V. Kötelmi jog (általános rész)
501. Az obligatio fogalma és kialakulása*
502. Az obligatio fajai és keletkezési forrásai*
503. A negotium fogalma, fajai és alkatrészei*
504. A negotium érvényessége és hatályossága általában*
505. A obligatióban szereplı személyek. Többalanyú obligatiók
506. Az ügyleti képviselet
507. A szolgáltatás fogalma, és osztályozásai
508. Milyen szolgáltatásra vannak kötelezve a dare, facere, praestare szolgáltatási fajtákra
tekintettel az egyes reál- és konszenzuálszerzıdésekben szereplı felek?
509. Az alternatio, a facultas alternativa és a datio in solutum egybevetése
510. A kártérítés*
511. A pozitív és a negatív interesse
512. Az adós felelıssége általában*
513. Felelısségi fokozatok a klasszikus és a iustinianusi jogban*
514. A custodia és a vis maior*
515. Az egyes reál- és konszenzuál-szerzıdésekben szereplı felek felelıssége*
516. A késedelem
517. A kezesség fogalma és formái
518. A fejlett kezesség fıbb elvei. Beneficiumok a kezességnél
519. A zálogjog fogalma, formái, keletkezési forrásai, megszőnése
520. A zálogjog tartalma
521. Kielégítési sorrend több záloghitelezı esetén. Ius offerendi
522. A kötbér és a foglaló fogalma, funkciói
523. A novatio és a delegatio
524. A cessio
525. A solutio
526. A liberatio fajai (példákkal)
527. A compensatio
528. A contractus fogalma és története*
529. A pactum és a contractus viszonya*
530. A szerzıdési típuskényszer oldásának eszközei
531. A contractusok érvényessége és hatályossága általában*
532. Az akarathibák*
533. A nyilatkozat és a joghatáshoz kapcsolódás hibái*
534. A simulatio, a reservatio mentalis és a reticentia egybevetése
535. A dolus malus és a vis ac metus jogkövetkezményeinek egybevetése

VI. Kötelmi jog (különös rész)

601. Az ısi jog szerzıdései (elsısorban a stipulatio)
602. A császárkor szerzıdésrendszere általában
603. A mutuum, a commodatum és a precarium összevetése
604. A depositum
605. A zálogszerzıdés
606. A névtelen reálszerzıdések
607. Az emptio venditio fogalma, története, lényegi elemei. A laesio enormis*
608. Az emptio venditio különleges esetei. Mellékegyezmények az emptio venditiónál
609. Felelısség és veszélyviselés az emptio venditiónál*
610. A szavatosság az emptio venditiónál*
611. A locatio conductio általában. A locatio conductio operarum és a locatio conductio operis
egybevetése*
612. A locatio conductio rei
613. A locatio conductio operarum
614. A locatio conductio operis
615. A mandatum és alkalmazási köre
616. A societas. A societas és a collegium egybevetése
617. A peresíthetı pactumok
618. A novatio és a constitutum egybevetése
619. A donatio
620. A bíráskodással kapcsolatos kötelmi jogi intézmények
621. A quasi contractusok
622. Delictumok és crimenek a római jogban*
623. A delictum fogalmi elemei. Az actiones poenales
624. A furtum
625. Az iniuria
626. A damnum iniuria datum*
627. A praetori delictumok, a quasi delictumok és az ún. vegyes kötelmek
628. A köztársasági kor crimenei
629. A császárkor crimenei
630. A dolus szó különbözı jelentései és elıfordulási helyei
631. A causa (titulus) szó különbözı jelentései és elıfordulási helyei*
632. A római kötelmi jog továbbélése
633. A jogügyleti tan*

VII. Öröklési jog
701. Az öröklés eredete és lényege a római jogban
702. Az öröklési jogképesség
703. Az öröklési viszonyok tárgya
704. A hereditas iacens és a bona vacantia egybevetése
705. A római öröklési jog története
706. Az örökség megszerzésének módjai és jogalapjai*
707. Az örökség megszerzésének és megtartásának akadályai
708. A civiljogi törvényes öröklés
709. A praetori jogi törvényes öröklés
710. A iustinianusi törvényes öröklés*
711. Mit jelent az, hogy valaki in stirpes, in capita vagy in lineas örököl? Hol érvényesülnek
ezek az elıírások?
712. A testamentum fogalma és tartalma*
713. A testamentum formái*
714. A testamantum érvényessége és hatályossága*
715. A testamentum és a contractus érvénytelenségének egybevetése
716. A successio contra tabulas
717. A törvényes rész, a kötelesrész és a quarta Falcidia egybevetése
718. A collatio és a ius adcrescendi az öröklési jogban
719. A substitutio, a transmissio és a ius adcrescendi
720. Helytállás a hagyatéki tartozásokért. Kielégítési sorrend az öröklési jogban*
721. Beneficiumok az öröklési jogban
722. Jogsegélyek az öröklési jogban
723. A legatum
724. A legatum és a fideicommissum egybevetése
725. A donatio inter vivos, a donatio mortis causa és a mortis causa capio egybevetése
726. Öröklési jogi tárgyú senatus consultumok
727. A római öröklési jog továbbélése

