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Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia uznesením zo dňa 21.
marca 2018 opäť rozhodoval o kumulácii dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. 
Po prejednaní veci z hľadiska predloženej právnej otázky a s prihliadnutím k vyžiadaným stanoviskám
dospel veľký senát k odlišnému právnemu názoru, než aký bol vyslovený v rozhodnutí 1 VCdo 2/2017, a
to k názoru, že kumulácia dovolacích dôvodov podľa § 420 C. s. p. a § 421 C. s. p. prípustná je.
 
 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 1 VCdo 1/2018

 

Súvisiace odborné články

Dovolanie v návrhoch dvoch civilných procesných kódexov
Civilný sporový poriadok vs. Občiansky súdny poriadok: Dovolanie
Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania podľa § 420 a § 421 CSP

Súvisiace vzory

Dovolanie § 419 a nasl. CSP
Návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia po podaní dovolania

Súvisiace videoškolenia

Koncentrácia konania pri opravných prostriedkoch
Dovolanie pre nesprávne právne posúdenie veci
Dovolanie pre procesné vady rozhodnutia

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

K postupu súdu, ak sú uplatnené viaceré dôvody prípustnosti dovolania a viaceré vady zmätočnosti
Prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
K dovolaniu voči uzneseniu o zrušení rozsudku súdu prvej inštancie a vrátení veci na ďalšie konanie
Povinnosť kumulatívneho splnenia podmienok dovolania
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/dovolanie-v-navrhoch-dvoch-civilnych-procesnych-kodexov.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/civilny-sporovy-poriadok-vs-obciansky-sudny-poriadok-dovolanie.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Kumulacia-dovodov-pripustnosti-dovolania-podla-420-a-421-CSP.htm
https://www.epi.sk/vzor/dovolanie-paragraf-419-a-nasl-civilneho-sporoveho-poriadku.htm
https://www.epi.sk/vzor/navrh-na-odklad-vykonatelnosti-rozhodnutia-po-podani-dovolania.htm
https://www.epi.sk/tv/koncentracia-konania-pri-opravnych-prostriedkoch-videoskolenie.htm
https://www.epi.sk/tv/dovolanie-pre-nespravne-pravne-posudenie-veci-videoskolenie.htm
https://www.epi.sk/tv/dovolanie-pre-procesne-vady-rozhodnutia-videoskolenie.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-postupu-sudu-ak-su-uplatnene-viacere-dovody-pripustnosti-dovolania-a-viacere-vady-zmatocnosti.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Pripustnost-dovolania-podla-paragrafu-420-CSP.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-dovolaniu-voci-uzneseniu-o-zruseni-rozsudku-sudu-prvej-instancie-a-vrateni-veci-na-dalsie-konanie.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/povinnost-kumulativneho-splnenia-podmienok-dovolania.htm


K dovolaniu voči uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaní proti uzneseniu súdu
prvej inštancie o zamietnutí návrhu žalovaného na prerušenie konania
Neprípustnosť dovolania z dôvodu aplikácie zásady efektivity konania
K možnosti podania dovolania proti uzneseniu o trovách konania
Po nadobudnutí účinnosti CSP už odvolací súd nemôže rozhodovať o prípustnosti dovolania
Predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva na zastupovanie v dovolacom konaní
Nariadenie neodkladného opatrenia
K okruhu rozhodnutí, proti ktorým je prípustné dovolanie
K pojmu „procesný postup“ vo svetle dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku
Prípustnosť dovolania proti rozhodnutiu, ktorým odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie o
nariadení neodkladného opatrenia na základe návrhu, po podaní ktorého bola podaná nadväzujúca žaloba
K neprípustnosti dovolania proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na prerušenie konania

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
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