SZTE ÁJK
Nemzetközi jogi és Európa-jogi tanszék
EURÓPA-JOG - Gyakorlat
(2015/2016. tanév I. félév; heti egy óra, 1 kredit)
A gyakorlat tematikája:
A következı jogesetek (Európai Unió Bírósága) és a tananyag kapcsolódó részei:
• Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA. (A nemzeti bíróság általi eltekintés a közösségi
joggal ellentétes törvény alkalmazásától.)
106/77. sz. ügy
• Srl CILFIT és Lanificio di Gavardo SpA v Ministero della sanità. (Az elızetes döntéshozatalra utalás
kötelezettsége.)
283/81. sz. ügy
• Ursula Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt.( Az irányelvek hatálya.)
8/81. sz. ügy
• Paola Faccini Dori v Recreb Srl. (A fogyasztók védelme az üzlethelyiségen kívül kötött szerzıdések esetén Magánszemélyek közötti jogvitákban való felhívhatóság.)
C-91/92. sz. ügy
• Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik Deutschland és The Queen v Secretary of State for Transport, ex
parte: Factortame Ltd és társai. (A közösségi jog tagállamnak betudható megsértésével a magányszemélyeknek
okozott károkért fennálló tagállami felelısség elve - A nemzeti jogalkotónak betudható jogsértések - Az állami
felelısség feltételei - A kártérítés mértéke.)
C-46/93. és C-48/93. sz. ügyek
• Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt v az Európai Közösségek Tanácsa.
5-71. sz. ügy
• Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. (Mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású
intézkedések.)
120/78. sz. ügy
• María Martínez Sala v Freistaat Bayern. (Az EK-Szerzıdés 8a., 48. és 51. cikke - A „munkavállaló" fogalma Az 1408/71/EGK rendelet 4. cikke - Gyermeknevelési támogatás - A „családi ellátás" fogalma - Az
1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése - A „szociális kedvezmény" fogalma - A tartózkodási
engedély vagy jogosultság birtoklásának követelménye.)
C-85/96. sz. ügy
• Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. (Szolgáltatásnyújtás
szabadsága - Ügyvédek)
C-55/94. sz. ügy
• Inga Rinau ügye (Másik tagállamban jogellenesen visszatartott gyermek visszavitelét elrendelı határozat
elismerésének megtagadása iránti kérelem – Sürgısségi elızetes döntéshozatali eljárás)
C-195/08 PPU. sz. ügy
• France Télécom SA v Bizottság (Erıfölénnyel való visszaélés fogalma - Releváns piac - Felfaló árazás)
C-202/07 P. sz. ügy
• CEPSA Estaciones de Servicio SA v LV Tobar e Hijos SL (Kartellek - Vállalkozások közötti megállapodások
– Csoportmentesség)
C-279/06 sz. ügy

FORRÁS: http://curia.europa.eu/ ; a gyakorlaton kiosztott anyagok.
A gyakorlat teljesítése és értékelése
A gyakorlat teljesítésének feltétele a gyakorlat rendszeres látogatása és a félév-végi beszámoló sikeres
teljesítése!
a) Legfeljebb két hiányzás esetén: a gyakorlat vezetıje - beszámoló teljesítése nélkül is -megajánlhatja
a gyakorlati jegyet a gyakorlaton végzett munka alapján.
b) Három vagy azt meghaladó hiányzás esetén a jegy nem ajánlható meg.
c) Hat, vagy azt meghaladó (akár igazolt, akár igazolatlan) távollét esetén a gyakorlat beszámolóval
sem fogadható el (kivéve az egyéni tanulmányi rend szerint tanuló hallgatókat)!
d) A hiányzásoknál igazolásnak nincs helye.
A beszámolók a szorgalmi idıszak utolsó hetében lesznek, írásban. A beszámoló a gyakorlat
anyagából lesz, de a jogesetekhez kapcsolódó általánosabb Európa-jogi ismeretek is kérdezhetıek.

