód: XNPFb426 Názov: Právne dejiny Latinskej Ameriky

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie, Seminár

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 1/0

Za obdobie štúdia: 29/12,0

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Písomná skúška.

Max. počet bodov za písomnú skúšku je 20. Na úspešné absolvovanie skúšky treba min. 11 bodov. Klasifikačná stupnica (hodnotenie, body): A: 20

–19; B: 18 – 17; C: 16 – 15; D: 14 – 13; E: 12 – 11.

Ukončené: skúškou

Výsledky vzdelávania:

CIEĽ PREDMETU:

Cieľom predmetu Právne dejiny Latinskej Ameriky je poskytnúť študentom základné poznatky o vývoji štátu a práva v priestore Latinskej Ameriky

v koloniálnom (prelom 15. a 16. stor. – 1. ¼ 19. stor.) a postkoloniálnom (2. ¼ 19. stor. – súčasnosť) období. Vývoj štátu a práva v Latinskej

Amerike sa približuje so zohľadnením jeho komplexných súvislostí s vývojom štátu a práva v Európe.

VÝSLEDKY VZDELÁVANIA:

Po absolvovaní predmetu Právne dejiny Latinskej Ameriky študent:

a) sa dobre orientuje sa vo vývoji štátu a práva v latinskoamerickom priestore;

b) pozná základné špecifiká foriem latinskoamerických štátov a ich právnych poriadkov;

c) pozná podstatné súvislosti latinskoamerického a európskeho vývoja štátu a práva.

Stručná osnova predmetu:

1.        Všeobecný úvod do predmetu:

a)      Latinská Amerika – vymedzenie pojmu

b)      rámcový prehľad (právnych) dejín Latinskej Ameriky

2.      Španielska conquista amerických území ako historický proces:

a)      vymedzenie pojmu conquista

b)      prehľad hlavných historických udalostí spojených so španielskou conquistou amerických území

3.      Právny režim španielskej conquisty a kolonizácie amerických území:

a)      Zmluva z Alcáçovas a Toleda, Alexandrovské buly, Zmluva z Tordesillas

b)      kapitulácie, inštrukcie, hueste, Requerimiento, repartimiento, encomienda

4.      Justos títulos: dobové hľadanie spravodlivých (legitímnych) dôvodov španielskej conquisty Ameriky I:

a)      Alexandrovské buly ako justos títulos

b)      justos títulos vyplývajúce z ius commune (s dôrazom na princíp res nullius cedit occupanti)

5.      Justos títulos: dobové hľadanie spravodlivých (legitímnych) dôvodov španielskej conquisty Ameriky II:

a)      justos títulos v diele Francisca Vitoriu

b)      neskoršie prístupy k problematike justos títulos a oficiálne ukončenie diskusií o tejto problematike

6.      Dobové španielske nazerania na Indiánov a ich právne súvislosti:

a)      úvod do problematiky

b)      Valladolidská dišputa

7.      Spoločnosť a správa amerických kolónií Španielska:

a)      spoločenská organizácia

b)      systém správy amerických kolónií Španielska

8.      Právo Indií (právo amerických kolónií Španielska):

a)      súhrnná charakteristika práva Indií

b)      charakteristika vybraných odvetví práva Indií

9.      Latinskoamerický konštitucionalizmus – na príklade mexického ústavného vývoja I:

a)      Ústava z Cádizu

b)      ústavný vývoj Mexika v 1. ½ 19. storočia

10.     Latinskoamerický konštitucionalizmus – na príklade mexického ústavného vývoja II:

a)      ústavný vývoj Mexika v 1. ½ 19. storočia – pokračovanie

b)      ústavný vývoj Mexika v 2. ½ 19. storočia + mexická revolúcia v rokoch 1910 – 1917

11.     Latinskoamerický konštitucionalizmus – na príklade mexického ústavného vývoja III:



a)      mexická Ústava z roku 1917 – súhrnná charakteristika

b)      mexická Ústava z roku 1917 – súhrnná charakteristika – pokračovanie

12.      Kodifikácia niektorých právnych odvetví v španielsko-jazyčnej Latinskej Amerike:

a)      úvod do problematiky

b)      charakteristika vybraných právnych kódexov

Odporúčaná literatúra:

KLÍMA, J.: Dějiny Latinské Ameriky. Vývoj oblasti, regionů a států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

PUCHOVSKÝ, J.: Právne dejiny ríše Inkov a miestokráľovstva Peru. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010.

PUCHOVSKÝ, J.: Štát a právo v juhoamerických kolóniách Španielska. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.

VYŠNÝ, P.: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, španielsky, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 45

A B C D E FX

82% 0% 0% 0% 0% 18%

Vyučujúci:

doc. JUDr. Peter Vyšný, Ph.D., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2021

Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.


