Rímske právo I – otázky na ústnu skúšku
Materiálne a formálne právo dediť.
Pojem a náležitosti platného právneho úkonu.
Zastúpenie pri právnom úkone a jeho druhy.
Pojem a delenie právnych skutočností.
Podmienka pri právnom úkone, pojem, druhy a účinky.
Hlavné oblasti činnosti laických právnikov (jurisprudencia).
Pojem a druhy závetu.
Omyl pri právnom úkone - pojem, druhy a význam.
Civilné a prétorské právo.
Charakterizujte verejné a súkromné právo a uveďte tri rozdiely medzi nimi.
Singulárna sukcesia pre prípad smrti, pojem a jej druhy.
Ležiace dedičstvo - charakteristika a právny význam.
Materiálne a formálne pramene práva a druhy prameňov rímskeho práva.
Druhy právnych úkonov (+ príklady na uvedené druhy).
Výklad (interpretácia) práva - pojem, druhy a význam.
Justiniánska kodifikácia - jej časti a historický význam.
Obdobia vývoja rímskeho právneho poriadku.
Vnútorná výhrada a simulácia pri právnom úkone - charakteristika a právny význam.
Fyzické a psychické donútenie pri právnom úkone - podstata a právny význam.
Neplatnosť a odporovateľnosť právneho úkonu.
Obsahové zložky právneho úkonu.
Dedenie zo zákona podľa justiniánskych noviel.
Právna domnienka a fikcia - pojem a rozdiel.
Pojem a druhy právnických osôb v rímskom práve.
Spôsobilosť právne konať, pojem a predpoklady.
Právna subjektivita prirodzených osôb, pojem a jej predpoklady.
Vznik a zánik otroctva.
Spôsobilosť byť účastníkom sporu a spôsobilosť na procesné úkony - pojem a rozdiely.
Druhy žalôb.
Pojem a delenie subjektívnych práv.
Žalobná formula - pojem, jej časti a význam.
Právne postavenie hlavy rodiny.
Vznik a zánik rímskeho občianstva a základné práva rímskeho občana.
Právny status osôb sui iuris a alieni iuris.
Úloha žaloby a námietky vo formulovom procese.
Právny status otrokov.
Konanie in iure a apud iudicem vo formulovom procese.
Pojem a druhy prejavu vôle v rímskom práve.
Poručníctvo a opatrovníctvo - pojem a charakteristika.
Agnátsky a kognátsky vzťah - charakteristika a princípy.
Pojem a právne účinky litiskontestácie.
Exekúcia rozsudku, pojem, jej predpoklady a druhy v rímskom práve.
Pojem a druhy rímskeho manželstva.
Interdikt – pojem, charakteristika a druhy.
Obmedzenie spôsobilosti právne konať - charakteristika a dôvody.
Materiálna a formálna právoplatnosť rozsudku, pluspetícia.

