JUDr. Martin Gregor
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
1. Každý študent si môže primárne zvoliť názov svojej témy sám, po dohode a so súhlasom
svojho školiteľa. JUDr. Martin Gregor pôsobí ako školiteľ v týchto oblastiach:


presahy rímskeho práva a rímskych dejín



pramene rímskeho práva



rímske verejné právo (ústavné, správne, trestné právo)



rímske rodinné právo a osobné právo



konfesné právo – medzinárodná ochrana náboženskej slobody



konfesné právo – sloboda myslenia, svedomia a náboženstva
v Slovenskej republike

2. Sekundárne vypisuje ideálne témy záverečných prác školiteľ, na ktoré sa môže študent
prihlásiť, ak ho zaujmú. JUDr. Martin Gregor ponúka vedenie týchto typov prác
(vzorové názvy):

Témy bakalárskych prác:













Právne reformy Gaia Iulia Caesara
Právne reformy Lucia Cornelia Sullu
Vývoj rímskych ústavných orgánov v období Rímskej republiky a Principátu
Zákony ako prameň rímskeho práva
Trest smrti v staroveku so zameraním na rímske právo
Moc otca rodiny nad manželkou a deťmi v rímskom práve
Rímsky vojak: vývoj jeho právneho postavenia v rímskom práve
Vývoj otroctva v starom Ríme (právno-historická analýza)
Sexuálne delikty v starom Ríme na báze verejného a súkromného rímskeho práva
Konkordáty: historický vývoj a právna analýza
Náboženská sloboda v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
Komparácia rímskeho, germánskeho a slovanského práva

Témy diplomovej práce:





Odraz dobra a morálky v rímskom práve
Základné princípy rímskeho trestného práva
Postavenie cisára v starom Ríme ako subjektu a tvorcu práva
Recepcia rímskeho práva v Nemecku a vplyv pandektistiky na vývoj moderných
občianskych zákonníkov





Vzťah nacistickej právnej filozofie a marxisticko-leninskej doktríny k rímskemu právu
Náboženská sloboda v priestoroch s obmedzenou osobnou slobodou
Nosenie islamských odevných doplnkov z pohľadu medzinárodného práva

Témy rigoróznych prác:










Princípy a inštitúty rímskeho práva v súčasnom slovenskom práve a ich úloha
v procese rekodifikácie
Komparácia trestného procesu v antickom Grécku a v Ríme
Teória veľkých kodifikácií: komparatívna štúdia od kodifikácií rímskeho práva po
súčasnosť
Rímske právo v barbarských zákonníkoch
Relevancia skúmania interpolácií vo vede rímskeho práva
Založenie Ríma a najstaršie rímske právo obdobia kráľovstva
Prostitúcia ako právny problém starého Ríma
Výhrada vo svedomí v slovenskom a medzinárodnom právnom rámci
Financovanie cirkví a náboženských spoločností

