UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Katedra ústavného práva
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I
KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SR
ak. r. 2019/2020 (denné aj externé štúdium)
Otázky na záverečnú písomnú skúšku
1.

Popíšte precedenčné účinky judikatúry Ústavného súdu SR.

2.

Vysvetlite tézu, že ústavný súd je kvázi súdny a kvázi politický orgán.

3.

Za akých podmienok je možné žiadať obnovu konania v trestných veciach podľa ZoÚS
ako aj judikatúry Ústavného súdu SR?

4.

Kedy môže Ústavný súd SR v konaní o volebných sťažnostiach pristúpiť k vyhláseniu
volieb za neplatné, resp. zrušiť výsledok volieb?

5.

Aké sú podmienky prípustnosti sťažnosti na ESĽP?

6.

Kedy je možné v konaní pred Ústavným súdom SR použiť Civilný sporový poriadok
a kedy Trestný poriadok? Uveďte zároveň aspoň dva príklady ku každému právnemu
predpisu, ktoré inštitúty je možné použiť.

7.

Charakterizujte spojenie ústavný súd ako negatívny a pozitívny zákonodarca.

8.

Vysvetlite ako chápete spojenie ústavný súd ako delegovaný ústavodarca.

9.

Aký je rozdiel medzi originálnou a subsidiárnou právomocou Ústavného súdu SR a ku
každej kategórii uveďte aspoň dva príklady.

10.

Popíšte fázu predbežného prerokovania návrhu.

11.

Popíšte fázu prípravy vo veci samej.

12.

Popíšte fázu vyhlasovania a doručovania rozhodnutia ako aj uverejňovania rozhodnutia
ústavného súdu.

13.

Popíšte všeobecné a individuálne účinky nálezu v konaní o súlade právneho predpisu.

14.

Uveďte, za akých podmienok môže podať návrh na konanie o súlade právnych predpisov
všeobecný súd.

15.

Aké sú podmienky návrhovej kompetencie verejného ochrancu práv.

16.

Prečo je ústavný súd viacčlenný orgán?

17.

Aký je rozdiel medzi disentujúcim a konkurenčným stanoviskom sudcu ústavného súdu?

18.

Popíšte nasledovné princípy konania pred ústavným súdom: dispozičný, aktívny postup
ústavného súdu, kontradiktórnosť, prezumpcia súladu právneho predpisu, formalizmus
konania, objektívna pravda.
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19.

Popíšte koncept nerozhodnutia.

20.

Aké sú rozdiely medzi kontrolou ústavnosti, ktorú vykonáva Ústavný súd SR a kontrolou
ústavnosti, ktorú vykonávajú iné orgány verejnej moci.

21.

Popíšte pojmy: ochrana objektívneho a ochrana subjektívneho ústavného práva.

22.

Charakterizujte sporovosť v rámci konania o výklade ústavy a ústavných zákonov.

23.

Aký je rozdiel medzi konaním o nezákonnosti či neústavnosti volieb na jednej strane
a konaním proti výsledku volieb v rámci volebného súdnictva.

24.

Čo skúma ústavný súd v rámci volebného súdnictva?

25.

Uveďte a popíšte rozdiely medzi Ústavným súdom SR a všeobecnými súdmi.

26.

Uveďte a popíšte kritériá nezávislosti súdov ako ich používa ESĽP.

27.

Čo je to nestrannosť súdnej moci? Pojem popíšte vrátane účelu nestrannosti.

28.

Aké testy sa používajú na skúmanie nestrannosti? Popíšte ich.

29.

Čo je precedenčnosť rozhodovania súdov? Pojem popíšte vrátane rovín záväznosti
precedensov.

30.

Porovnajte precedenčné právo v systéme common law s precedenčným právom
v kontinentálnej právnej kultúre.

31.

Charakterizujte precedenčné právo v angloamerickej právnej kultúre.

32.

Popíšte precedens v kontinentálnej právnej kultúre.

33.

Aké účinky záväznosti súdnych rozhodnutí poznáte? Popíšte ich. Charakterizujte pojmy
precedens de iure a precedens de facto vo vzťahu k Ústavnému súdu SR.

34.

Aké základné úlohy plní ústavné súdnictvo? Čo je to prežarovanie ústavy? Čo je to
klauzula nadradenosti v ústavách?

35.

Popíšte koncepciu ústavného súdnictva v teórii E. Sieyesa.

36.

Popíšte koncepciu ústavného súdnictva v teórii H. Kelsena.

37.

Porovnajte spoločné a odlišné znaky koncepcií ústavného súdnictva u E. Sieyesa a H.
Kelsena.

38.

Charakterizujte difúzny a koncentrovaný model ústavného súdnictva vrátane tzv.
inkluzivity.

39.

Popíšte abstraktnú a konkrétnu kontrolu ústavnosti vrátane problematických aspektov
tohto delenia.

40.

Popíšte weak a strong form súdnej kontroly ústavnosti.
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41.

Popíšte nasledovné pojmy: preventívna a následná kontrola ústavnosti; materiálna
a formálna kontrola ústavnosti.

42.

Popíšte vzťah medzi politikou a ústavným súdnictvom.
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