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Кроссворд по предмету "предмету Теорiя держави i права (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
6. Зведення законiв у збiрки
10. Правова поведiнка складається з елементiв …
11. Вихiдний компонент, з яких i складається кiнець кiнцем будiвля права
19. У якiй спосiб переважно викладають у законодавствi України технiко - юридичної норми
20. Вiдособлена частина галузi права, сукупнiсть правових норм, регулюючих певну сторону якiсно однорiдних суспiльних стосункiв
22. Iснує три види правової поведiнки: неправомiрна, зловживання правом та …

По вертикали
1. Пiсля навали без змiн залишилось лише …
2. Викладення сенсу та змiсту державної волi i вираження її назовнi
3. Самостiйна частина системи права, сукупнiсть правових норм, регулюючих певну сферу якiсно однорiдних суспiльних стосункiв
4. Вид юридичних термiнiв : слова та словосполучення лiтературної мови, якi мають загальнопоширене вживання(сiмя, територiя, дiлянка), але набувають юридичного значення в результатi закрiплення в законодавствi
5. Яка з основних теорiй походження держави характерезує договiрнi вiдносини, якi укладаються мiж населенням i владою.
7. Спосiб систематизацiї, за яким здiйснюється така обробка нормативно-правових актiв, що певною мiрою змiнює їх структуру
8. Основна функцiя парламенту
9. Врегульована законодавством дiяльнiсть уповноважених державних органiв щодо розробки та прийняття нормативно - правових актiв, якi мiстять загальнi правила поведiнки(норми права)
10. Здiйснювана в процедурно-процесуальному порядку владна - органiзуюча дiяльнiсть компетентних державних органiв i посадових осiб, яка полягає в iндивiдуалiзацiї юридичних норм стосовно конкретних субєктiв
11. Тлумачення норм права, яке характеризується поширенням на широке коло осiб суспiльних вiдносин i можливiстю неодноразового використання в юридичнiй практицi
12. Складова частина галузi права, яка обєднує норми права, що регулюють суспiльнi вiдносини певного виду
13. Вiдповiднiсть суспiльних вiдносин приписам норм права
14. Мiстить саме правило поведiнки, згiдно з якою повиннi дiяти учасники правовiдношення
15. Форма реалiзацiї норм права, яка знаходить свiй вираз в узгодженнi субєктами своєї поведiнки з нормами-заборонами
16. Припускає як активну так i пасивну поведiнку (форма безпосередньої реалiзацiї права)
17. Ставлення особи до своїх дiй та наслiдкiв, якi вони породжують. Субєкти мають певний рiвень свiдомостi та волi, вони здатнi управляти своїми вчинками вiдповiдно до тих цiнностей, якi склалися у даному суспiльствi та норм, що в ньому iснують
18. Визнання залежностi вiд феодала в обмiн на захист
21. Первиний елемент права, в якому закладена самостiйна програма дiї на регульованi стосунки i свiдомiсть їх учасникiв
22. За формою зовнiшнього вияву правова поведiнка може бути : усною, фiзичною i

