1a.
Materiálne a formálne
právo dediť.

6a.
Hlavné oblasti činnosti laických
právnikov (jurisprudencia).

2a.
Pojem, náležitosti platného
právneho úkonu
a delenie právnych úkonov.

7a.
Pojem a druhy závetu.

3a.
Zastúpenie pri právnom úkone
a jeho druhy.

8a.
Pojem a druhy prejavu vôle
v rímskom práve,
nezhoda vôle s prejavom.

4a.
Exekúcia rozsudku, pojem,
jej predpoklady a druhy
v rímskom práve.

9a.
Civilné a prétorské právo.

5a.
Podmienka pri právnom úkone,
pojem, druhy a účinky.

10a.
Charakterizujte verejné
a súkromné právo a uveďte
rozdiely medzi nimi.

11a.
Singulárna sukcesia pre prípad smrti,
pojem a jej druhy.

16a.
Justiniánska kodifikácia
- jej časti a charakteristika.

12a.
Ležiace dedičstvo
- charakteristika a právny význam.

17a.
Poručníctvo a opatrovníctvo
- pojem a charakteristika.

13a.
Materiálne a formálne pramene práva
a druhy prameňov rímskeho práva.

18a.
Materiálna a formálna právoplatnosť
rozsudku, pluspetícia.

14a.
Obmedzenie spôsobilosti
právne konať charakteristika a dôvody

19a.
Fyzické a psychické donútenie
pri právnom úkone
- podstata a právny význam.

15a.
Výklad (interpretácia) práva
- pojem, druhy a význam.

20a.
Pojem a druhy
rímskeho manželstva.

21a.
Obsahové zložky
právneho úkonu.

26a.
Právna subjektivita prirodzených
osôb, pojem a jej predpoklady.

22a.
Dedenie zo zákona podľa
justiniánskych noviel.

27a.
Vznik a zánik otroctva,
právny status otrokov.

23a.
Právna domnienka a fikcia
- pojem a rozdiel.

28a.
Spôsobilosť byť účastníkom sporu
a spôsobilosť na procesné úkony
- pojem a rozdiely.

24a.
Pojem a druhy právnických osôb
v rímskom práve.

29a.
Druhy žalôb.

25a.
Spôsobilosť právne konať,
pojem a predpoklady.

30a.
Pojem a delenie
subjektívnych práv.

31a.
Žalobná formula - pojem,
jej časti a význam.

32a.
Pojem a právne
účinky litiskontestácie.

33a.
Vznik a zánik rímskeho občianstva
a základné práva rímskeho občana.

34a.
Právny status osôb
sui iuris a alieni iuris.

35a.
Agnátsky a kognátsky vzťah charakteristika a princípy

36a.
Konanie in iure a apud iudicem
vo formulovom procese.

