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Кроссворд по предмету "предмету Правознавство (укр.)"  на тему "Конституцiйне право зарубiжних країн"
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По горизонтали
1. Священна книга – конституцiя мусульман та релiгiї iсламу
2. Законодавчий орган (парламент) у сша та бiльшостi латиноамериканських країн
7. Процес надання iноземцю громадянства певної країни, уповноваженими на те органами
9. Прiзвище першого президента незалежної Росiйської Федерацiї у 1991—1999
12. Мунiципальна рада фрн
16. Воєводства за адмiнiстративним подiлом Польщi, подiляються на
17. Уповноважений з прав людини
19. Основоположний принцип, викладений в Європейськiй Хартiї мiсцевого самоврядування
21. Конституцiя сша була прийнята 17 вересня 1787 року спецiально створеним конституцiйним органом, що має назву …

По вертикали
1. Тимчасовий союз суверенних держав, що об’єдналися на пiдставi угоди одна з одною для досягнення певних цiлей i спiльного здiйснення ряду напрямкiв державної дiяльностi при збереженнi в iнших питаннях незалежностi
2. Суб’єктами федерацiї Сполучених Штатiв Америки є 50 штатiв i федеральний округ …
3. Основний закон держави, що приймається, змiнюється i скасовується в особливому порядку, який визначає суспiльний державний устрiй, порядок i принципи утворення представникiв органiв влади, виборчу систему, права й обовязки громадян. Конституцiя – основа всього законодавства держави
4. Пiд полiтико-територiальним устроєм слiд розумiти нацiонально-територiальна органiзацiя держави, що охоплює правове становище складових частин держави (республiк, штатiв, провiнцiй, земель, кантонiв тощо) i порядок взаємовiдносин мiж центральними та мiсцевими органами влади має назву полiтико-територiальний
5. Яка модель мунiципальної системи характерна для постсоцiалiстичних країн та Близького Сходу
6. Державна мова Бразилiї
8. Сполучене Королiвство Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї обєднує чотири країни: Англiю, Пiвнiчну Iрландiю, Шотландiю та …
10. Набуття громадянства у зв’язку з народженням
11. Форма державного правлiння Францiї
13. Форма безпосереднього волевиявлення громадян, що виражається в голосуваннi по найбiльш значущих питаннях загальнодержавного, регiонального або мiсцевого масштабу
14. Найбiльша за територiєю країна в свiтi
15. Країна сонячного сходу
18. Нижня палата Федеративної Республiки Нiмеччина має назву …
19. Особа без громадянства
20. Голова Японiї (титул)
22. Найбiльш розповсюджене вiрування Республiки Китай

