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Témy prednášok:
Záväzkové právo – všeobecná časť. Pojem a podstata záväzkového práva. Dôvody vzniku záväzku.
Obsah záväzkov. Členenie kontraktov. Forma uzavretia zmlúv. Verbálne kontrakty. Literálne
kontrakty.
Plnenie a jeho náležitosti. Pojem plnenie a jeho obsah. Náležitosti platného plnenia. Delenie plnení.
Splatnosť pohľadávky a jej význam. Omeškanie dlžníka. Omeškanie veriteľa.
Ručenie. Podstata a význam rímskeho ručenia. Akcesorita ručenia. Subsidiarita ručenia. Regresný
nárok. Typy ručenia v rímskom práve.
Všeobecná teória rímskeho kontraktu. Pojem kontrakt v rímskom práve. Delenie kontraktov podľa
obsahu. Delenie kontraktov podľa vzniku. Obsahové zložky kontraktu.
Reálne kontrakty. Pôžička – právny inštitút úverových vzťahov. Osobitosti námornej pôžičky.
Commodatum – charakter kontraktu. Vypožičanie a pôžička – spoločné a rozdielne znaky. Depositum.
Nepravideln úschova. Pignus – reálny kontrakt
Záložné právo – pojem a druhy. Vznik a obsah, realizácia. Konkurencia záložných práv. Osobitné
druhy záložného práva. Zánik záložného práva.
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Konsenzuálne zmluvy. Kúpno-predajná zmluva. Zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho. Locatio
conductio: 1) nájom veci, 2) pracovná zmluva, 3) zmluva o diele. Povinnosti zmluvných strán.
Osobitosti rímskej pracovnej zmluvy. Spoločenská zmluva, societas leonina. Mandatum a zastúpenie.
Nepomenované zmluvy a dohody – inštitúty rozširujúce rímsky kontraktuálny systém. Výmena.
Aestimatum. Iné nepomenované zmluvy. Justiniánsky systém nepomenovaných kontraktov. Pacta
a ich význam v zmluvnom práve. Donatio.
Obligationes quasi ex contractu. Konanie bez príkazu – porovnanie s mandátnou zmluvou. Práva
a povinnosti obstarávateľa a zainteresovaného. Bezdôvodné obohatenie. Predpoklady a procesné
aspekty
Zánik záväzkov. Solutio. Odpustenie dlhu a jeho účinky. Compensatio – procesný a materiálnoprávny
charakter. Status prétora pri procesnej kompenzácii. Novatio – predpoklady obnovy záväzku. Ostatné
spôsoby zániku záväzkov
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