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Rímske právo 1 – otázky A
pramene práva, systematika, osobné a rodinné právo, právny úkon
(platné od decembra 2020)
1. Pojem a náležitosti platného právneho úkonu.
2. Zastúpenie pri právnom úkone a jeho druhy.
3. Pojem, delenie a následky právnych skutočností.
4. Podmienka pri právnom úkone, pojem, druhy a účinky.
5. Hlavné oblasti činnosti laických právnikov (jurisprudencia).
6. Omyl pri právnom úkone - pojem, druhy a význam.
7. Civilné a prétorské právo.
8. Charakterizujte verejné a súkromné právo a uveďte tri rozdiely medzi nimi.
9. Materiálne a formálne pramene práva a druhy prameňov rímskeho práva.
10. Druhy právnych úkonov (+ príklady na uvedené druhy).
11. Výklad (interpretácia) práva - pojem, druhy a význam.
12. Justiniánska kodifikácia - jej časti a historický význam.
13. Obdobia vývoja rímskeho právneho poriadku.
14. Vedomá nezhoda vôle a prejavu (vnútorná výhrada a simulácia).
15. Donútenie a podvod pri právnom úkone.
16. Vady právneho úkonu a ich dôsledky (neplatnosť a odporovateľnosť).
17. Obsahové zložky (prvky) právneho úkonu.
18. Pojem a druhy právnických osôb v rímskom práve.
19. Spôsobilosť právne konať, pojem a predpoklady a obmedzenia.
20. Právna subjektivita prirodzených osôb, pojem a jej predpoklady.
21. Vznik a zánik otroctva.
22. Právne postavenie hlavy rodiny.
23. Vznik a zánik rímskeho občianstva a základné práva rímskeho občana.
24. Právny status osôb sui iuris a alieni iuris.
25. Právny status otrokov.
26. Pojem a druhy prejavu vôle v rímskom práve.
27. Poručníctvo a opatrovníctvo - pojem a charakteristika.
28. Agnátska a kognátska rodina (princíp).
29. Pojem, podstata a druhy rímskeho manželstva.
30. Majetkové vzťahy medzi manželmi.
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Rímske právo 1 – otázky B
vecné právo
(platné od decembra 2020)
1. Pojem a systém vecných práv.
2. Pojem vec a delenie vecí.
3. Pojem, subjekt a druhy vlastníckeho práva.
4. Obsah vlastníckeho práva.
5. Actio negatoria – podstata, cieľ, legitimácia..
6. Actio Publiciana – podstata, cieľ, legitimácia.
7. Rei vindicatio – podstata, legitimácia, cieľ, námietky.
8. Nadobudnutie vlastníckeho práva zmiešaním a spracovaním.
9. Odvodené spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva.
10. Nadobudnutie vlastníckeho práva k plodom.
11. Obmedzenia vlastníctva v súkromnom záujme.
12. Pojem, charakteristika a druhy spoluvlastníctva.
13. Vydržanie – pojem, predpoklady, právne účinky.
14. Nadobudnutie vlastníckeho práva spojením a splynutím.
15. Právna a mimoprávna ochrana držby.
16. Držba – pojem, predmet, subjekty držby.
17. Druhy držby.
18. Jednotlivé spôsoby nadobudnutia a zániku držby.
19. Nadobudnutie držby okupáciou.
20. Nadobudnutie držby tretími.
21. Nadobudnutie držby odovzdaním.
22. Vecné právo k cudzej veci – pojem, právna ochrana a druhy.
23. Požívacie právo – pojem, charakteristika, právna ochrana.
24. Pozemkové služobnosti – pojem, druhy, charakteristika, právna ochrana.
25. Osobné služobnosti – pojem, druhy, právna ochrana.
26. Pozemkové a osobné služobnosti - spoločné a rozdielne vlastnosti.
27. Dedičný nájom a dedičné právo stavby - charakteristika.
28. Záložné právo – pojem, podstata, účel (funkcie).
29. Záložné právo – druhy, obsah, právna ochrana.
30. Vznik a zánik záložného práva, viacnásobný záloh.

