
Svetové právne systémy – otázky na postupovú skúšku 
 

1. Základné kritériá členenia právnych systémov do právnych rodín, veľké právne systémy –   
pojem 

2. Vnútorné a vonkajšie triedenie práva 
3. Kontinentálny európsky právny systém – vymedzenie 
4. Periodizácia a vplyv formovania kontinentálneho európskeho práva 
5. Barbarské právo v Európe – ako jedna z periód formovania kont. európskeho práva 
6. Modernizácia kont. európskeho práva vplyvom filozofických škôl – historickoprávna 

a prirodzenoprávna škola 
7. Románske právo ako zdroj kontinentálneho európskeho práva 
8. Germánske právo ako zdroj kontinentálneho európskeho práva 
9. Univerzitné právo v stredoveku a vplyv na formovanie kont. európskeho práva 
10. Napoleonov Občiansky zákonník ako model práva v Európe 
11. Nordické právo ako subsystém 
12. Charakteristické znaky socialistického práva 
13. Právna norma v kontinentálnom európskom právnom systéme 
14. Charakteristika súkromného práva v kontinentálnom európskom systéme 
15. Charakteristika verejného práva v kontinent. európskom systéme 
16. Zákon a kódex v kontinentálnom právnom systéme – charakteristika 
17. Obyčaj ako prameň práva v kontinentálnom európskom systéme 
18. Doktrína a všeobecné princípy ako pramene práva v kontinent. právnom systéme 
19. Pramene kontinentálneho právneho systému – druhy a ich podstata 
20. Doktrína ako prameň práva v kontinent. právnom systéme 
21. Renesancia rímskeho práva a formovanie romanogermánskeho systému 
22. Podskupiny v rámci európskeho kont. právneho systému 
23. Najdôležitejšie periódy formovania kontinent. právneho systému 
24. Druhotné právne normy v romanogermánskom právnom systéme 
25. Zákon a obyčaj ako prameň kontinent. európskeho právneho systému 
26. Štruktúra kontinent. európskeho práva 
27. Perióda legislatívneho práva v kontinent. európskom práve 
28. Charakterizujte podstatu prameňov kontinentálneho európskeho práva 
29. Periodizácia vývoja anglického práva a význam normanskej okupácie Anglicka 
30. Restatement of the law v USA – tvorba, charakteristika a význam 
31. Systém common law, jeho územné rozšírenie a základné rozdiely oproti systému 

romanogermánskeho práva 
32. Pojem precedentu a jeho význam v anglickom práve USA 
33. Význam Ústavy USA v štruktúre zákonodarstva USA 
34. Trust – podstata, druhy a spôsoby uplatnenia 
35. Common law a equity – ich miesto a úloha v systéme anglického práva a práva USA 
36. Pojem vlastníctva v anglickom práve 
37. Postavenie verejného práva a prostriedky nápravy podľa verejného práva v Anglicku 
38. Vnútorné členenie anglického práva 
39. Význam reforiem 19. stor. pre vývoj anglického práva a jeho modernizácia v 20. stor. 
40. Občiansky proces v Anglicku 
41. Trestný proces v Anglicku 
42. Štruktúra práva v USA 
43. Vznik a formovanie práva v USA 
44. Pramene anglického práva a pramene práva USA 
45. Zodpovednosť Koruny v anglickom práve 



46. Zmluva v anglickom práve a prostriedky nápravy na ochranu zmluvných vzťahov v Anglicku 
47. Zodpovednosť za protiprávne konanie v Anglicku  (law of torts) 
48. Civilné súdnictvo v Anglicku 
49. Trestné súdnictvo v Anglicku 
50. Poroty v angloamerickom systéme práva 
51. Súdy štátov v USA 
52. Federálne súdy v USA 
53. Deľba kompetencie v súdnom systéme USA 
54. Anglická ústava a jej charakteristika, význam ústavných obyčají v Anglicku 
55. Pramene islamského práva, ich charakteristika a význam 
56. Islamské náboženské a právne školy (charakteristika a význam) 
57. Základy islamského práva a päť pilierov islamu 
58. Sunna ako prameň islamského práva  
59. Quijás ako prameň islamského práva 
60. Korán ako prameň islamského práva 
61. Charakteristika šafiovského mazhabu 
62. Charakteristika systému islamského práva 
63. Priestupky, trestné činy a tresty v rámci tradičného islamského práva 
64. Proces kodifikácie právnych predpisov v islamských krajinách 
65. Súdna organizácia v Egypte 
66. Pramene hinduistického práva 
67. Hinduistické trestné právo 
68. Obdobie prehlásenia nezávislosti Indie a otázky práva 
69. Lex loci v Indii 
70. Charakteristika Vyšších súdov zväzových štátov v Indii 
71. Charakteristika Najvyššieho súdneho dvora republiky v Indii 
72. Charakteristika obdobia konfuciánstva v Číne 
73. Škola légistov v Číne 
74. Proces kodifikácie v Číne do začiatku 20. stor. 
75. Súdny systém Čínskej ľudovej republiky 
76. Vývoj čínskeho práva od r. 1949 do r. 1976 
77. Charakteristika čínskeho práva po roku 1976 
78. Vývoj práva v Japonsku od 10. stor. n.l. do r. 1868 
79. Začiatky japonského práva  (do 10. stor. n.l.) 
80. Europeizácia japonského práva a súčasnosť 
81. Kolonializmus a jeho vplyv na právo Afriky 
82. Obyčajové právo v Afrike 
83. Vplyv nezávislosti afrických štátov na vývoj práva 
84. Súdna organizácia v afrických štátoch 

 
 
 
 
 
 
 


