
Otázky na štátnu skúšku zo štátnicového predmetu 

„Rímske právo“ 

 

I. časť 

1a. Materiálne a formálne právo dediť. 

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

3a. Zastúpenie pri právnom úkone a jeho druhy. 

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

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

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

7a. Pojem a druhy závetu. 

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

9a. Civilné a prétorské právo. 

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

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

12a. Ležiace dedičstvo - charakteristika a právny význam. 

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

14a. Obmedzenie spôsobilosti právne konať - charakteristika a dôvody 

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

16a. Justiniánska kodifikácia - jej časti a charakteristika. 

17a. Poručníctvo a opatrovníctvo - pojem a charakteristika. 

18a. Materiálna a formálna právoplatnosť rozsudku, pluspetícia. 

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

20a. Pojem a druhy rímskeho manželstva. 

21a. Obsahové zložky právneho úkonu. 

22a. Dedenie zo zákona podľa justiniánskych noviel. 

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

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

25a. Spôsobilosť právne konať, pojem a predpoklady. 

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



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

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

29a. Druhy žalôb. 

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. 

 

II. časť 

1b. Pojem a systém vecných práv. 

2b. Pojem, subjekt a druhy vlastníckeho práva. 

3b. Pojem držba, druhy držby. 

4b. Actio negatoria – podstata a cieľ. 

5b. Nadobudnutie vlastníckeho práva zmiešaním a spracovaním. 

6b. Jednotlivé spôsoby nadobudnutia a zániku držby. 

7b. Odvodené spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. 

8b. Pojem vec a delenie vecí. 

9b. Obmedzenia vlastníckeho práva v súkromnom záujme. 

10b. Pojem, charakteristika a druhy spoluvlastníctva. 

11b. Vydržanie – pojem, predpoklady, právne účinky. 

12b. Právna a mimoprávna ochrana držby 

13b. Vecné právo k cudzej veci – pojem, právna ochrana a druhy. 

14b. Požívacie právo – pojem, charakteristika, právna ochrana. 

15b. Pozemkové služobnosti – pojem, druhy, charakteristika, právna ochrana. 

16b. Pozemkové a osobné služobnosti - spoločné a rozdielne vlastnosti. 

17b. Dedičný nájom a dedičné právo stavby - charakteristika. 

18b. Predmet a subjekt držby, zánik držby. 



19b. Záložné právo – pojem, účel (funkcie) a druhy. 

20b. Predmet a obsah záložného práva. 

21b. Vznik a zánik záložného práva, viacnásobný záloh. 

22b. Právna ochrana záložného práva. 

23b. Nadobudnutie vlastníckeho práva k plodom. 

24b. Reivindikačná žaloba – podstata, legitimácia, cieľ, námietky. 

25b. Okupácia – pojem, podstata, predpoklady. 

26b. Obsah vlastníckeho práva. 

27b. Nadobudnutie držby tretími. 

28b. Nadobudnutie držby vo všeobecnosti. 

29b. Nadobudnutie vlastníckeho práva spojením a splynutím. 

30b. Actio Publiciana – podstata a cieľ. 

 

III. časť 

1c. Pojem a predpoklady záväzku, civilné a naturálne záväzky. 

2c. Záväzky z kontraktov – všeobecná charakteristika, delenie podľa spôsobu uzavretia. 

3c. Delenie záväzkov podľa prameňa ich vzniku a ich charakteristika. 

4c. Delené a kumulatívne záväzky. 

5c. Solidárne záväzky – charakteristika, vznik, vzájomný vzťah medzi solidárnymi veriteľmi a 

dlžníkmi. 

6c. Ručenie (rukojemníctvo) – pojem, zásady a druhy v klasickom práve. 

7c. Adjektická zodpovednosť, druhy pripojených žalôb. 

8c. Nepomenované kontrakty. 

9c. Obsah plnenia a náležitosti (obmedzenia) obligačného plnenia. 

10c. Určité a neurčité plnenie, alternatívny záväzok a alternatívna možnosť plnenia. 

11c. Zánik záväzkov podľa civilného práva. 

12c. Zánik záväzkov podľa prétorského práva. 

13c. Zodpovednosť za nesplnenie záväzku – nesplnenie, spôsobenie, zavinenie. 

14c. Náhrada škody, omeškanie dlžníka a veriteľa. 

15c. Pôžička – charakteristika, zodpovednosť strán, žaloby. 

16c. Vypožičanie – charakteristika, práva a povinnosti strán, zodpovednosť, žaloby. 



17c. Úschova – charakteristika, práva a povinnosti strán, zodpovednosť, žaloby. 

18c. Stipulácia – charakteristika, význam a použiteľnosť. 

19c. Kúpna zmluva – charakteristika, práva a povinnosti strán, žaloby. 

20c. Kúpna zmluva – zodpovednosť za fyzické a právne vady veci. 

21c. Nájom veci – charakteristika, práva a povinnosti strán, zodpovednosť, žaloby. 

22c. Pracovná zmluva – charakteristika, práva a povinnosti strán, zodpovednosť. 

23c. Zmluva o diele – charakteristika, práva a povinnosti strán, zodpovednosť, žaloby. 

24c. Spoločenská zmluva – charakteristika, vznik, zánik, povinnosti spoločníkov. 

25c. Príkazná zmluva - charakteristika, práva a povinnosti strán, zodpovednosť, žaloby. 

26c. Obstaranie cudzích záležitostí bez príkazu. 

27c. Bezdôvodné obohatenie – podstata, predpoklady a druhy. 

28c. Všeobecná charakteristika záväzkov z deliktov; krádež – pojem a znaky. 

29c. Protiprávne poškodenie cudzej veci – charakteristika, predpoklady, žaloba. 

30c. Druhové a individuálne plnenie, deliteľné a nedeliteľné plnenie. 

 


