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V septembri 2019 sme zverejnili výbery rozhodnutí krajských súdov k právnej úprave Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku. Vo výberoch
boli zahrnuté rozhodnutia vydané od účinnosti právnych predpisov, t. j. od 1. 7. 2016 do roku 2019.
Nové online judikatúry krajských súdov k právnej úprave Civilného sporového poriadku, Civilného
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku obsahujú rozhodnutia, ktoré boli vydané v
roku 2019 a 2020 a predstavujú tak doplnenie predchádzajúcich výberov.

Judikatúra krajských súdov k CSP 2019 – 2020

výber obsahuje viac 244 rozhodnutí krajských
súdov
rozhodnutia vydané v rokoch 2019 a 2020
orientácia aj podľa súvisiacich ustanovení
Civilného sporového poriadku
pri každom rozhodnutí sú uvedené súvisiace
ustanovenia CSP

Autor: Mgr. Barbora Magočová
Právna oblasť: Občianske právo

Judikatúra krajských súdov k CMP 2019 – 2020

výber obsahuje 41 rozhodnutí krajských súdov
rozhodnutia vydané v rokoch 2019 a 2020
orientácia aj podľa súvisiacich ustanovení
Civilného mimosporového poriadku
pri každom rozhodnutí sú uvedené súvisiace
ustanovenia CMP

Autor: Mgr. Barbora Magočová
Právna oblasť: Občianske právo
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~barbora-magocova
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-csp-2019-2020.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-2019-2020.htm


Judikatúra krajských súdov k SSP 2019 – 2020

výber obsahuje  84 rozhodnutí krajských súdov
rozhodnutia vydanév rokoch 2019 a 2020
orientácia aj podľa súvisiacich ustanovení
Správneho súdneho poriadku
pri každom rozhodnutí sú uvedené súvisiace
ustanovenia SSP

Autor: Mgr. Barbora Magočová
Právna oblasť: Občianske právo

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
Občianske právo:
 
 

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

Obchodné právo 

Judikatúra k nekalej súťaži NOVÉ

Judikatúra ku konaniu podnikateľa NOVÉ

Ústavné právo
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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=14614357
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=14795286
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-cmp-2019-2020.htm
https://www.epi.sk/clanok-knihy/judikatura-krajskych-sudov-k-ssp-2019-2020.htm


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 
Judikatúra k dobrým mravom 
Judikatúra k trovám súdneho konania 
Judikatúra krajských súdov k CSP, 2019 –
2020  NOVÉ

Judikatúra krajských súdov k CMP, 2019 –
2020 NOVÉ

Judikatúra krajských súdov k SSP, 2019 –
2020  NOVÉ  
 
Pripravujeme:

Judikatúra k osobitným procesným postupom a
k odvolaniu

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
Judikatúra k nárokom z neplatného skončenia
pracovného pomeru

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

Judikatúra k právu združovania 

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 

       Pripravujeme:

Judikatúra k správnemu trestaniu na Slovensku
a v európskom priestore

Trestné právo

Svedok v trestnom konaní 
Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia NSSR
Obvinený v trestnom konaní NOVÉ

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, pre zakúpenie môžete využiť aj: Eurokódex

judikatúra a monotematiky
 

 
Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
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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
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