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1. Charakteristika osobitných konaní

2. Princípy a zásady nesporových konaní

3. Právomoc a príslušnosť v konaní o dedičstve

4. Konanie o dedičstve – podmienky konania

5. Priebeh konania o dedičstve

6. Notár ako súdny komisár v konaní o dedičstve

7. Skončenie konania o dedičstve

8. Starostlivosť súdu o maloletých 

9. Konanie o osvojiteľnosti a konanie o osvojení

10. Konanie o úschovách

11. Konanie o umorenie listín

12. Konanie o spôsobilosti na právne úkony

13. Konanie povolenie uzavrieť manželstvo

14.  Konanie o vyhlásenie za mŕtveho

15. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v ústave zdravotníckej starostlivosti

16. Konanie vo veciach obchodného registra

17. Opravné systémy a opravné prostriedky v civilnom procese

18. Systém neúplnej apelácie podľa OSP

19. Revízny a kasačný systém

20. Odvolanie – podmienky prípustnosti

21. Účinky odvolania

22. Konanie o odvolaní

23. Rozhodnutie o odvolaní

24. Obnova konania – podmienky prípustnosti

25. Konanie o návrhu na obnovu konania

26. Dovolanie podmienky prípustnosti

27. Konanie o dovolaní a rozhodnutie o dovolaní

28. Mimoriadne dovolanie 

29. Správne súdnictvo – pojem, účel, procesné podmienky

30. Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov



31. Rozhodovanie o opravných  prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov

32. Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy

33. Konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

34. Výkon rozhodnutia všeobecne

35. Výkon rozhodnutia podľa OSP

36. Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí

37. Exekučné konanie – pojem, charakteristika, predpoklady

38. Exekučné konanie – zásady

39. Postavenie súdneho exekútora

40. Priebeh exekučného konania

41. Účastníci exekučného konania 

42. Exekučné tituly

43. Procesné úkony exekútora

44. Odklad a zastavenie exekúcie

45. Exekúcia zrážkami zo mzdy

46. Tretinový systém pri zrážkach zo mzdy

47. Zmena platiteľa mzdy

48. Prikázanie pohľadávky z účtu v banke

49. Prikázanie inej peňažnej pohľadávky

50. Exekúcia na obchodný podiel

51. Predaj hnuteľných vecí

52. Veci nepodliehajúce exekúcii

53. Exekúcia predajom cenných papierov

54. Exekúcia predajom nehnuteľností

55. Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti

56. Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

57. Vypratanie

58. Odobratie veci  

59. Rozdelenie spoločnej veci

60. Uskutočnenie prác a výkonov

61. Postavenie a činnosť notára

62. Alternatívne riešenia civilných vecí,

63. Rozhodcovské konanie,

64. Mediácia



65. Európske právo civilného procesu – základné teoretické východiská

 


