ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ЮРИДИЧЕСКИФАКУЛТЕТ

КОНСПЕКТ
ПО ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1. Общо учение за изпълнителния процес. Обсег на изпълнителния процес. Материални права, осъществявани чрез
изпълнителния процес.
2. Изпълнителни способи.
З. Условия за допустимост на изпълнителния процес.
4. Право на принудително изпълнение.
5. Изпълнителни основания.
6. Издаване на изпълнителен лист.
7. Заповедно производство
8. Страни в изпълнителния процес.
9. Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес.
10. Защита срещу изпълнението — обжалване действията на съдебния изпълнител и защита по исков ред.
11.Изпълнения на парични притезания — общи правила.
12. Секвестируеми имуществени права.
1 З .Несеквестируеми имуществени права.
14. Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми, плащане.
15. Изпълнение върху движими вещи на длъжника. Опис, оценка и предаване за пазене.
16. Продажба на движими вещи.
17. Изпълнение върху недвижими вещи на длъжника. Опис, оценка, пазене.
18. Продажба на недвижими имот.
19. Връщане на даденото при съдебно отстранение.
20. Продан на съсобствен и ипотекиран имот.
21. Изпълнение върху вещи в съпружеска общност — особености в изпълнението.
22. Изпълнение върху вземания на длъжника.
23. Запор върху трудово възнаграждение.
24. Изпълнение върху налични и безналични книжа.
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25. Изпълнение върху дял от търговско дружество.
26. Изпълнение на непарични вземания. Принудително отнемане на вещи. 27. Въвод във владение.
28. Защита на трето лице при въвод във владение.
29. Изпълнение на определено действие.
30. Изпълнение срещу държавни учреждения, общини и бюджетно субсидирани заведения.
31. Изпълнение на притезания за заместими действия.
32. Изпълнение на задължение за предаване на дете.
33. Изпълнение при залози по 303 и особености при несъстоятелност.
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