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1. Съдебната система на Европейския съюз . Съд на Европейския съюз . 
Правна природа и функции. 

2. Съдии – избиране, функциониране на Съда. 
3. Генерален адвокат – избиране, функции. 
4. Общ съд – нормативна уредба, състав, правомощия.  
5. Компетентност на Съда: преюдициална, правораздавателна и 

консултативна компетентност 
6. Иск за установяване на неизпълнение на задълженията от държава 

членка (чл. 258-260 ДФЕС) 
7. Неизпълнение на решенията на Съда на Европейския съюз . 

Производство по чл. 260, §2 от ДФЕС 
8. Контрол за законосъобразност на актовете на институциите (Чл. 263, 270 

и 277 ДФЕС) 
9. Възражение за незаконосъобразност на актовете на на институциите (чл. 

277 ДФЕС) 
10. Производство за установяване на неправомерно бездействие ( чл.265 

ДФЕС) 
11. Извъндоговорна отговорност. Иск за обезщетяване на вреди (чл. 268 във 

връзка с чл.  340, §2 ДФЕС) 
12. Съдебна закрила във връзка със санкции, наложени от органи на Съюза 

–(чл. 261 ДФЕС) и компетентност на Съда в областта на договорната 
отговорност (чл. 272 ДФЕС) 

13. Преюдициална компетентност – същност и основни функции. 
14. Производство по отправяне на преюдициално запитване. Процесуални 

предпоставки за допустимост – компетентност за отправяне на 
преюдициално запитване 

15. Постановяване на преюдициално заключение. Производство 
16. Преюдициално тълкувателно запитване. 
17. Правна сила на преюдициалното заключение. 
18. Производство пред Съда. Общи въпроси.Фази на производството – 

писмена и устна. Събиране на доказателства 
19.  Съдебно решение. Съдебни разноски. Правна помощ. Отмяна на влезли 

в сила съдебни решение. Изпълнение на съдебното решение 
20. Процесуални инструменти за ускоряване на разглеждането на делата. 

Спешно и бързо преюдициално производство. Опростено производство. 
Постановяване на решение с предимство. 

21.  Извънредни способи за защита. Отмяна на съдебни решения. 
22. Обжалване на съдебни актове на Общия съд. 
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