
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

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: ZS 24/,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: písomná skúška pozostávajúca z piatich otvorených otázok zo zoznamu otázok zverejnených na

stránke Katedry dejín práva;

hodnotenie: A: 100%-91%; B: 90%-81%; C: 80%-71%; D: 70%-66%; E: 65%-60%; FX: 59%-0.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Študent vie vymenovať, opísať a identifikovať zásadné novodobé právne kodifikácie, ktoré sa prezentujú v kontexte západoeurópskeho,

stredoeurópskeho i slovenského právneho vývoja. Študent je spôsobilý interpretovať, analyzovať, syntetizovať a kriticky hodnotiť niektoré kľúčové

právne normy obsiahnuté v týchto kodifikáciách. Vie používať základné historické a súčasné právne termíny, formulácie a koncepcie, ktoré súvisia s

modernými kodifikáciami práva. Je schopný subsumovať konkrétne dejinné javy (empirické fakty) pod právne pojmy. Je schopný posúdiť a

vysvetliť individuálne dejinné javy a porovnať ich s inými javmi, v širších súvislostiach či z viacerých hľadísk (aplikuje komparatívnu metódu).

Napokon je schopný objektívne posúdiť obsah prijímaných informácií a zaujať vlastný odborný názor a argumentačne ho podoprieť.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do predmetu. Pojmy kodifikácia práva a právny kódex. Moderný (odvetvový) právny kódex – charakteristické znaky, odlišnosti oproti

historicky starším právnym kódexom. Príčiny a účel vzniku moderných právnych kódexov. Pozitíva a negatíva kodifikácie práva.

2. Významné európske civilné kódexy: francúzsky Občiansky zákonník (CC) z roku 1804; rakúsky Všeobecný občiansky zákonník (ABGB) z roku

1811; nemecký Občiansky zákonník (BGB) z roku 1896.

3. Kodifikácia trestného práva hmotného vo Francúzsku a Nemecku.

4. Kodifikácia občianskeho práva procesného a trestného práva procesného vo Francúzsku a Nemecku.

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.

10. Občiansky zákonník z roku 1964.

11. Zmeny v trestnom práve hmotnom a procesnom po roku 1960.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

VYŠNÝ, P. - PUCHOVSKÝ, J. - ŠOŠKOVÁ, I.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava, 2013.

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. III. zväzok. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis,

2019.

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. II. zväzok. (1848 – 1948). Trnava: Typi Universitatis

Tyrnaviensis, 2016.

LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska. II. zväzok. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Reprint, Bratislava : Iura Edition, 2002.

KNAPP, V.: Učebnica občianskeho a rodinného práva. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry. III. zväzok, 1956.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (P, K): 24 hodín



Príprava na cvičenia, na záverečné hodnotenie a štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 51 hodín

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

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

doc. PhDr. JUDr. Adriána Švecová, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

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


