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Tagállami ítélkezési gyakorlat
Csehország
Ez a rész áttekintést ad a Cseh Köztársaság ítélkezési gyakorlatáról, valamint leírást és linkeket közöl az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó adatbázisokhoz.
Az interneten elérhető ítélkezési gyakorlat
Az ítélkezési gyakorlathoz való nyilvános hozzáférés az Igazságügyi Minisztérium https://www.justice.cz/ címen elérhető weboldalán biztosított (a
„Judikatura” [ítélkezési gyakorlat] cím alatt).
Az alábbi bíróságok mindegyike tart fenn adatbázist saját ítélkezési gyakorlatáról:
az Alkotmánybíróság (Ústavní soud)
a Legfelsőbb Bíróság (Nejvyšší soud)
a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (LKB) (Nejvyšší správní soud).
Az LKB összes határozatának összefoglalóját anonimizált formában közzéteszik az LKB weboldalán. Nagyobb részletességgel közlik az LKB egyes
határozatait, valamint az alsóbb szintű közigazgatási bíróságok egyes határozatait, amelyeket az LKB teljes bírói kara választ ki a határozatok jelentősége
alapján.
A határozatok / címek megjelenése
Az ítéleteket az érintett legfelsőbb szintű bíróságok weboldalán teszik közzé.
Formátumok
Az ítélkezési gyakorlat html-formátumban érhető el.
Az érintett bíróságok
Az érintett bíróságok a következők:
az Alkotmánybíróság (AB-adatbázis)
a Legfelsőbb Bíróság (LB-adatbázis)
a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (LKB-adatbázis)
További eljárások
Legfelsőbb Bíróság
Elérhetők-e információk

Egyéb bíróságok
Igen (

a fellebbezésekkel kapcsolatban?
Nem

https://www.justice.cz/, az
InfoSoud cím alatt)

arról, hogy az ügy még folyamatban van-e?

Nem

Igen (InfoSoud)

a fellebbezések kimeneteléről?

Nem

Igen (InfoSoud)

a határozat visszavonhatatlanságáról?

Nem

Nem

a további eljárásokról

Nem

Nem

egy másik belföldi bíróság (pl. Alkotmánybíróság) előtt?
az Európai Unió Bírósága előtt?

Nem
Nem

Nem
Nem

az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt?
Közzétételi szabályok
Vannak-e kötelező szabályok az ítélkezési gyakorlat
közzétételére vonatkozóan

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik, vagy csak
válogatást?
Válogatás esetén
melyek az alkalmazott kritériumok?

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Igen

Igen

Legfelsőbb Bíróság

Egyéb bíróságok

Teljes mértékben anonimizált formában

Teljes mértékben anonimizált formában
A személyes adatok védelme

Jogi adatbázisok
Az adatbázis neve és URL-címe
Közigazgatási portál
Ingyenes-e az adatbázishoz való hozzáférés?
Igen, az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.
A tartalom rövid leírása
Az adatbázis a Cseh Köztársaság jogszabályait tartalmazza cseh nyelven.
Utolsó frissítés: 17/04/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

