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RÍMSKE PRÁVO II. – tematický plán prednášok v letnom semestri 2017/2018 

Externé štúdium (AUDITORIUM MAXIMUM) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17. 3. 2018 (sobota) – Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

 

1) Procesné právo. Vývoj rímskeho procesu (legisakčný, formulový, kogničný proces). Základné 

pojmy procesného práva (civilný proces; žaloba a právo; jurisdikcia; súdne orgány; procesná 

spôsobilosť, spôsobilosť na procesné úkony, postulačná spôsobilosť; procesné strany ich 

zástupcovia). Formulový proces – charakteristika a priebeh. Exekučné konanie. 

2)  Záväzkové právo všeobecne. 

Podstata a vymedzenie záväzku. Delenie a druhy záväzkov.  

Dôvody vzniku záväzku (kontrakty, kvázikontrakty, delikty, kvázidelikty, nepomenované 

kontrakty, pacta). 

3)  Subjekty záväzkov.  

Osobný charakter záväzku. Delené, kumulatívne a solidárne záväzky. Ručenie. Adjektická 

zodpovednosť. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. 4. 2018 (piatok) – Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

4)  Predmet záväzkov. 

Druhové a individuálne plnenie. Deliteľné a nedeliteľné plnenie. Určité a neurčité plnenie. 

Alternatívny záväzok a alternatívna možnosť. Zánik záväzkov.  Spôsoby zániku záväzkov 

podľa civilného a prétorského práva. 

5) Zodpovednosť za nesplnenie záväzku.  

Princíp zavinenia. Princíp utility. Miera zavinenia (dolus, culpa). Náhoda (custodia, casus). 

Náhrada škody (obsah a rozsah povinnosti – objektívne a subjektívne meradlo). 

6) Reálne kontrakty.  Všeobecne o reálnych kontraktoch. Jednotlivé reálne kontrakty (pôžička, 

vypožičanie, úschova a ručný záloh). Vznik a zánik. Práva a povinnosti strán. Zodpovednosť. 

Žaloby. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. 4. 2018 (sobota) – Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

 

7) Verbálne kontrakty. Stipulácia. Konsenzuálne kontrakty I. Všeobecne o konsenzuálnych 

kontraktoch. Kúpna zmluva (vznik zmluvy, predmet zmluvy, náležitosti kúpnej ceny, práva 

a povinnosti strán, zodpovednosť, splnenie zmluvy, vedľajšie dohody ku kúpnej zmluve). 

8) Konsenzuálne kontrakty II.  

Nájom. Formy nájomnej zmluvy. Nájom veci, zmluva o diele. Nájom pracovnej sily 

(pracovná zmluva). Spoločenská zmluva (societas). Príkazná zmluva (mandatum). 

9)  Iné dôvody vzniku záväzku. Kvázikontrakty. 

Obstaranie cudzích záležitostí bez príkazu. Bezdôvodné obohatenie. 

Delikty a záväzky z protiprávnych úkonov. Dôvod vzniku deliktu, zásada kumulatívnosti a 

individuálnosti; zásada noxality. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. 5. 2018 (piatok) – JUDr. Katarína Lenhartová 

 

10) Jednotlivé delikty (krádež, protiprávne poškodenie cudzej veci, lúpež, urážka). 

11) Kvázidelikty.  

12) Dedičské právo (charakteristika dedenia; dedenie zo závetu, zo zákona; civilné a prétorské dedenie; 

dedenie proti závetu; dôsledky nadobudnutia dedičstva; singulárna sukcesia pre prípad smrti). 

+ Priebežné hodnotenie 

 


