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1. 21.2.2018 

ÚVOD DO PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY A SÚČASNÉ PRÁVNE SYSTÉMY 

Funkcia právnej komparatistiky, podstata porovnávacej metódy, právo ako predmet 

porovnávania, makrokomparácia, vnútorné a vonkajšie triedenie práva, pojmové 

vymedzenie veľkých právnych systémov, súčasné svetové právne systémy. 

 

2. 28.2.2018 

HISTORICKÉ FORMOVANIE KONTINENTÁLNEHO EURÓPSKEHO 

PRÁVA A JEHO ŠTRUKTÚRA 

Podstata a periodizácia vývoja kontinentálneho právneho systému, štruktúra 

kontinentálneho právneho systému a jeho charakteristické črty, osobitosti 

kontinentálneho právneho systému (nordické/škandinávske právo, nemecký právny 

systém fašistického typu, socialistické právo). 

 

3. 7.3.2018 

ŠTÝLOTVORNÉ PRVKY KONTINENTÁLNEHO EURÓPSKEHO PRÁVA 

Dualizmus práva s členením na verejné a súkromné právo, pramene práva a ich 

špecifiká - zákon, podzákonné normy, štýl a interpretácia zákona, právna obyčaj, 

jurisprudencia (judikatúra), právna doktrína, všeobecné právne princípy. 

  

4. 14.3.2018 

HISTORICKÝ VÝVOJ, ŠTRUKTÚRA A PRAMENE ANGLICKÉHO PRÁVA 

Periodizácia a náčrt historického vývoja common law a equity od stredoveku do 20. 

storočia, pramene anglického práva. 

 

5. 21.3.2018 

ŠTÝLOTVORNÉ PRVKY ANGLICKÉHO PRÁVA I. 

Stručná charakteristika a vybrané inštitúty ústavného práva, administratívneho práva, 

Law of Property, Trust Law, Law of Contracts, Law of Torts a dedičského práva. 

 

6. 28.3.2018 

ŠTÝLOTVORNÉ PRVKY ANGLICKÉHO PRÁVA II. 

Štruktúra anglického súdnictva a charakteristické črty konania na civilných 

a trestných súdoch. 

 

7. 4.4.2018 

HISTORICKÝ VÝVOJ, ŠTRUKTÚRA A PRAMENE PRÁVA SPOJENÝCH 

ŠTÁTOV AMERICKÝCH 

Periodizácia a náčrt historického vývoja práva USA, štruktúra práva USA – federálne 

právo a právo štátov, právo equity v USA, pramene práva. 

 

8. 11.4.2018 

ŠTÝLOTVORNÉ PRVKY PRÁVA SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH 



Štruktúra federálneho a štátneho súdnictva a charakteristické črty civilného a 

trestného konania. 

 

9. 18.4.2018 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ISLAMSKÉHO PRÁVA 

Filozofické a náboženské základy islamského práva, jeho charakteristické črty 

a historický vývoj. 

 

10. 25.4.2018 

PRAMENE PRÁVA A PRÁVNE ŠKOLY V ISLAMSKOM PRÁVE 

Hlavné pramene sunnitského práva - Korán, Sunna, iždmá, qijás,doplnkové pramene 

islamského práva, právne školy malikovcov, hanefíovcov, šafiovcov a hanbalovcov. 

 

11. 2.5.2018 

ŠTÝLOTVORNÉ PRVKY ISLAMSKÉHO PRÁVA I. 
Dichotómia islamského práva - povinnosti človeka voči Bohu a povinnosti človeka k 

človeku, štýlotvorné inštitúty islamského osobného, rodinného a dedičského práva. 

 

12. 9.5.2018 

ŠTÝLOTVORNÉ PRVKY ISLAMSKÉHO PRÁVA II. 
Štýlotvorné inštitúty islamského vecného, záväzkového a trestného práva, základná 

charakteristika a štýlotvorné inštitúty islamského ústavného práva 

 

13. 16.5.2018 

VŠEOBECNÝ PREHĽAD VÝVOJA PRÁVA AFRIKY, MADAGASKARU 

A INDIE, ČÍNY A JAPONSKA 

Obyčajové právo Afriky, obdobie kolonializmu a jeho vplyv na právo Afriky, 

nezávislosť afrických štátov a otázka práva; základná charakteristika hinduistického 

práva a jeho pramene, vplyv anglickej nadvlády na hinduistické právo, obdobie 

prehlásenia nezávislosti Indie, národné právo Indie a lex loci (teritoriálne platné 

právo), úsilie o kodifikáciu v Indii, indické právo a common law, súdny systém 

Indickej republiky; kozmogonický poriadok, harmónia a vzťah k právu, charakteristika 

obdobia konfuciánstva, škola légistov (fa-tia), kodifikačné snahy v Číne, obdobie 

Čínskej ľudovej republiky, rozvoj čínskeho práva po roku 1976; vývoj práva 

v starovekom Japonsku, obdobie „westernizácie“ japonského práva a súčasnosť. 
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