EURÓPSKE PRÁVO IV. – PREDBEŽNÁ OSNOVA PREDNÁŠOK
A SEMINÁROV
13. týždňov (11.2. – 10.5)
1. Úvod do justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ (11.2)
- história a dôvody vzniku justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ (európskeho
medzinárodného práva súkromného), Zmluva o založení EHS z roku 1957, Bruselský dohovor,
Lugánsky dohovor, Maastrichtská zmluva, Amsterdamská zmluva, Lisabonská zmluva, nový
právny základ
- pôsobnosť (rozsah) noriem EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ
- vzťah medzi prameňmi medzinárodného práva súkromného a normami EÚ v oblasti justičnej
spolupráce v civilných veciach EÚ
- jednotlivé pramene práva EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ
- pravidlá výkladu noriem EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ
- pravidlá aplikácie noriem EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ
- právna úprava prejudiciálneho konania v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach EÚ
- uznávanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí v rámci EÚ
- európsky justičný atlas EÚ v civilných veciach
- európska súdna sieť pre občianske a obchodné veci
2. Určovanie právomoci/príslušnosti súdov podľa nariadenia Brusel I – prvá časť (18.2)
- pôsobnosť nariadenia č. 44/2001 „Brusel I“ (vecná, časová, osobná, teritoriálna, vzťah
k medzinárodným zmluvám, medzinárodný prvok), Owusu, C-281/02, Lindner C- 327/10,
Realchemie Nederland, C-406/09, LTU v. Eurocontrol, 29/76, Volker Sonntag v. Waidmann, C172/91, Portbridge, C-148/03, TNT Express, C-533/08,
- príslušnosť výlučná (čl. 22) ČEZ, C-343/04, GAT, C-4/03
- podrobenie sa príslušnosti (čl. 24), Michal Bilas, C-111/09
- príslušnosť dohodnutá (čl. 23), Sanicentral, 25/79
- príslušnosť všeobecná (čl. 2 – 4), C-327/10 Lindner
3. Určovanie právomoci/príslušnosti súdov podľa nariadenia Brusel I – druhá časť (25.2)
- príslušnosť daná na výber (čl. 5 – 6), Petra Engler, C-27/02, Color Drack GmbH, C-386/05, Car
Trim, C-381/08, Eurosteel, C-87/10, Peter Rehder, C-204/08, Handelskwekerij G.J.Bier B.V. v.
Mines de potasse d´Alsace S.A., 21/76, eData Advertising, C-509/09 a Martinez, C-161/10, Fiona
Shevill, C-68/93, Roche Nederland BV, C-539/03, Freeport, C-98/06, Reichs Montage AG, C103/05
- príslušnosť vo veciach poistných, spotrebiteľských a pracovných zmlúv (čl. 8 – 21), Gruber, C464/01, Pammer, C-585-08 a Hotel Alpenhof, C-144/09
- prekážka litispendence a súvisiacich konaní, Owners of the Cargo on Board of the Ship „Tatry“ ca
Owners of the Ship „Maciej Rataj“, C-406/92
- predbežné opatreniam St. Paul Diary Industries NV, C-104/03
- prieskum príslušnosti vnútroštátnym súdom (čl. 25 a 26)
4. Určovanie právomoci súdov podľa nariadenia Brusel IIa. (4.3)
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. 2201/2003 „Brusel IIa“ / „Brusel IIbis“, C435/06, C-523/07, medzinárodný prvok
- príslušnosť vo veciach manželských, C-68/07 Sundelind Lopez, C-168/08 Hadadi
- príslušnosť vo veciach rodičovskej zodpovednosti
- predbežné opatrenia, C-523/07, C – 403/09 Jasna Detiček, C – 256/09 Bianca Purrucker
5. Uznávanie a výkon rozhodnutí podľa nariadenia Brusel I a Brusel IIa (11.3)
- pôsobnosť nariadenia Brusel I v otázke uznania rozhodnutia, C-514/10 Wolf Naturprodukte,

- forma a účinky uznania podľa nariadenia Brusel I
- exekučná imunita podľa nariadenia Brusel I
- výkon rozhodnutia podľa nariadenia Brusel I
- uznávanie a výkon podľa nariadenia Brusel IIa, C –195/08 Ingou Rinau
6. Európsky exekuční titul pre nesporné nároky (18.3)
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. 805/2004 (EET)
- medzinárodný prvok, nesporný nárok, podmienky osvedčenia EET
- pozastavená a obmedzená vykonateľnosť EET, náhradné osvedčenie
- procesné normy EET, výkon a zamietnutie výkonu EET
7. Európsky platobný rozkaz a Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (25.3)
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. 1896/2006 (EPR)
- medzinárodný prvok, miestna, vecná príslušnosť EPR
- návrh na vydanie EPR a rozhodnutie o vydaní EPR, odpor, vykonateľnosť, preskúmateľnosť EPR,
C-215/11
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. č. 861/2007 (ESC)
- medzinárodný prvok, miestna príslušnosť ESC
- návrh na začatie konania, priebeh a ukončenie konania, preskúmateľnosť rozhodnutia ESC
- uznanie a výkon ESC
8. Určovanie právomoci, rozhodného práva, uznávanie a výkon rozhodnutí a spolupráca vo
veciach vyživovacej povinnosti (8.4)
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. 4/2009
- všeobecné ustanovenia o právomoci, preskúmanie právomoci
- určovanie rozhodného práva (Haagsky protokol z roku 2007)
- uznávanie, vykonateľnosť a výkon rozhodnutí
- spolupráca medzi ústrednými orgánmi
9. Spolupráca súdov členských štátov pri dokazovaní a doručovaní súdnych a mimosúdnych
písomností v občianskych alebo obchodných veciach (15.4)
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. 1206/2001 (nariadenie o dokazovaní)
- žiadosť o vykonanie dokazovania príslušnému súdu iného členského štátu (dožiadanie)
- žiadosť o povolenie priameho dokazovania na území iného členského štátu
- jazykový režim, náklady dokazovania, odmietnutie, Artur Weryński, C-283/09
- vecná, miestna, časová pôsobnosť nariadenia č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych
písomností vo veciach občianskych a obchodných (nariadenie o doručovaní), Roda Golf & Beach
Resort SL, C-14/08,
- zisťovanie adresy, spôsoby doručovania, Plumex, C-473/04, jazykový režim, náklady doručenia
- odmietnutie písomnosti, Weiss und Partner, C-14/07, Leffler, C-443/03
10. Určovanie rozhodného práva pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I) a pre mimozmluvné
záväzkové vzťahy (Rím II) (22.4)
- univerzálna použiteľnosť (čl. 2 nariadenia č. 593/2008 „RI“ a čl. 3 nariadenia č. 864/2007 „RII“),
imperatívne ustanovenia (čl. 9 RI a čl. 16 RII)
- zákaz spätného a ďalšieho odkazu (čl. 20 RI a čl. 24 RII)
- výhrada verejného poriadku (čl. 21 RI a čl. 26 RII - Krombach, C-7/98, Maxicar, C-38/98,
Apostolides, C-420/07)
- obvyklé bydlisko (čl. 19 RI a čl. 23 RII)
- pôsobnosť (časová, osobná, vecná) nariadenia RI
- voľba práva podľa RI
- kolízna úprava v prípade absencie voľby práva podľa RI

- ochrana slabšej strany podľa RI
- pôsobnosť (časová, osobná, vecná) nariadenia RII, Homawoo, C-412/10
- všeobecné pravidlo určenia rozhodného práva podľa RII
- osobitné pravidlá RII
- voľba práva podľa RII
- spoločné ustanovenia RII
11. Posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku,
súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných
listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia (29.4)
12. Zhrnutie (10.5)
Literatúra a študijné materiály
- všetky uvedené právne predpisy EÚ
- relevantná uvedená judikatúra Súdneho dvora EÚ
- konsolidované (aktualizované a úplné) znenia všetkých relevantných právnych predpisov sú
dostupné v publikácii: Michael Siman - Miroslav Slašťan - Peter Hulla : Sekundárne právo
Európskej únie: Rok vydania: 2010 (2. vydanie), počet strán: 772
odporúčaná literatúra k teoretickej časti: Csach, K. – Širicová, Ľ: Úvod do štúdia medzinárodného
práva súkromného a procesného, Košice: UPJŠ, 2011
(dostupné tu zdarma na stiahnutie: http://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_18.pdf)

Forma skúšky: písomná
- teoretická časť (6-7 otvorených aj uzavretých otázok)
- praktická časť (riešenie prípadu – určenie právomoci, rozhodného práva, uznanie a výkon
rozhodnutia – 3-4 otázky, jednotlivé prípady budú vychádzať z vyššie uvedenej judikatúry Súdneho
dvora EÚ)

