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Eurokódex judikatúra a monotematiky

Edičnú radu online judikatúr sme opäť rozšírili, tentokrát o novú oblasť Trestné právo, do ktorej sme
zaradili dva nové výbery:

Svedok v trestnom konaní - judikatúra

Z predhovoru autora: Výsluch svedka patrí k najčastejšie vykonávaným dôkazným prostriedkom,
ktorý sa vykonáva prakticky v každej trestnej veci. Osoba svedka, ktorá svojimi zmyslami vnímala
relevantné skutočnosti tvoriace predmet dokazovania v konkrétnej trestnej veci, je prameňom dôkazu.
Jej výsluch zasa dôkazným prostriedkom, prostredníctvom ktorého vypočúvajúcemu sprostredkuje
(„odovzdá“) informácie dôležité pre trestné konanie, ktoré pre orgány činné v trestnom konaní a súdy
majú z hľadiska dokazovania dôkaznú hodnotu. Výpoveď svedka je preto dôkazom, ktorý výrazným
spôsobom prispieva k objasneniu trestného činu a zisteniu jeho páchateľa, ktorému tak môže byť
uložený spravodlivý trest.
Tento výber judikatúry a súdnych rozhodnutí, predkladaný čitateľovi,
zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy
týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní. Ide napríklad
o povinnosť mlčanlivosti, právo svedka odoprieť výpoveď, zákaz
výsluchu svedka, zákonnosť a kontradiktórnosť výsluchu svedka,
vrátane ústavno-právnych štandardov kontradiktórnosti výsluchu
svedka, ktorá priamo súvisí s právom obvineného na spravodlivé
súdne konanie, ďalej prítomnosť advokáta pri výsluchu svedka,
rozpory vo výpovediach svedka a čítanie zápisníc o jeho
predchádzajúcej výpovedi (výpovediach), krivú výpoveď a krivú
prísahu, či takpovediac špecifické prípady výsluchov svedkov, ako
napríklad výsluchov svedkov mladších ako 18 rokov či výsluchov
utajených svedkov či agentov, čo je tematika, ktorá sa týka aj problematiky ochrany svedka.
Hoci sú vybrané súdne rozhodnutia usporiadané do uvedených tematických okruhov, cteného čitateľa si
dovolím upozorniť, že niektoré z rozhodnutí presahujú tieto tematické okruhy, a preto tieto okruhy
otázok treba brať viac-menej orientačne – pre ľahšiu orientáciu v zozname rozhodnutí.
doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Výber ponúka tzv. Tpj judikatúru, teda stanoviská Najvyššieho súdu SR vydávané od roku 1993 až po
súčasnosť, ktoré boli 
publikované v Zbierkach stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR. Obsahuje tiež vybrané
staršie stanoviská,  
vydané pred rokom 1993, spolu je vo výbere zaradených viac ako 100 stanovísk.
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Výhody online judikatúr

v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých
rozhodnutí
môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

Online publikácie sú súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Trestné
právo:

Svedok v trestnom konaní - judikatúra
Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

 
 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Judikatúra k dedičskému konaniu
Judikatúra krajských súdov k CSP
Judikatúra krajských súdov k SSP
Judikatúra krajských súdov k CMP
Judikatúra Najvyššieho súdu k dovolaniu
Judikatúra k ochrane osobnosti  
Medzinárodné právo súkromné – výber
predpisov
Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu
manželov NOVÉ

Pripravujeme:

Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu
rodičovských práv
Judikatúra k neodkladným opatreniam v
rodinnom práve

Pracovné právo

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
Judikatúra k skončeniu pracovného pomeru
Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve 

Pripravujeme:

Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu
podnikateľa

Ústavné právo

Nariadenie GDPR - Veľký komentár

Obchodné právo
Pripravujeme:

Judikatúra ku konaniu podnikateľa
Judikatúra k nekalej súťaži

Správne právo

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu
súdnemu poriadku
Judikatúra k Všeobecnému správnemu konaniu
Judikatúra k zákonu o štátnej službe príslušníkov
PZ, SIS, ZVJS a ŽP
Čierna stavba 
Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu
súdnemu poriadku 2. diel NOVÉ

Trestné právo

Svedok v trestnom konaní NOVÉ
Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia
NSSR NOVÉ

Daňové právo

Daňové judikáty
Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty
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https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14496760
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14499614
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-k-dedicskemu-konaniu.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-csp.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp.htm
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14266891
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14232776
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14164558
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14416429
https://www.epi.sk/vyhladavanie/clanok-knihy/eurokodex_literatura~itemid13612239
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14170502
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14322479
https://www.epi.sk/clanok-knihy/nariadenie-gdpr--velky-komentar.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-k-spravnemu-poriadku-a-spravnemu-sudnemu-poriadku.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/Vseobecne-spravne-konanie--teoria-a-prax.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-k-zakonu-o-statnej-sluzbe-prislusnikov-pz-sis-zvjs-a-zp.htm
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14291599
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14366479
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14496760
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14499614
https://www.epi.sk/clanok-knihy/danove-judikaty-2018.htm
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14002567


Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu  
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

300/2005 Z. z. Trestný zákon
301/2005 Z. z. Trestný poriadok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené
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https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/epi-kontakty.htm
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14416429
https://www.epi.sk/zz/2005-300
https://www.epi.sk/zz/2005-301

