
1 

 

Otázky na skúšku z predmetu Rímske právo II. 

 

1. Štruktúra systému rímskeho súkromného práva s dôrazom na vecné, záväzkové a dedičské 

právo 

2. Rozdiel medzi vecným (absolútnym) a záväzkovým (relatívnym) právom (všeobecne 

+ vysvetlenie na príklade) 

3. Vedľajšie zložky právneho úkonu: Odkladacia podmienka (condicio suspensiva), rozväzovacia 

podmienka (condicio resolutiva) a príkaz (modus) 

4. Konvalidácia právneho úkonu (+ vysvetlenie na príklade) 

5. Štruktúra systému obligačného práva (zmluvné a mimozmluvné záväzkové právo) 

6. Bezdôvodné obohatenie (condictio ob iniustam causam, condictio ob causam finitam, condictio 

ob turpem causam) 

7. Condictio indebiti 

8. Condictio pretii 

9. Delené záväzky a kumulatívne záväzky 

10. Solidárne záväzky 

11. Postúpenie pohľadávky (cessio) a jej náhrady v rímskom práve (novácia a mandatum ad 

agendum) 

12. Predmet záväzkov (individuálne a druhové plnenie; deliteľné a nedeliteľné plnenie, určité 

a neurčité plnenie; alternatívny záväzok a alternatívna možnosť plnenia) 

13. Kontraktuálna zodpovednosť (dolus, culpa, custodia, casus) a utilitárny princíp (princíp 

prospešnosti) 

14. Vady v podstate zmluvného vzťahu 

15. Vady v splnení zmluvného vzťahu  - nesplnenie a jeho následky (dodatočná nemožnosť 

plnenia, omeškanie dlžníka alebo veriteľa) 

16. Vady v splnení zmluvného vzťahu – vadné splnenie (právna vada a vecná vada) 

17. Druhy kontraktov podľa spôsobu ich vzniku 

18. Stipulácia (stipulatio) 

19. Nepomenované kontrakty (contractus innominati) a condictio causa data causa non secuta 

20. Charakteristika a pojmové znaky kúpnej zmluvy (emptio venditio) 

21. Predmet kúpy a kúpna cena 

22. Zodpovednosť predávajúceho za právnu vadu a evikčný princíp  

23. Zodpovednosť predávajúceho za vecnú vadu a nároky kupujúceho (actio redhibitoria, actio 

quanti minoris) 

24. Náhrada pozitívneho interesu, náhrada negatívneho interesu a culpa in contrahendo pri 

kúpnej zmluve 

25. Zodpovednosť predávajúceho za dodatočnú nemožnosť plnenia  
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26. Zásada „periculum est emptoris“  

27. Vedľajšie doložky pri kúpnej zmluve: výhrada lepšej ponuky (in diem addictio) a kúpa na 

skúšku (pactum displicentiae)  

28. Lex commissoria pri kúpnej zmluve 

29. Charakteristika a pojmové znaky nájomnej zmluvy (locatio conductio rei)  

30. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomníka  

31. Pravidlo „kúpa ruší nájom“ pri nájomnej zmluve 

32. Zánik nájmu 

33. Rozdiel medzi nájmom a árendou 

34. Charakteristika a pojmové znaky zmluvy o diele (locatio conductio operis)  

35. Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa 

36. Nebezpečenstvo protiplnenia pri zmluve o diele 

37. Lex Rhodia de iactu  

38. Charakteristika a pojmové znaky príkaznej zmluvy (mandatum)  

39. Práva a povinnosti príkazcu a príkazníka 

40. Úverový príkaz (mandatum qualificatum) 

41. Priame a nepriame zastúpenie 

42. Rozdiel medzi príkaznou zmluvou a obstaraním cudzích záležitostí bez príkazu (negotiorum 

gestio) 

43. Pojmové znaky obstarania cudzích záležitostí bez príkazu 

44. Charakteristika a spôsob vzniku zmluvy o pôžičke (mutuum) 

45. Senatusconsultum Macedonianum a pôžička ako naturálna obligácia 

46. Contractus mohatrae 

47. Charakteristika a spôsob vzniku zmluvy o úschove (depositum) 

48. Práva a povinnosti ukladateľa a uschovávateľa 

49. Úschova peňazí (depositum regulare a depositum irregulare) 

50. Charakteristika a spôsob vzniku zmluvy o vypožičaní (commodatum) 

51. Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa 

52. Výprosa (precarium) a jej odlíšenie od zmluvy o vypožičaní 

53. Darovanie (donatio) 

54. Zákazy obmedzujúce darovanie (zákaz darovania medzi manželmi, lex Cincia) 

55. Spôsoby zániku záväzkov 

56. Zánik záväzku splnením dlhu (solutio) 

57. Delegatio solvendi a „teória prechodu“ 

58. Kompenzácia (compensatio) 

59. Novácia (novatio)  

60. Charakteristika ručenia a jeho funkcie 
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61. Akcesorita a subsidiarita ručenia 

62. Regres ručiteľa voči dlžníkovi 

63. Rozdiel medzi ručením a úverovým príkazom (mandatum qualificatum) 

64. Krádež (furtum) a predpoklady zodpovednosti zlodeja 

65. Ochrana okradnutého vlastníka (actio furti, condictio furtiva) 

66. Protiprávne poškodenie cudzej veci (damnum iniuria datum) a predpoklady zodpovednosti 

67. Kauzalita konania  

68. Ochrana poškodeného (actio legis Aquiliae) 

69. Nadobudnutie dedičstva: delácia dedičstva (pojem a okamih nastúpenia) a adícia dedičstva 

70. Delačné dôvody, zásada „nikto nemôže zomrieť sčasti s testamentom sčasti bez testamentu“ 

a akrescencia uvoľneného dedičského podielu 

71. Ležiaca pozostalosť (hereditas iacens) 

72. Dedičská substitúcia  

73. Povinný podiel z dedičstva a materiálne neopomenuteľné dedičské práva, querella inofficiosi 

testamenti 

74. Zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa 

75. Ochrana dedičského práva (hereditatis petitio) 

76. Rozdiel v právnom postavení dediča a odkazovníka 

77. Vindikačný odkaz  

78. Damnačný odkaz 

79. Odkaz cudzej veci a senatusconsultum Neronianum 

80. Nadobudnutie odkazu: dies cedens a dies veniens 

81. Fideikomis a univerzálny fideikomis 

82. Darovanie pre prípad smrti  

83. Lex falcidia a falcidiánska kvarta 

 


