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Požiadavka zachovávať dobré mravy predstavuje jednu zo základných zásad uplatňovaných pri
výkone práv a povinností. Výber 71 rozhodnutí ponúka rozhodnutia k definícii dobrých mravov a tiež
k aplikácii dobrých mravov v konkrétnych prípadoch. 

Rozhodnutia sú rozdelené do
týchto oblastí:

k definícii dobrých mravov
dobré mravy v občianskoprávnych
vzťahoch
dobré mravy v obchodnoprávnych
vzťahoch pri poctivom obchodnom
styku
dobré mravy v pracovnoprávnych
vzťahoch

 

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 publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť
Občianske právo:
Judikatúra k dobrým mravom v občianskom, obchodnom a pracovnom práve
 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Judikatúra k dedičskému konaniu

Obchodné právo 

Judikatúra k nekalej súťaži NOVÉ
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~petra-beznoskova
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14687723
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-k-dedicskemu-konaniu.htm


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

Judikatúra k dobrým mravom NOVÉ  
 

Pripravujeme:

Judikatúra k trovám v súdnom konaní
Judikatúra krajských súdov k CSP, 2019 – 2020

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

Pripravujeme:

Judikatúra ku konaniu podnikateľa

Ústavné právo

Nariadenie GDPR - Veľký komentár
Nariadenie GDPR - Veľký komentár 2.
aktualizované vydanie NOVÉ

Judikatúra k právu združovania NOVÉ

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 

Trestné právo

Svedok v trestnom konaní 
Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia NSSR

Pripravujeme:

Judikatúra k postaveniu obvineného

Daňové právo

Daňové judikáty
Judikatúra ESD k dani z pridanej hodnoty

 

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

 
Autor: JUDr. Petra Beznosková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

40/1964 Zb. Občiansky zákonník
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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/form/goto.ashx?t=40&p=14566594
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14615790
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14687723
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/form/goto.ashx?t=40&p=14511013
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14714499
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
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/1964-40

