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Otázky Teória práva I.
1. Významné právnické školy.
2. Právny pozitivizmus.
3. Škola prirodzeného práva.
4. Škola právnej sociológie.
5. Pojem právo a jeho definičné znaky.
6. Objektívne a subjektívne právo
7. Funkcie práva.
8. Dôvody platnosti práva.
9. Platnosť a účinnosť v právnom poriadku.
10.Pojema znaky právnej normy.
11.Tradičná štruktúra právnej normy.
12.Hypotéza,dispozícia a sankcia právnej normy.
13.Zdvojená štruktúra právnej normy.
14.Druhy právnych noriem.
15.Právne normy podľa stupňa právnej sily.
16.Pôsobnosť právnych noriem.
17.Retroaktivita,intertemporalita,derogácia a abrogácia
18.Právo ako hierarchický systém
19.Teórie členenia práva na súkromné a verejné.
20.Základné odvetvia súkromného práva.
21.Základné odvetvia verejného práva.
22.Medzinárodné a vnútroštátne právo.
23.Hmotné a procesné právo.
24.Normatívne systémy spoločnosti.
25.Obyčaj, mrav a mravnosť.
26.Základné prístupy vo vzťahu práva a morálky.
27.Normotvorba,tvorba práva, legislatíva.
28.Legislatívny proces.
29.Pojema druhy prameňov práva
30.Formálne pramene práva – definovanie a jednotlivé druhy.
31.Materiálne a gnozeologické pramene práva
32.Normatívny právny akt ako prameň práva.
33.Právne obyčaje ako pramene práva.
34.Normatívne zmluvy - charakteristika a ich druhy.
35.Precedens ako prameň práva.
36.Ostatné pramene práva.
37.Vymedzenie kontinentálneho systému práva.
38.Angloamerický právny systém a jeho základné črty.
39.Islamský právny systém.
40.Tradičné právo afrických štátov.
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41.Právo Číny a východnej Ázie a právo Indie.
42.Pojem a druhy sankcií v práve.
43.Sankcie v súkromnom práve.
44.Sankcie vo verejnom práve.
45.Retributívna justícia.
46.Restoratívna justícia a alternatívne tresty.
47.Charakteristika právnej zodpovednosti a predpoklady jej vzniku.
48.Rozdiel medzi subjektívnou a objektívnou právnou zodpovednosťou.
49.Zavinenie a jeho druhy.
50.Ústavnoprávna a správno-právna zodpovednosť.
51.Súkromnoprávna zodpovednosť.
52.Trestnoprávna zodpovednosť.
53.Charakterizujte medzinárodnoprávnu zodpovednosť.
54.Definujte pojem právny vzťah, vymenujte jeho prvky a predpoklady.
55.Definujte pojem právna skutočnosť a uveďte, aké druhy právnych skutočností poznáme.
56.Mimovôľové právne skutočnosti.
57.Právne domnienky a fikcie.
58.Definujte pojem právny úkon.
59.Náležitosti vôle a jej prejavu pri právnom úkone.
60.Definujte pojem protiprávne konanie a stručne popíšte jeho náležitosti.
61.Definujte pojem aplikácia práva a vymenujte časti (stupne) aplikácie práva.
62.Uveďte základné zásady aplikácie práva.
63.Aké druhy rozhodnutí s ohľadom na ich účinky poznáme?
64.Vysvetlite pojmy platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť.
65.Druhy opravných prostriedkov a ich účinok.
66.Opravné a vykonávacie konanie v aplikácii práva.
67.Pojem interpretácia práva a základné metódy výkladu.
68.Výkladové ciele.
69.Jazykový výklad v práve.
70.Teleologický výklad v práve.
71.Systematický výklad v práve.
72.Logický, historický a komparatívny výklad v práve.
73.Výklad práva podľa subjektov.
74.Právna argumentácia všeobecne.
75.Techniky argumentácie.
Informácia k ústnej skúške:
Na skúške študent odpovedá na dve otázky. Za ústnu skúšku môže študent získať 80 % z celkového
hodnotenia predmetu (20 % tvorí priebežné hodnotenie – písomka a aktivita na seminároch).
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