
OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU
Európske právo V. (Súdny systém EÚ)

1. Vývoj súdneho systému Únie.

2. Pramene súdneho systému EÚ.

3. Štruktúra a organizácia Súdneho dvora.

4. Štruktúra a organizácia Všeobecného súdu.

5. Štruktúra a organizácia Súdu pre verejnú službu.

6. Právomoci Súdneho dvora EÚ.

7. Vecná a funkčná príslušnosť Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

8. Rozdelenie súdnej právomoci medzi Súdny dvor EÚ a súdy členských štátov.

9. Judikatúra Súdneho dvora EÚ ako prameň práva Únie.

10. Metódy výkladu práva Únie Súdnym dvorom EÚ.

11. Zastupovanie účastníkov konania pred Súdnym dvorom EÚ, počítanie času, doručovanie. 

12. Bezplatnosť konania, jazyk konania, podanie na Súdny dvor EÚ.

13. Písomná časť konania pred Súdnym dvorom EÚ.

14. Dokazovanie pred Súdnym dvorom EÚ.

15. Ústna časť konania pred Súdnym dvorom EÚ.

16. Nariaďovanie predbežných opatrení Súdnym dvorom EÚ.

17. Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ - triedenie, charakteristika, právne účinky.

18. Riadne opravné prostriedky v konaní pred Súdnym dvorom EÚ.

19. Mimoriadne opravné prostriedky v konaní pred Súdnym dvorom EÚ.

20. Právomoci Súdneho dvora v prejudiciálnom konaní.

21. Predmet prejudiciálneho konania o výklade práva Únie.

22. Predmet prejudiciálneho konania o platnosti práva Únie.

23. Pojem „vnútroštátny súdny orgán“ podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ.

24. Obligatórne podávanie prejudiciálnych otázok na Súdny dvor.

25. Fakultatívne podávanie prejudiciálnych otázok na Súdny dvor.

26. Dôsledky nepoloženia prejudiciálnej otázky v právnom poriadku Únie.

27. Dôsledky nepoloženia prejudiciálnej otázky v slovenskom právnom poriadku.

28. Prejudiciálne otázky podané súdmi Slovenskej republiky.

29. Procesné pravidlá podávania prejudiciálnych otázok na Súdny dvor.

30. Priebeh prejudiciálneho konania na Súdnom dvore, druhy rozhodnutí v prejudiciálnom konaní.

31. Prejudiciálny rozsudok - záväznosť, časové účinky.

32. Zásady rovnocennosti a účinnosti pri aplikácii práva Únie vnútroštátnymi orgánmi.

33. Povinnosti vnútroštátnych súdnych orgánov pri aplikácii práva Únie.

34. Predbežná ochrana práv vyplývajúcich z právneho poriadku Únie.

35. Konanie o porušenie povinnosti členským štátom - podmienky konania.

36. Konanie o porušenie povinnosti členským štátom - aktívna a pasívna legitimácia, priebeh konania.

37. Konanie o porušenie povinnosti členským štátom - právomoc Súdneho dvora, vynútiteľnosť rozsudku.

38. Ostatné konania voči členským štátom (okrem čl. 258 až 260 ZFEÚ).

39. Konanie o neplatnosť aktu inštitúcie Únie - preskúmateľné akty, dôvody neplatnosti aktu.

40. Konanie o neplatnosť aktu inštitúcie Únie - aktívna a pasívna legitimácia, lehoty.



41. Námietka protiprávnosti podľa čl. 277 Zmluvy o fungovaní EÚ.

42. Konanie o nečinnosť inštitúcie Únie. 

43. Konanie o náhradu škody spôsobenej Úniou. Konanie o pracovnoprávnych sporoch zamestnancov EÚ.

44. Stanoviská Súdneho dvora EÚ. Disciplinárne právomoci Súdneho dvora EÚ.

45. Konanie na základe rozhodcovskej doložky. Konanie o sankciách podľa čl. 261 ZFEÚ.


