Zameranie na postupovú skúšku z predmetu „Občianske právo 1“
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OBČIANSKE PRÁVO – VŠEOBECNÁ ČASŤ, VECNÉ PRÁVA, DEDIČSKÉ PRÁVO
1. Súkromné právo: Charakteristika; Zásady súkromného práva; Systém súkromného práva
2. Povaha, podstata, pojem občianskeho práva, pramene a systém občianskeho práva;
Systematika Občianskeho zákonníka
3. Historický vývoj občianskeho (súkromného) práva na Slovensku od najstarších dôb až po
pripravovanú rekodifikáciu Občianskeho zákonníka
4. Európske právo a jeho vplyv na slovenské súkromné právo
5. Právne skutočnosti: právny dôvod a právne skutočnosti, ich následky, triedenie právnych
skutočností; Udalosti a protiprávne stavy; Právne domnienky a fikcie
6. Úkony; Právne úkony – pojem, pojmové znaky, typy a druhy právnych úkonov
7. Vznik právnych úkonov; Vznik zmluvy
8. Náležitosti právnych úkonov; Obsah právnych úkonov; Výklad právnych úkonov;
Protiprávne úkony
9. Právne následky vadnosti právnych úkonov
10. Význam času v občianskom práve; Určenie času; Počítanie lehôt
11. Premlčanie a preklúzia podľa Občianskeho zákonníka
12. Občianskoprávny vzťah (všeobecne) – predmet občianskoprávnych vzťahov; Veci
v občianskoprávnom zmysle; Obsah občianskoprávnych vzťahov; Výkon a ochrana
občianskych práv
13. Subjekty občianskoprávnych vzťahov – právna spôsobilosť – fyzické osoby; Blízke osoby
a pojem domácnosť
14. Subjekty občianskoprávnych
občianskoprávnych vzťahov)

vzťahov

–

právnické

15. Zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka
16. Osobnostné práva a ich ochrana
17. Vecné práva – pojem, podstata a druhy ; Držba a detencia

osoby (štát

ako

účastník

18. Vlastnícke právo – pojem, obsah, subjekty a predmet vlastníckeho práva
19. Vlastnícke právo – výkon a obmedzenie vlastníckeho práva, ochrana vlastníckeho práva
20. Právna úprava susedských práv
21. Nadobúdanie vlastníckeho práva zmluvou; Nadobúdanie vlastníckeho práva rozhodnutím
štátneho orgánu
22. Nadobúdanie vlastníckeho práva na základe iných skutočností ustanovených zákonom
(vydržanie, stratené, skryté a opustené veci, vytvorenie novej veci, spracovanie veci,
prírastok, príklep licitátora, neoprávnená stavba)
23. Podielové spoluvlastníctvo
24. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
25. Vecné práva k cudzím veciam; Vecné bremená; Zádržné právo
26. Vecné práva k cudzím veciam; Záložné právo
27. Kataster nehnuteľností – podstata a funkcie; Zásady právnej úpravy katastra nehnuteľností;
Zápisy do katastra nehnuteľností; List vlastníctva
28. Dedičské právo: Dedenie a dedičské právo; Subjekty; Dedičstvo; Zásady dedenia;
Predpoklady dedenia
29. Dedičské právo: Nadobúdanie dedičstva; Odmietnutie dedičstva; Dedičská nespôsobilosť;
Vydedenie; Ochrana oprávneného dediča
30. Dedenie zo zákona
31. Dedenie zo závetu

