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Medzinárodné právo súkromné
Otázky na záverečnú skúšku
1. Pojem, predmet a systém medzinárodného práva súkromného a procesného, cudzí
prvok
2. Historický vývoj medzinárodného práva súkromného a procesného
3. Druhy noriem medzinárodného práva súkromného (štruktúra, priame a kolízne normy),
normy medzinárodného práva procesného
4. Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného a ich vzájomný vzťah
5. Všeobecná charakteristika medzinárodného práva procesného, medzinárodná
právomoc a vnútroštátna príslušnosť súdu, pramene medzinárodného procesného práva
a ich vzťah
6. Právomoc v občianskych a obchodných veciach pre konania vo veci samej podľa
nariadenie Brusel Ia: pôsobnosť nariadenia, vzťah k ZMPSaP
7. Predbežné opatrenia vs. konanie vo veci samej z pohľadu medzinárodnej právomoci
8. Výlučná právomoc podľa nariadenie Brusel Ia
9. Právomoc určená dohodou a podriadenie sa právomoci podľa nariadenie Brusel Ia
10. Osobitné (ochranné pravidlá) právomoci podľa nariadenia Brusel Ia
11. Všeobecná a alternatívna právomoc podľa nariadenia Brusel Ia
12. Postup súdu pri zisťovaní právomoci podľa nariadenia Brusel Ia
13. Zvyškové pravidlá právomoci v občianskych a obchodných veciach podľa ZMPSaP
14. Právomoc v manželských veciach podľa nariadenia Brusel IIbis (vo veciach rozvodu)
15. Justičná spolupráca: cezhraničné doručovanie
16. Justičná spolupráca: cezhraničný výkon dôkazov
17. Kvalifikácia v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
18. Vedľajšie a hlavné otázky v spore s cudzím prvkom
19. Rozdiely medzi aplikáciou kolíznej normy a aplikáciou vecnej právnej normy
rozhodného práva
20. Zisťovanie cudzieho práva
V Trnave, 20. septembra 2021

1/2

21. Korekcia dôsledkov cudzieho práva: verejný poriadok, imperatívne normy, kogentné
normy
22. Rozlišovanie medzi zmluvnými a mimozmluvnými záväzkami v medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom
23. Pramene medzinárodného práva súkromného pre zmluvné záväzky a ich vzťah:
nariadenie Rím I, ZMPSaP a priame normy
24. Voľba práva a jej obmedzenia podľa nariadenia Rím I
25. Určenie rozhodného práva pre spotrebiteľské a pracovnoprávne vzťahy podľa
nariadenia Rím I
26. Určenie rozhodného práva pre zmluvné záväzky bez voľby práva
27. Pramene medzinárodného práva súkromného pre mimozmluvné záväzky a ich vzťah:
nariadenie Rím II, ZMPSaP a priame normy
28. Voľba práva a jej obmedzenia podľa nariadenia Rím II
29. Určenie rozhodného práva pre civilné delikty podľa nariadenia Rím II
30. Vecný štatút, právomoc na rozhodovanie o vecných právach
31. Základy majetkového režimu manželov s cudzím prvkom
32. Právny úkon z pohľadu medzinárodného práva súkromného, neplatnosť právnych
úkonov a odporovateľnosť právnych úkonov
33. Osobný štatút a cudzinecké právo
34. Statusové otázky fyzických osôb v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
35. Statusové otázky právnických osôb v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
36. Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach
37. Rozlišovanie

medzi

cezhraničným

účinkom

verejných

listín,

súdnymi,

administratívnymi a rozhodcovskými rozhodnutiami
38. Pramene

uznávania

a výkonu

cudzích

súdnych

rozhodnutí

v občianskych

a obchodných veciach a ich vzťah
39. Uznanie a výkon cudzieho súdneho rozhodnutia v občianskej a obchodnej veci v rámci
EÚ
40. Uznanie a výkon cudzieho súdneho rozhodnutia v občianskej a obchodnej veci
z tretieho štátu
41. Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí
42. Európske konanie o platobnom rozkaze
43. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
44. Európsky exekučný titul
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