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1.

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK
Nový Civilný sporový poriadok je súčasťou trojice procesných kódexov, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1. júl 2016. Cieľom je
nahradiť súčasný zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Nová právna úprava by mala zefektívniť,
zhospodárniť a zrýchliť spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov strán v procesnom konaní a tým aj skvalitniť
rozhodovanie súdov, uvádza dôvodová správa. V našom prvom článku venovanom novému Civilnému sporovému poriadku Vám
prinesieme jeho základnú a všeobecnú charakteristiku. Detailne sa konkrétnym zmenám budeme venovať v ďalších vydaniach
bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO, pričom pohľad na prvé konkrétne zmeny prinášame už v tomto vydaní v článku druhom.

2.

PRVÁ AŽ ŠTVRTÁ HLAVA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU
V našom článku prinášame pohľad na prvú až štvrtú hlavu prvej časti Civilného sporového poriadku. Prvá časť Civilného sporového
poriadku upravuje všeobecné ustanovenia. Prvá hlava predmetnej časti upravuje predmet zákona, druhá hlava právomoc súdu,
tretia hlava príslušnosť súdu a štvrtá hlava upravuje zloženie súdu a vylúčenie sudcov. Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami, ktoré upravujú uvedené časti nového kódexu.

3.

CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK
Nový Civilný mimosporový poriadok je tiež súčasťou troch nových procesných kódexov prijatých a schválených Národnou radou SR
(vrátane Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku), ktoré nahrádzajú v súčasnosti ešte stále platný a účinný
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Základnú charakteristiku tohto nového kódexu prinášame v našom článku.

4.

PRVÁ ČASŤ CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU
Prvá časť Civilného mimosporového poriadku je časťou všeobecnou. Upravuje základné pojmy ako predmet zákona, definuje účastníctvo v mimosporových konaniach, úkony súdu, priebeh mimosporového konania, ako aj dokazovanie, úkony súdneho komisára,
či trovy konania. Pred samotnou prvou časťou Civilný mimosporový poriadok definuje základné zásady, ktorými sa mimosporové
konanie riadi. V našom článku Vám prinášame vybrané zmeny a ustanovenia, ktoré považujeme za tie najdôležitejšie.

5.

SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK
Rekodifikáciou civilného práva procesného bude správne súdnictvo upravené samostatným kódexom – Správnym súdnym poriadkom.
Dôvodom samostatnej úpravy je potreba odlíšenia procesnej úpravy civilného procesného práva, týkajúceho sa súkromnoprávnych
žalôb od úpravy procesného práva, týkajúceho sa žalôb z verejného práva. Samostatná úprava uvedených oblastí práva – práva
verejného a práva súkromného, je potrebná najmä z dôvodu odlišných požiadaviek na vedenie súdneho procesu v predmetných
oblastiach práva.

6.

SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK – VŠEOBECNÁ ČASŤ
Prvá časť Správneho súdneho poriadku upravuje všeobecné ustanovenia. Budú zavedené viaceré zmeny, napríklad v príslušnosti
správnych súdov alebo v zložení správnych súdov. Súčasťou všeobecných ustanovení je aj zakotvenie základných princípov konania.
S najdôležitejšími zmenami, ktoré budú zavedené prvou časťou Správneho súdneho poriadku Vás oboznámime v našom článku.

CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK
Dôvod prijatia
nového kódexu

Ciele nového kódexu

Tohto času stále platný a účinný Občiansky súdny poriadok bol novelizovaný už
viac ako 80-krát, v dôsledku čoho sa
stal neprehľadným procesným kódexom
s narušenou obsahovou i logickou nadväznosťou jeho jednotlivých častí. Doterajšie obrovské množstvo čiastkových
noviel prinieslo do Občianskeho súdneho poriadku množstvo tzv., ako uvádza
dôvodová správa, lomených ustanovení, ktoré neprispievajú k jeho konzistentnej vnútornej štruktúre (napríklad
§ 175zca, § 250ja) a zneprehľadňujú tak
základný procesný predpis. Mnohé ustanovenia sú zrušené, mnohé obsolétne
a procesné inštitúty, ktoré je vzhľadom
na procesnú prax potrebné upraviť osobitne v samostatnej časti alebo v samostatnom kódexe, sú zaradené na konci jednotlivých častí. Na druhej stra ne procesné inštitúty, ktoré ani nemusia
byť nevyhnutne súčasťou procesného
kódexu, sú upravené v samostatnej časti kódexu, ako uvádza dôvodová správa.
Cieľom novej právnej úpravy civilného
procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac
sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených
záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov
civilného procesu k súdnemu konaniu
a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie
súdne rozhodnutia. S uvedeným cieľom
nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to
zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu.
Prípravy nového civilného sporového kódexu prebiehali pomerne dlho, avšak až
v posledných troch rokoch sa prípravy
zintenzívnili. Nový kódex civilného procesu si vyžiadali aj spoločensko-ekonomické potreby spoločnosti, najmä potreba efektívneho fungovania trhového
mechanizmu, ktorý je závislý od kvality podnikateľského prostredia, ako uvádza dôvodová správa.

Vymožiteľnosť práva

Vymožiteľnosť práva je jedným z najpálčivejších spoločenských problémov.
Zabezpečenie rýchleho a zároveň spra1

vodlivého súdneho konania je ideálny
stav, ktorý sa rekodifikácia snaží naplniť. Základnou ideou nového procesného kódexu je prostredníctvom legislatívne upravených procesných inštitútov
dať subjektom civilného procesu do rúk
nástroje na to, aby svojím zodpovedným prístupom k súdnemu konaniu dokázali čo najviac sa priblížiť k ideálu
rýchlej a spravodlivej ochrany práv
a právom chránených záujmov strán.
Cieľom a zámerom nového Civilného
spo rového poriadku nie je iba snaha
o zrýchlenie konania, ale má ambíciu
vytvoriť také pravidlá, ktoré priebeh
konania zhospodárnia, a zároveň vytvoria rámec na efektívnu ochranu celého
spektra práv vyplývajúcich z hmotného
práva.

Hospodárnejšie
konanie

Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť
dôslednú koncentráciu procesu a dôležitou obsahovou zmenou, ktorá je spôsobilá prispieť k efektívnemu a rýchlemu konaniu je tiež zvýšenie požiadaviek
na procesnú aktivitu sporových strán,
a s tým spojenú procesnú zodpovednosť
so sankčnými dôsledkami v prípadoch
procesnej pasivity. Jednou zo základných zmien, ktoré odrážajú predmetnú
požiadavku aktivity sporových strán je
skutočnosť, že po novom budú účastníci
konania povinní predložiť dôkazy a rozhodné skutočnosti v zákonných alebo
súdom určených lehotách pod hrozbou
neprihliadania na skutočnosti predložené po uplynutí určenej lehoty.

Koncentrácia
konania

Cieľom je tiež zamedzenie prieťahom
v súdnom konaní, čo sa odráža naprí klad v zmene v doručovaní fyzickým osobám. Súčasná právna úprava pomerne
efektívnym spôsobom vyriešila doručovanie právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom zavedením prísnej fikcie doručenia. Obdobná fikcia
doručenia sa zavádza aj v prípade fyzických osôb nepodnikateľov a to tak,
že sa prenáša na občanov zodpovednosť
za to, že im nemožno doručiť písomnosti na adrese ich registrovaného pobytu. Ak sa fyzickej osobe nepodarí doručiť písomnosť na adrese jej trvalého
pobytu, má sa za to, že písomnosť bola

Zamedzenie
prieťahov

doručená po uplynutí troch dní od jej
odoslania.
Podľa dôvodovej správy je ďalšou otázkou spôsobujúcou predlžovanie konania napríklad zneužívanie inštitútu námietky zaujatosti. Zjavne nedôvodné
námietky zaujatosti budú preto procesne sankcionované pokutou.
Veľmi častou príčinou prieťahov v súdnom konaní je také vedenie konania,
v ktorom súd vykonáva množstvo pojednávaní, opakovane nariaďuje komplikované znalecké dokazovanie a podobne. Príčinou tohto stavu je absentujúca
dôsledná úprava koncentrácie dokazovania a tvrdení strán, a práve v nadväznosti na tieto problémy nová právna
úprava posilní doterajšie prvky, ktoré
mali koncentrovať súdne konanie, uvádza dôvodová správa.
Zavádza sa preto predbežné prejednanie sporu, pričom súd v rámci tejto fázy
určí, ktoré zo stranami tvrdených skutočností považuje za právne významné
s následnou výzvou adresovanou stranám, aby jasne označili, aké dôkazy na
preukázanie týchto skutočností navrhujú, s tým, že na ich ďalšie tvrdenia
a navrhované dôkazy sa nebude prihliadať.
Elektronická
komunikácia

Nová úprava postupu súdu a strán vychádza z vyššej akceptácie nových komunikačných prostriedkov. Elektronická
pošta, telefonická komunikácia, webová stránka a dátový súbor sú v novom
predpise bežne používanými prostriedkami, ktorých používanie vedenie konania zjednoduší a zhospodárni.

Opravné prostriedky

Systém opravných prostriedkov je dôležitým právnym inštitútom pre zabezpečenie spravodlivosti rozhodovania.
Najzásadnejšia zmena sa dotkla dovolacieho konania, ktoré bude založené
na kombinácii kasačného a revízneho
systému, teda kombinácii systému dovoľujúcemu preskúmanie napadnutého
rozhodnutia len po stránke právnej, nie
po stránke skutkovej a systému, ktorý
oprávňuje účastníkov konania požiadať
o preskúmanie napadnutého rozhodnutia z hľadiska porušenia hmotnoprávnych, ale aj procesných predpisov v medziach uplatneného návrhu a dôvodov,
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ktoré sú v ňom tvrdené, pričom revízny
systém okrem zrušenia alebo potvrdenia napádaného rozhodnutia poskytuje
možnosť napadnuté rozhodnutie tiež
zmeniť.
Civilný sporový poriadok (CSP) sa skladá
z piatich častí. Pred samotným paragrafovým znením uvádza Civilný sporový poriadok základné princípy, na ktorých má stáť samotný zákon. Základné
princípy tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované interpretované právne normy
Civilného sporového poriadku.
Prvá časť CSP obsahuje ustanovenia
o predmete zákona, o právomoci a príslušnosti súdov, o zložení súdu, vylúčení sudcov, o stranách sporu a zastúpení, o iných subjektoch, ktoré majú vplyv
na priebeh konania. V tejto časti sú
tiež vymedzené procesné úkony súdu,
doručovanie, lehoty, ako aj ustanovenia o úkonoch strán.
Druhá časť CSP upravuje postupy v rámci konania v prvej inštancii, konkrétne
postup súdu po začatí konania, predbežné prejednanie veci, dokazovanie,
súdne rozhodnutia a trovy konania.
Tretia časť CSP upravuje osobitné procesné postupy, kam boli zaradené skrátené konania a skrátené rozhodnutia,
a to inštitút platobného rozkazu, európskeho platobného rozkazu, rozsudku
pre zmeškanie, rozsudku pre uznanie
a vzdanie sa nároku. Tretia časť ďalej
upravuje spory s ochranou slabšej strany (za slabšiu stranu sa tu považujú
spotrebiteľ, zamestnanec a ten, kto namieta porušenie práva na nediskrimináciu) a neodkladné, zabezpečovacie
a iné opatrenia súdu.
Štvrtá časť CSP upravuje riadne a mimoriadne opravné prostriedky, a teda
odvolanie, žalobu na obnovu konania,
dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.
Piata časť CSP vymedzuje v spoločných,
prechodných a záverečných ustanoveniach účinnosť zákona, prechodné a zrušovacie ustanovenia.

Štruktúra Civilného
sporového poriadku

Civilný sporový poriadok nadobudne
účinnosť dňa 01. júla 2016 a dôsledne
dodržiava princíp okamžitej aplikability procesno – právnych noriem, ktorý

znamená, že táto nová procesná úprava sa použije na všetky konania, a to
i na konania začaté pred dňom účinnosti nového zákona.

PRVÁ AŽ ŠTVRTÁ HLAVA

CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU
Základné
princípy konania

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok nadobudne účinnosť dňa
1. júla 2016. Predtým ako sa pozrieme
na uvedené ustanovenia si uvedieme
základné princípy konania. Ide o nóvum
oproti súčasnej právnej úprave. Základné princípy konania sú upravené článkami 1 až 18 a sú upravené hneď na
začiatku zákona pred ustanovením § 1.
Na ich základoch spočíva predmetný
zákon, pričom tvoria rámec výkladových pravidiel nielen pre právne normy
Civilného sporového poriadku, ale subsidiárne aj Civilného mimosporového
poriadku a Správneho súdneho poriadku. Každý z princípov má rovnakú dôležitosť, na ich dôležitosť nemá vplyv
poradie v ktorom sú v Civilnom sporovom poriadku upravené.
V článku 1 až 18 sú upravené nasledovné základné princípy, a to: (1) princíp
priorizácie súdu, (2) princíp právnej
istoty, (3) princíp interpretácie normatívneho textu, (4) analógia legis, analógia iuris a zákaz odopretia spravodlivosti, (5) zákaz zjavného zneužitia práva,
(6) zásada rovnosti účastníkov konania,
(7) dispozičný princíp, (8) princíp kontradiktórnosti sporového konania, (9)
prejednací princíp (zásada formálnej
pravdy), (10) princíp arbitrárneho poriadku, (11) zásada posudzovania úkonu
podľa obsahu a vôle, (12) zásada ústnosti, (13) princíp priamosti a bezprostrednosti, (14) zásada verejnosti, (15)
princíp hodnotenia dôkazov, (16) princíp legality, (17) princíp hospodárnosti, (18) princíp materiálnej reciprocity
medzinárodného práva (uznania cudzích
rozhodnutí).

Predmet zákona

Po základných princípoch nasleduje
úpra va predmetu zákona ustanoveniami § 1 a 2. Civilný sporový poriadok
upravuje postup súdu, strán sporu a osôb
zúčastnených na konaní pri prejedná3

vaní a rozhodovaní sporov. Vzhľadom na
diferenciáciu procesnej úpravy sa Civilný sporový poriadok vzťahuje na civilné sporové konania, na civilné nesporové konanie a správne súdne konanie sa
vzťahuje len subsidiárne. V novej právnej úprave sa namiesto súčasného pojmu občianske súdne konanie používa
pojem civilný proces.
Podľa Civilného sporového poriadku sa
budú prejednávať a rozhodovať súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne
veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány. Prejednávať sa budú prioritne sporové veci
súkromnoprávneho charakteru, nesporové veci, len ak to ustanoví zákon.
Uvedená právomoc súdov vyplýva z už
uvedeného delenia procesnej úpravy na
tri kódexy s určenou pôsobnosťou. Iné
ako súkromnoprávne spory a veci budú
prejednávať a rozhodovať súdy, len ak
to ustanoví zákon.
Právomoc rozhodcovských súdov je upravená ustanovením § 5 až 8. Uvedené
ustanovenia upravujú takzvanú alternatívnu zúženú právomoc civilných súdov. Uzavretím rozhodcovskej doložky
alebo rozhodcovskej zmluvy môžu sporové strany vylúčiť právomoc všeobecného súdu. Vec v uvedenom prípade prejedná rozhodcovský súd podľa zákona
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Právomoc
rozhodcovských
súdov

Na rozhodovanie kompetenčných sporov medzi súdmi a inými orgánmi bude
zriadený kompetenčný senát Najvyš šieho súdu Slovenskej republiky (ďalej
len „najvyšší súd“). Kompetenčný senát
bude zložený zo siedmich sudcov, a to
troch sudcov správneho kolégia najvyššieho súdu, troch sudcov občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu a jedného sudcu obchodnoprávneho kolégia

Kompetenčný senát
Najvyššieho súdu SR

najvyššieho súdu; jeden z nich bude
predseda. Predsedu kompetenčného senátu, členov kompetenčného senátu
a rovnaký počet náhradníkov z každého
kolégia určí predseda najvyššieho súdu
v rozvrhu práce najvyššieho súdu. Rozhodnutím kompetenčného senátu budú
súdy a orgány verejnej moci viazané.
Druhová
príslušnosť súdov

Nová právna úprava zavedie takmer
bezvýnimočné pravidlo o druhovej príslušnosti súdov, v zmysle ktorého bude
prvoinštančným súdom zásadne súd
okresný. Jedinou výnimkou bude konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach, v ktorom bude súdom
prvej inštancie krajský súd. Úprava
všeobecného súdu osôb sa prebrala zo
súčasného ustanovenia § 85 Občianskeho súdneho poriadku. Výnimkou bude
určenie všeobecného súdu fyzických
osôb. Zákon zlúči určenie všeobecného
súdu fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb nepodnikateľov, všeobecným súdom bude po novom súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu
trvalého pobytu.

Miestna príslušnosť

Osobitná miestna príslušnosť vychádza
zo súčasného ustanovenia § 87 a 88. Pri
alternatívnej miestnej príslušnosti bola
pridaná príslušnosť súdu, v ktorého obvode má adresu trvalého pobytu, adresu
sídla alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú zložku žalobca,
ak ide o antidiskriminačný spor. V prípade výlučnej miestnej príslušnosti sa
po novom vypustí príslušnosť súdu (1)
v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej
republike, ak ide o rozvod, neplatnosť
manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov;
ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký
súd, všeobecný súd navrhovateľa a (2)
v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo
miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd, v obvode
ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné
konanie, a súd, na ktorom tieto konania
prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Uve dené ustanovenia boli vypustené
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z dôvodu nekonformnosti pre účastníkov
konania.
Kauzálnu príslušnosť súdov upravujú
ustanovenia § 22 až 33. Uvedené ustanovenia upravujú príslušnosť (1) v zmenkových sporoch a šekových sporoch,
(2) v pracovnoprávnych sporoch, (3) na
konkurzné konanie a reštrukturalizačné
konanie, (4) v sporoch z priemyselného
vlastníctva, (5) v sporoch z ne ka lé ho
súťažného konania a v autorskoprávnych
sporoch, (6) v sporoch z hospodárskej
súťaže, (7) v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania, (8) v sporoch
z burzových obchodov, (9) v sporoch
určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej
zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
podľa osobitného predpisu, (10) v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach, (11) v sporoch o náhradu jadrovej škody a (12) vo veciach
ochranného opatrenia v občianskych
veciach nariadeného v inom členskom
štáte Európskej únie. Predmetná úprava je z väčšej časti prebratá zo zákona
č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch
súdov Slovenskej republiky s určitými
odchýlkami. Popíšeme si rozdiely oproti úprave uvedeným zákonom.
Nová právna úprava sa nebude vzťahovať na konanie v sporoch z vydaných
zmenkových (šekových) platobných rozkazov, a to predovšetkým z dôvodu zákazu použitia zmenky v spotrebiteľských
vzťahoch podľa ustanovenia § 5a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
Novým druhom príslušnosti je príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch. Na
konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z ko lek tív nych pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky budú po novom príslušné
(1) Okresný súd Bratislava III pre obvod
Krajského súdu v Bratislave, (2) Okresný súd Piešťany pre obvod Krajského
súdu v Trnave, (3) Okresný súd Nové
Mesto nad Váhom pre obvod Krajského
súdu v Trenčíne, (4) Okresný súd Topoľčany pre obvod Krajského súdu v Nitre,
(5) Okresný súd Ružomberok pre obvod
Krajského súdu v Žiline, (6) Okresný súd
Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, (7) Okresný súd Poprad
pre obvod Krajského súdu v Prešove a (8)

Kauzálna príslušnosť

Okresný súd Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach. Súčasná právna
úprava takúto príslušnosť súdov neobsahuje.
Na konanie v sporoch z priemyselného
vlastníctva bude po novom príslušný
Okresný súd Banská Bystrica, odvolacím súdom bude Krajský súd v Banskej
Bystrici. V súčasnej dobe sú príslušné
tri súdy – Okresný súd Bratislava I,
Okresný súd Banská Bystrica Okresný
súd Košice I. Uvedené súdy sú tak ako
v súčasnosti príslušné na prejednanie
sporov z nekalého súťažného konania
a pribudne im aj nová agenda – spory
v autorskoprávnych sporoch. Na konanie
v sporoch z hospodárskej súťaže zostáva príslušný Okresný súd Bratislava II.
Kauzálna príslušnosť Krajských súdov
je upravená len pri sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach.
Nová práva úprava v uvedených sporoch
určuje príslušnosť (1) Krajského súdu
v Bratislave pre obvody Krajského súdu
v Bratislave, Krajského súdu v Trnave
a Krajského súdu v Nitre, (2) Krajského
súdu v Banskej Bystrici pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne a (3) Krajského súdu v Košiciach
pre obvody Krajského súdu v Košiciach
a Krajského súdu v Prešove. Odvolacím
súdom bude najvyšší súd. Dôvodom predmetnej úpravy je zvýšenie ochrany spotrebiteľa.
Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach, nariadeného v inom členskom štáte Európskej
únie, bude príslušný Okresný súd Bratislava III; na konanie o odvolaní bude
príslušný Krajský súd v Bratislave.
Práva úprava kauzálnej príslušnosti
v ostatných veciach kopíruje príslušnosť
súdov upravenú zákonom č. 371/2004 Z. z.
o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej
republiky. Spoločné ustanovenia upravujúce kauzálnu príslušnosť vychádza
zo súčasného ustanovenia § 11 Občianskeho súdneho poriadku.
Právna úprava prikázania sporu inému
súdu vychádza zo súčasnej právnej
úpravy. Po novom pribudne oprávnenie
súdu neprihliadať na opakované návrhy
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strán, čo by malo odstrániť potenciálne
šikanózne návrhy na prikázanie sporu.
Skúmanie príslušnosti je upravené ustanovením § 40 až 43 Civilného sporového poriadku. Súd bude ex offo skúmať
vecnú príslušnosť, kauzálnu príslušnosť
a funkčnú príslušnosť. Výlučnú miestnu
príslušnosť bude súd skúmať aj bez námietky na začiatku konania. Miestnu
príslušnosť bude skúmať iba na námietku žalovaného.
Novým inštitútom bude veľký senát najvyššieho súdu, ktorý bude zavedený
ustanovením § 48. Ak senát najvyššieho
súdu pri svojom rozhodovaní dospeje
k právnemu názoru, ktorý je odlišný od
právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie
a rozhodnutie veľkému senátu, pričom
v uznesení o postúpení veci odôvodní
svoj odlišný právny názor. Veľký senát
sa bude skladať z predsedu senátu
a šiestich sudcov. Predsedom veľkého
senátu bude predseda príslušného kolégia najvyššieho súdu. Príslušným kolégiom sa myslí kolégium, ktorého sa vec
týka respektíve o kolégium, do ktorého
spadá senát, ktorý postúpil vec veľkému
senátu. Členmi veľkého senátu budú
sudcovia senátu najvyššieho súdu, ktorý vec postúpil veľkému senátu a traja
sudcovia tohto kolégia určení rozvrhom
práce najvyššieho súdu. Právny názor
vyjadrený v rozhodnutí veľkého senátu
bude pre senáty najvyššieho súdu záväzný. Ak sa senát najvyššieho súdu
bude chcieť od tohto právneho názoru
odchýliť, postúpi vec na prejednanie
a rozhodnutie veľkému senátu. Pred rozhodnutím vo veci bude mať veľký senát
povinnosť vyžiadať si stanovisko ministra spravodlivosti Slovenskej republiky,
generálneho prokurátora Slovenskej
republiky, prípadne ďalších subjektov.

Veľký senát
Najvyššieho súdu

Bude zavedená fakultatívna pokuta vo
výške do 500 Eur pri šikanóznych alebo
bezdôvodných námietkach zaujatosti
sudcu. Zmenia sa tiež lehoty pri námietkach zaujatosti. Súčasné znenie ustanovenia § 15 upravuje lehotu na uplatnenie námietky zaujatosti sudcu najneskôr
na prvom pojednávaní, ktoré viedol
sudca o ktorého vylúčenie ide, alebo
do 15 dní odkedy sa mohol dozvedieť

Pokuta

o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený.
Po novom bude potrebné námietku
uplat niť najneskôr do 7 dní, odkedy sa
strana dozvedela o dôvode, pre ktorý
je sudca vylúčený. Takisto lehota na

rozhodnutie o vylúčení sudcu sa skráti
zo súčasných 10 dní na nových 7 dní.
Na vylúčenie iných osôb sa tak ako doteraz primerane budú vzťahovať ustanovenia o vylúčení sudcu.

CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK
V súčasnosti sú v Občianskom súdnom
poriadku upravené, ako súdnictvo správne, tak parciálne aj mimosporové aspekty občianskeho súdneho konania. Každopádne, mimosporové aspekty konania
nie sú v súčasnosti komplexne žiadnym
osobitným zákonom upravené. Ako uvádza aj dôvodová správa, zložitosť a predovšetkým rôznorodosť hmotnoprávnych
vzťahov, ktoré sú predmetom civilného
súdneho konania, odôvodňuje, aby pre
súdne konania rôzneho druhu platili rôzne procesné pravidlá. Nový Civilný mimosporový poriadok nadobudne účinnosť
dňa 1. júla 2016.
Dôvod zavedenia
osobitného predpisu

Na rozdiel od konania sporového Civilný
mimosporový poriadok vychádza z teórie, že existuje tiež skupina vzťahov,
v ktorých sa spor o právo zásadne nepredpokladá. V týchto právnych otázkach je potrebná ingerencia štátu,
vyva žovanie, hľadanie, udržiavanie
a ochrana rovnováhy. Dôvodom je záujem na ochrane rodiny, statusu, vyššieho záujmu maloletého, ochrane hodnôt
s cieľom zachovania právnej istoty.
Vzhľadom na uvedené je potrebné členiť vzťahy na sporové a mimosporové,
podľa charakteru predmetu konania,
ako aj vzhľadom na špecifikáciu určitých osobitých spoločenských vzťahov,
ktoré si svojou právnou povahou vyžadujú iný rozsah a formu ochrany, v dôsledku čoho je potrebné odlíšiť právnu
úpravu procesného postupu pre také
prípady.
V zmysle aktuálne platného a účinného
Občianskeho súdneho poriadku mimosporové konania predstavujú konania
upravené v piatej hlave tretej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Charakter
mimosporového
konania

Mimosporové konania sú charakterizované tým, že ide o osobitné konania,
v zásade je možné tvrdiť, že ide o konania, v ktorých medzi účastníkmi nie
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je spor o právo ako také, avšak vznikajú medzi účastníkmi rozpory ohľadne
predmetu konania (napr. v konaní o dedičstve, pri otázkach výchovy, výživného, či v konaniach v niektorých veciach
právnických osôb a i.). Mimosporové konania nepredstavujú konania, v ktorých
neexistuje spor, ale konania, ktoré sú
svojou povahou osobité.
Nový Civilný mimosporový poriadok zavádza taxatívny výpočet mimosporových
konaní podľa rakúskeho a nemeckého
vzoru. Sporovými konaniami sú naopak
tie, ktoré nie sú explicitne zaradené
medzi konania mimosporové.
Mimosporové konanie je potrebné v zmysle Civilného mimosporového poriadku
vnímať ako materiálne konanie ovládané vyhľadávacou zásadou s priestorom
pre konajúci súd na dostatočné zistenie stavu prejednávanej veci. V tejto
súvislosti bude oprávnený a tiež povinný
zasahovať do dokazovania, čím ovplyvní
procesné práva a povinnosti účastníkov
konania. Vyšetrovacia, či vyhľadávacia
zásada, na ktorej je Civilný mimosporový poriadok založený subsumuje mieru dôkaznej iniciatívy a procesnej aktivity súdu.

Vyhľadávacia zásada
nového zákona

Ďalšou základnou zásadou Civilného mimosporového poriadku je zásada ochrany verejného záujmu. Pre dôsledné naplnenie cieľu vyjadreného touto zásadou
je potrebné uplatňovať aj iné metódy
súdneho konania, ako je tomu v sporovom konaní, súd napríklad môže konať
z úradnej povinnosti, uplatňuje sa v širšej miere vyšetrovací princíp, princíp
oficiality, princíp materiálnej pravdy.

Zásada ochrany
verejného záujmu

Pre mimosporové konania sa v zmysle
nového Civilného mimosporového poriadku upravili iba tie inštitúty, ktoré
vykazujú určité odlišnosti v porovnaní
so sporovým konaním, aby bolo dosta-

točne jasné, že v týchto prípadoch je
vylúčená aplikácia Civilného sporového
poriadku. Procesné inštitúty, ktoré sú
totožné v sporovom aj v mimosporovom
konaní, sa osobitne vo všeobecnej časti
Civilného mimosporového poriadku neupravili, ale sa odkázalo na subsidiárnu
aplikáciu Civilného sporového poriadku.
S poukazom na uvedené, pre naplnenie
účelu mimosporového konania sa zaviedli nové inštitúty, a precizovali inštitúty
už existujúce, ktoré odstraňujú aplikač né nedostatky a nejasnosti súčasnej právnej úpravy, ako uvádza dôvodová správa.
Niektoré základné
zásady a zmeny,
ktoré prináša
nový zákon
vo všeobecnosti

Za účastníkov konania sa bude považovať navrhovateľ a tí, o ktorých to ustanoví samotný zákon. V konaniach, ktoré
možno začať aj bez návrhu, budú účastníkmi konania aj tí, o ktorých právach
a povinnostiach sa má konať.
Konanie v mimosporových veciach bude
začínať na návrh účastníka konania
a v ta xatívne stanovených veciach vydaním uznesenia súdu o začatí konania.
Proces dokazovania bude ovládaný vyšetrovacou zásadou a možnosťou súdu
vykonať aj dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, pričom v tomto smere ide o odlišnosť od štandardného civilného sporového konania, kedy je na účastníkoch
konania, aké dôkazy navrhnú vykonať.
Na postup vykonávania dôkazov sa však
bude subsidiárne aplikovať Civilný sporový poriadok.
Súd môže rozhodnúť aj ultra petitum,
ak Civilný mimosporový poriadok neustanoví inak. Rozhodnutie súdu bude môcť
súd zmeniť aj po jeho právoplatnosti
v súlade so zásadou rebus sic stantibus,
ak dôjde k zmene pomerov v zákonom
stanovených prípadoch.
V osobitnej časti Civilného mimosporového poriadku sú samostatne upravené
jednotlivé mimosporové konania, pričom dôraz sa v nich kladie najmä na
špecifikáciu inštitútov ako miestna príslušnosť, začatie konania, účastníci konania, potreba nariaďovať pojednávanie, forma rozhodnutia súdu vo veci
samej, možnosť podania opravných prostriedkov a tiež možnosť zmeniť rozhodnutie napr. v dôsledku zmeny okolností.
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Konania vo veciach rodinnoprávnych sú
v zákone taxatívne stanovené, pričom
ich výpočet je závislý od hmotnoprávnej úpravy rodinného práva v Občianskom zákonníku. Patria sem (1) konanie o povolení uzavrieť manželstvo, (2)
o rozvod manželstva, (3) o určenie neplatnosti a neexistencie manželstva,
(4) vo veciach určenia rodičovstva, (5)
vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, (6) o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení
alebo zadržaní, (7) vo veciach osvojenia a (8) vo veciach výživného plnoletých osôb.

Konania
v rodinnoprávnych
veciach

Za účelom odbremenenia súdov sa celé
prvoinštančné konanie o dedičstve vrátane vydávania všetkých rozhodnutí zverilo notárom ako súdnym komisárom.
Sprehľadnila sa úprava účastníkov dedičského konania, ktorá je v súčasnosti
upravená vo viacerých ustanoveniach
Občianskeho súdneho poriadku, aby
v praxi nepretrvávali problémy, najmä
s účasťou veriteľov v konaní o dedičstve
a ich právami a povinnosťami. Nová
právna úprava je preto podrobnejšia,
precíznejšia, nepripúšťajúca divergentný výklad, pričom konkrétne sa k danej
tematike budeme z dôvodu rozsahu venovať v niektorom z ďalších vydaní bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO.

Konania o dedičstve

Konania v statusových veciach fyzických
osôb sú taxatívne upravené v Civilnom
mimosporovom poriadku v závislosti od
hmotnoprávnej úpravy. Ide o (1) konanie o vyhlásení za mŕtveho, (2) konanie o spôsobilosti na právne úkony, (3)
detenčné konanie a (4) opatrovnícke
konanie.

Statusové konania

Predmet osobitého mimosporového konania vo veciach obchodného registra
je taktiež taxatívne určený. Osobitne
sa po novom zaviedlo konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra, ktoré doposiaľ v právnej úprave
absentovalo.

Konania vo veciach
Obchodného registra
a obchodných
spoločností

V Civilnom mimosporovom poriadku sú
upravené procesnoprávne inštitúty týkajúce sa konaní vo veciach právnických osôb, ktoré sú určené taxatívnym
výpočtom. Upravujú otázky týkajúce
sa (1) zrušenia a likvidácie právnických
osôb, (2) konanie vo veci menovania,

odvolania a zmeny likvidátora, ako aj
konanie o odmene likvidátora, (3) konanie o vyhlásení obchodnej spoločnosti
za neplatnú, kedy súd môže rozhodnúť
o neplatnosti obchodnej spoločnosti iba
z dôvodov stanovených zákonom, (4) konanie o návrhu na vyhlásenie uznesenia
obchodnej spoločnosti alebo družstva
za neplatné, (5) konanie o poverenie
zvolať valné zhromaždenie, (6) konanie
o vymenovanie nezávislého experta na
posúdenie návrhu zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia obchodnej spoločnosti a (7) niekoľko ďalších.
Ďalšie druhy konaní

Ďalej medzi mimosporové konania patria konanie o umorenie listiny a konanie
vo veciach solučných úschov, ktoré sa
z dôvodu potreby odbremenenia súdov
po novom zverujú notárom, ako aj ustanovenia upravujúce osvedčenie o európskom exekučnom titule.
Samostatnú časť Civilného mimosporového poriadku tvoria niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu, ktoré predstavujú výnimky
zo všeobecnej právnej úpravy Civilného sporového poriadku.

Rozdelenie
Civilného
mimosporového
poriadku

Civilný mimosporový poriadok sa skladá
z piatich celkov. Pred samotným paragrafovým znením zákon uvádza základné
princípy, na ktorých má stáť samotný
zákon. Základné princípy tvoria rámec
výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované jednotlivé ustanovenia Civilného
mimosporového poriadku.

Prvá časť obsahuje ustanovenia, ktoré
sa odchyľujú od všeobecnej právnej
úpravy Civilného sporového poriadku,
konkrétne sú tu ustanovenia o predmete zákona, o príslušnosti súdov, o účastníkoch konania a ich úkonoch, postupy v rámci konania v prvej inštancii
a pod. Prvá časť ďalej obsahuje niektoré ustanovenia o dokazovaní, o súdnych rozhodnutiach, o trovách konania
a o opravných prostriedkoch.
Druhá časť je časťou osobitnou, teda
upravuje konkrétne mimosporové konania, a to konania vo veciach rodinnoprávnych, konanie o dedičstve, konania v niektorých statusových veciach
fyzických osôb, konania vo veciach obchodného registra, konania v niektorých veciach právnických osôb, konanie
o umorení listiny a konania vo veciach
notárskych úschov.
Tretia časť upravuje niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach
súdu. Podobne ako prvá časť nadväzuje
na všeobecnú právnu úpravu Civilného
sporového poriadku.
Štvrtá časť obsahuje výkon rozhodnutia
vo veciach maloletých.
Piata časť vymedzuje spoločné, prechodné ustanovenia a účinnosť zákona.
K jednotlivým častiam, ako aj právnej
úprave, ktorá sa odráža v príslušných
ustanoveniach nového Civilného mimosporového poriadku sa budeme bližšie
venovať v nasledujúcom článku a v článkoch, ktoré budeme postupne publikovať v ďalších vydaniach bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO.

PRVÁ ČASŤ CIVILNÉHO

MIMOSPOROVÉHO PORIADKU
Základné
zásady Civilného
mimosporového
poriadku

Prvých štrnásť článkov Civilného mimosporového poriadku (ďalej aj ako „CMP“
alebo aj „nový zákon“) definuje základné zásady a princípy, na ktorých
spočíva tento nový zákon a tvoria rámec
výkladových pravidiel, v súlade s ktorými
majú byť aplikované a interpretované
právne normy Civilného mimosporové8

ho poriadku. Základné princípy sú rovnocenné a ich poradie nevyjadruje ich
dôležitosť.
Ide o (1) zásadu ochrany verejného záujmu, (2) princíp objektívneho teleologického výkladu, t.j. výkladu podľa
účelu a zmyslu zákona, (3) princíp rov-

nosti účastníkov konania, podľa ktorého majú účastníci konania pri aplikácii
procesných predpisov pred súdom rovné postavenie, (4) zásadu oficiality,
podľa ktorej súd môže konať aj bez
návrhu, (5) zásadu hospodárnosti, (6)
princíp materiálnej pravdy ako nosného princípu mimosporového konania,
v zmysle ktorého je súd povinný ex
offo zistiť skutočný stav veci, nie len
stav tvrdený účastníkmi, (7) s predošlým bodom súvisiaci vyšetrovací princíp, (8) procesnú zásadu posudzovania
právneho úkonu podľa jeho obsahu, (9)
zásadu ústnosti odrážajúcu sa v nariadení pojednávania na prejednanie veci,
(10) zásadu verejnosti spočívajúci vo
verejnom priebehu pojednávania, (11)
princíp voľného hodnotenia dôkazov
a nerozlišovania predpísanej zákonnej
sily dôkazu, (12) princíp legality, (13) zásadu priamosti a bezprostrednosti a (14)
zásadu rovnocennosti cudzích rozhodnutí s vnútroštátnymi rozhodnutiami.
Príslušnosť súdu

V zmysle ust. § 3 je na konanie miestne príslušný súd, o ktorom to ustanoví
tento zákon, pričom ak nie je príslušnosť súdu takýmto spôsobom určená,
je na konanie miestne príslušný súd,
ktorý je všeobecným súdom navrhovateľa. Príslušnosť upravuje CMP spravidla
v ustanoveniach o jednotlivých typoch
konaní ako výlučnú miestnu príslušnosť,
ktorá je reflexiou zvýšenej procesnej
ochrany vecí prejednávaných podľa tohto zákona.
Ak takto príslušnosť ustanovená nie je,
z povahy mimosporového konania CMP
upravuje odlišnú generálnu klauzulu
a ustanovuje sa príslušnosť podľa všeobecného súdu navrhovateľa.
Podľa ust. § 4 nového zákona ak bol podaný návrh na prikázanie veci z dôvodu
vhodnosti, majú právo vyjadriť sa k návrhu tí účastníci, ktorých účasť v konaní vyšla najavo v čase podania návrhu.
Odlišnosť tohto procesného režimu proti režimu sporového konania sa prejavuje v práve účastníkov konania vyjadriť sa k delegácii z dôvodu vhodnosti.
Najmä vo vzťahu ku konaniam, ktoré
je možné začať aj ex offo, z dôvodu
hospodárnosti konania, priznáva zákon
právo vyjadriť sa k možnej delegácii
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veci inému ako príslušnému súdu len tým
účastníkom, ktorí sú v čase začatia konania známi.
Odlišnosť oproti generálnemu kódexu
sporového konania spočíva podľa obsahu ust. § 5 a 6 nového zákona v ex offo
skúmaní všetkých druhov príslušnosti
počas celého konania. Civilný mimosporový proces identifikuje základné procesné podmienky a ich skúmanie s dôrazom na potrebu zvýšenej procesnej
ochrany vecí prejednávaných podľa CMP
bez ohľadu na procesnú aktivitu účastníkov. Odlišný procesný režim je odôvodnený aj v prípade odchýlok pri postupovaní veci, pričom ostáva zachovaná
povinnosť súdu upovedomiť účastníkov
konania o postúpení.
Ustanovenia § 7 až 13 nového zákona
upravujú účastníctvo v civilnom mimosporovom konaní. Všeobecne platí, že
účastníkom je (1) ten, koho tento zákon
za účastníka označuje a (2) v konaniach,
ktoré možno začať aj bez návrhu, je
účastníkom aj ten, o koho právach a povinnostiach sa má konať. Inštitút pribratia účastníka do konania ostáva ponechaný v prípadoch, ak určenie okruhu
účastníkov nemusí byť v čase začatia
konania jednoznačné.
Naopak, povaha mimosporového konania
odôvodňuje vylúčiť v zmysle ust. § 11
intervenciu (vedľajšie účastníctvo) v mimosporovom konaní.
Účasť prokurátora ako orgánu ochrany
práva je v CMP ustanovením § 13 posilnená ako návrhovými, tak i vstupovými
oprávneniami a aj inštitútom dovolania
generálneho prokurátora. Nastavenie
týchto oprávnení vyplýva z penza špecifických predmetov v jednotlivých konaniach podľa nového zákona, ktorým
je takto garantovaná zvýšená právna
ochrana. Úprava súčasne precizuje vstup
prokurátora v konaní o rozvod manželstva s maloletými deťmi len v časti
o úpra ve pomerov manželov k deťom
na čas po rozvode.

Prokurátor ako
účastník konania

Ustanovenia § 16 až 22 CMP upravujú
inštitút súdneho komisára, ktorým je
notár. V prípadoch ustanovených novým
zákonom súd poverí notára, aby ako
súdny komisár konal a rozhodoval v ur-

Súdny komisár

čitej veci; poverenie nie je súdnym rozhodnutím. Rozhodnutia vydané notárom
a úkony vykonané notárom na základe
poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi
súdu prvej inštancie.
Predmetné ustanovenia vyjadrujú delegovanie decíznej právomoci na súdneho
komisára, ako aj kvalitatívne vnímanie
úkonov ním realizovaných na základe
poverenia. Súčasne sa diferencuje možnosť odňatia veci notárovi a poverenie
iného notára, ak sú dané dôvody pre
vylúčenie notára.
Začatie konania
a konanie na súde
prvej inštancie

Princíp oficiality charakteristický pre
mimosporové konania sa prejavuje zásadnou možnosťou súdu začať konanie
aj bez procesnej iniciatívy účastníka –
táto však vylúčená nie je, čo predkladateľ reflektuje možnosťou podať návrh
na začatie konania. Pokiaľ z práv nej
úpravy výslovne nevyplýva možnosť začať konanie výlučne na návrh, uplatní
sa čo do začatia konania princíp oficiality. Ak sa konanie začalo bez návrhu,
doručí súd uznesenie o začatí konania
účastníkom do vlastných rúk.
V prípade, ak sa mimosporové konanie
začína na návrh účastníka, musí spĺňať
jednak všeobecné náležitosti, ako aj
označenie účastníkov, ich zástupcov, ak
ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôka zov na ich preukázanie a musí byť
zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha.
Špeciálna právna úprava CMP v oblasti
procesnej iniciatívy účastníkov konania
smerujúcej k začatiu konania sa prejavuje povinnosťou pravdivo a úplne
substancovať skutkové tvrdenia, čo sa
v spo rovom konaní od predkladateľa
vyžadovať nemôže. Táto povinnosť úzko
súvisí s dôrazom na taký procesný postup súdu, ktorý je zameraný na zistenie čo najobjektívnejšieho stavu veci
a ktorý je spätý aj s procesnou súčinnosťou účastníkov konania.

riadku o prostriedkoch procesného útoku, prostriedkoch procesnej obrany
a koncentrácii konania v konaniach podľa nového zákona nepoužijú. Ustanovenia Civilného sporového poriadku o zázname procesných úkonov technickým
zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku sa v konaniach vykonávaných
notármi ako súdnymi komisármi nepoužijú.
Ako uvádza dôvodová správa, z povahy
mimosporového konania vyplýva nutné
vylúčenie určitých inštitútov sporového
konania vzhľadom na generálnu subsidia ritu Civilného sporového poriadku
za kotvenú v § 2. Pri konaní v prvej inštancii sú zo všeobecných inštitútov
sporového konania vylúčené enumerované inštitúty a tým sa pre mimosporový proces vymedzujú odlišne hranice
procesnej aktivity účastníkov.
Súd je povinný zistiť skutočný stav veci.
Podľa nového zákona súd je povinný
vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci. Súd si môže osvojiť
zhodné skutkové tvrdenia účastníkov,
ak nemá pochybnosti o ich pravdivosti,
len ak nie sú v rozpore s vykonaným dokazovaním.
Ako sme uviedli v úvode tohto článku,
mimosporové konanie dôsledne ovláda
princíp materiálnej pravdy vyžadujúci
od súdu úplné zistenie skutočného stavu veci, čomu je prispôsobená i koncepcia dokazovania v tom smere, že sa súd
nemôže spoliehať na dôkaznú iniciatívu účastníkov konania, ale dôkladne
aplikuje tzv. vyšetrovací (vyhľadávací)
princíp civilného procesu. Uvedené nevylučuje, aby súd vychádzal zo zhodných
tvrdení účastníkov, ktoré ale musia byť
konfrontované s výsledkami vykonaného dokazovania.

Štandardné procesné oprávnenia účastníkov konania, ako napríklad zmena návrhu, späťvzatie a iné, sú aj v zmysle
nového CMP prípustné.

Ak je účastníkom maloletý, ktorý je
schopný vyjadriť samostatne svoj názor,
súd na jeho názor prihliadne, pričom
názor maloletého zisťuje súd spôsobom
zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti.
Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb.

V zmysle § 32 nového zákona sa ustanovenia nového Civilného sporového po-

V danej zákonnej možnosti prihliadnuť
na názor maloletého sa aplikujú ustano-
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Dokazovanie

venia Dohovoru o právach dieťaťa. Zisťovanie názoru maloletého je obligatórnym postupom súdu, pričom vyjadrenie
názoru dieťaťa nie je podmienené vekovou hranicou ani rozumovou vyspelosťou, ale schopnosťou ho vyjadriť a to
primárne samostatne, ako uvádza dôvodová správa.
Niektoré
ustanovenia
o súdnych
rozhodnutiach

Ustanovenia § 39 až 46 nového zákona
upravujú rozhodovanie súdu. Vo veci samej súd rozhoduje rozsudkom. Súd môže
prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť
viac, než čoho sa domáhajú, aj vtedy,
ak sa konanie mohlo začať aj bez návrhu. Ide o odraz princípu oficiality a princípu materiálnej pravdy a v tomto smere neplatí zásada ne ultra petitum, teda
že súd zásadne nie je viazaný návrhom
účastníkov.
Ak súd v konaní nariadil pojednávanie,
rozsudok sa vyhlasuje na pojednávaní,
na ktorom súd ukončil dokazovanie.
Ústne prejednanie veci je v mimosporovom konaní pravidlom, preto je ustanovený okamih vyhlásenia meritórneho
rozhodnutia zásadne na pojednávanie,
na ktorom súd ukončil dokazovanie. Podľa dôvodovej správy tento postup plne
korešponduje základným princípom zdôrazňujúcim efektívny postup konaní a čo
najrýchlejšie rozhodnutie vo veci.
Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa rozsudok vyhotoví a odošle
do desiatich dní odo dňa jeho vyhlá senia.
V ustanovení § 43 CMP sa odráža zásadná odchýlka od tzv. materiálnej stránky právoplatnosti súdneho rozhodnutia
v sporových konaniach rozšírením subjektívnej hranice záväznosti statusových
rozhodnutí, ktoré zásadne budú pôsobiť
erga omnes. Rozsudok, ktorým je rozhodnuté o osobnom stave, je totiž v zmysle predmetného ustanovenia záväzný
pre každého.
Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením.

Niektoré
ustanovenia
o trovách
konania

Podľa ust. § 47 a nasl. sú trovami konania aj odmena notára za vykonané úkony
súdneho komisára a jeho účelne vynaložené hotové výdavky. V konaní o de11

dičstve sú trovami konania aj odmena
správcu dedičstva a jeho účelne vynaložené hotové výdavky.
Účastník platí trovy konania, ktoré vznikajú jemu a jeho zástupcovi, ak nejde
o trovy konania, ktoré platí štát.
V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov
niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého
dedičstva.
Ak sa vykonala likvidácia dedičstva, platí sa odmena notára a jeho hotové výdavky z výťažku likvidácie. V rozsahu,
v akom odmenu notára a jeho hotové
výdavky nie je možné uhradiť z výťažku likvidácie, platí ich štát. Ak sa dodatočné konanie o dedičstve zastavilo,
platí odmenu notára a jeho hotové výdavky navrhovateľ. V ostatných prípadoch platí odmenu notára a jeho hotové
výdavky štát.
V zmysle ust. § 52 žiaden z účastníkov
nemá nárok na náhradu trov konania, ak
tento zákon neustanovuje inak. V predmetnom ustanovení sa generálne vylučuje nárok na náhradu trov konania
v mimosporových konaniach s výnimkami ustanovenými v § 53 až § 56.
Ustanovenie § 53 hovorí, že v konaní
vo veciach určenia rodičovstva a v konaniach vo veciach notárskych úschov
môže súd priznať náhradu trov konania
účastníkom, ktorí mali vo veci úspech,
proti účastníkom, ktorí úspech nemali,
ak to možno spravodlivo požadovať.
Ako uvádza dôvodová správa, súd individuálne posúdi v týchto konaniach
možnosť priznať náhradu trov konania,
ako aj rozsah takto priznanej náhrady
so zreteľom na okolnosti konkrétneho
prípadu, s použitím spomínaného materiálneho korektívu.
Podľa ust. § 55 súd môže náhradu trov
konania priznať aj vtedy, ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu spravodlivé.
Materiálny korektív spravodlivého požadovania náhrady trov konania môže
súd použiť vo všetkých typoch mimosporových konaní. Na rozdiel od § 53 sa

však neaplikuje princíp náhrady trov konania z hľadiska úspechu v konaní.
Náhrada trov
konania

O povinnosti nahradiť trovy konania, ak
nejde o trovy konania štátu, rozhoduje
súd len na návrh. O nároku na náhradu
a o výške trov konania rozhoduje súd
v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.
Ako uvádza dôvodová správa, nakoľko
z ustanovení § 52 až § 56 vyplýva, že
inštitút náhrady trov konania bude v mimosporových konaniach mimoriadne
zriedkavo aplikovateľný, je účelné, aby
v týchto zriedkavých prípadoch rozhodoval súd len na návrh.

Opravné prostriedky

Odvolanie bude v zmysle novej úpravy
CMP prípustné aj proti uzneseniu súdu
prvej inštancie, ktorým sa rozhodlo vo
veci samej, okrem uznesenia, ktorým
súd poveril účastníka zvolaním valného
zhromaždenia. Odvolanie bude prípustné aj proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zrušení rozhodnutia o dedičstve,
ak sa dodatočne zistí, že poručiteľ žije,
alebo ak bolo zrušené jeho vyhlásenie
za mŕtveho.
Odvolanie nebude prípustné, ak proti
uzneseniu možno podať sťažnosť. Ide
o odraz pravidla, že v prípade, ak uznesenie vydá súdny úradník, odvolanie
prípustné nebude. Proti takémuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorá nie
je opravným prostriedkom, ale osobitným prostriedkom procesnej obrany, podobne ako odpor, námietky a podobne.

Odvolacie dôvody

Odvolanie možno v zmysle ust. § 62 CMP
odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie
nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci, pričom odvolacie dôvody
možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní. Ak odvolanie neobsahuje odvolacie dôvody alebo ak sú odvolacie dôvody nezrozumiteľné, súd vyzve odvolateľa na doplnenie odvolacích
dôvodov.
V tomto smere ide o pomerne osobitný
režim odvolacích dôvodov, resp. odchýlky od všeobecného režimu ustanoveného v sporových konaniach. Ide o odraz
systému úplnej apelácie, ktorý sa v mimo sporových konaniach uplatňuje
a ktorý smeruje k zisteniu skutočného
stavu veci ako podkladu meritórneho
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rozhodnutia. Modifikácia odvolacích dôvodov preto nie je obmedzená lehotou
15 dní na podanie odvolania.
Po novom, na základe ust. § 63 CMP v odvolacom konaní možno uvádzať nové
skutkové tvrdenia a predkladať nové
dôkazné návrhy. Aj v tom smere ide
o dodržiavanie koncepcie úplného apelačného systému v mimosporových konaniach vrátane tzv. práva novôt v odvolacom konaní, čo sa taktiež odráža
v ust. § 64, podľa ktorého je zmena návrhu na začatie konania v odvolacom
konaní prípustná.

Právo novôt
v odvolaní

Odvolací súd nie je viazaný rozsahom
odvolania vo veciach, v ktorých možno
začať konanie aj bez návrhu. Odvolací
súd nie je odvolacími dôvodmi viazaný.
V zmysle § 68 odvolací súd dokazovanie zopakuje alebo doplní, ak to pre
zistenie skutočného stavu veci považuje za potrebné. Princíp materiálnej
pravdy a tiež princíp vyšetrovací sa
v odvolacom konaní prejavuje okrem
iného aj predmetnou povinnosťou zopakovať alebo doplniť dokazovanie, ak
to z povinnosti zistiť skutočný, úplný,
stav veci vyplýva.
Proti uzneseniu vydanému notárom ako
súdnym komisárom je odvolanie prípustné a podáva sa u notára, ktorý uznesenie vydal. Po podaní odvolania notár
predloží vec súdu prvej inštancie.
Na konanie o odvolaní voči uzneseniu
notára vo funkcii súdneho komisára je
zásadne funkčne príslušný súd prvej inštancie s výnimkami podľa § 72 a § 73.
Ak na základe obsahu spisu dospeje
súd prvej inštancie k záveru, že odvolanie proti uzneseniu notára je dôvodné, odvolaním napadnuté uznesenie
zmení alebo zruší a vec vráti notárovi
na ďalšie konanie.
Podľa ust. § 72 ods. 1 ak nie sú dôvody
na zmenu alebo zrušenie uznesenia notára a vrátenie veci, súd prvej inštancie predloží na rozhodnutie odvolaciemu súdu odvolanie proti uzneseniu (1)
o spornom dedičskom práve podľa § 193,
(2) o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 195 ods. 2,
(3) o dedičstve podľa § 203 ods. 1, (4)

Odvolanie proti
uzneseniu notára
ako súdneho
komisára

o nariadení likvidácie dedičstva podľa
§ 205, (5) ktorým sa návrh na umorenie
listiny odmietol, (6) ktorým sa návrh na
umorenie listiny zamietol a (7) o umorení listiny.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie
o zmene napadnutého uznesenia je odvolanie prípustné.
Ak bola vec vrátená na ďalšie konanie,
je notár právnym názorom súdu prvej
inštancie viazaný.
Žaloba na
obnovu konania

Ustanovenie § 74 upravuje inštitút žaloby na obnovu konania. Žaloba na obnovu konania nie je prípustná proti
roz sudku, ktorým sa vyslovilo, že sa
manželstvo rozvádza, že je neplatné
alebo že nie je.
Žaloba na obnovu konania je prípustná
aj proti právoplatnému uzneseniu vydanému v konaní o dedičstve, ak zmenu
alebo zrušenie uznesenia nie je možné
dosiahnuť inak.

Dovolanie

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že
nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach
neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.
Princíp právnej istoty účastníkov konania
nepripúšťa zásadnú zmenu právoplatných rozsudkov o rozvode, neplatnosti či
neexistencii manželstva predovšetkým
kvôli zákonnému zákazu dvojmanželstva, k porušeniu ktorého by pripustením
mimoriadneho opravného prostriedku
mohlo dôjsť. Obmedzenie vo vzťahu
k prípustnosti sa vzťahuje aj na rozhodnutie v konaní o návrat maloletého vo
veciach neoprávneného premiestnenia
alebo zadržania.

Dovolanie
generálneho
prokurátora

Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu
v konaní podľa tohto zákona je prípustné dovolanie generálneho prokurátora
Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), ak to vyžaduje verejný záujem alebo ochrana práv a ak
nápravu nie je možné v čase podania
dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.
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Dovolanie generálneho prokurátora je
prípustné, ak potreba zrušiť alebo zmeniť právoplatné rozhodnutie prevyšuje
nad záujmom zachovania jeho nezmeniteľnosti a nad princípom právnej istoty.
Generálny prokurátor podá dovolanie
iba na základe podnetu účastníka alebo osoby dotknutej právoplatným rozhodnutím súdu. Generálny prokurátor
nie je viazaný rozsahom podnetu v prípadoch, v ktorých ani dovolací súd nie
je viazaný rozsahom dovolania.
Generálny prokurátor môže podať dovo lanie aj bez podnetu vo veciach,
v ktorých môže prokurátor do konania
vstúpiť, a to aj vtedy, ak prokurátor do
konania nevstúpil.
Dovolanie podáva generálny prokurátor
na Najvyššom súde Slovenskej republiky do jedného roka od právoplatnosti
rozhodnutia súdu.
Dovolanie generálneho prokurátora možno odôvodniť tým, že (1) sa rozhodlo
vo veci, ktorá nepatrí do právomoci
súdov, (2) ten, kto v konaní vystupoval
ako účastník, nemal procesnú subjektivitu, (3) účastník nemal spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom
rozsahu a nekonal za neho zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, (4)
v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv
začalo konanie, (5) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený
súd, (6) došlo k zásahu do práva na spravodlivý proces, (7) konanie má inú vadu,
ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci, (8) súd nesprávne
alebo neúplne zistil skutočný stav veci
alebo (9) rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ako uvádza dôvodová správa, osobitná
povaha, ako aj funkcie mimosporového
konania odôvodňujú zavedenie komplexnej právnej úpravy osobitného mimoriadneho opravného prostriedku,
dovolania generálneho prokurátora.
V mimosporovom konaní, ktorého základným rysom je silný verejný záujem
na vyriešení otázok tvoriacich predmet
týchto konaní sa nemôže vyskytnúť otázka súladnosti tohto inštitútu s Dohovo-

rom o ochrane ľudských práv a základných slobôd či s konštantnou judikatúrnou líniou ESĽP.
Dovolanie generálneho prokurátora sa
nepripúšťa voči rozhodnutiu najvyššieho

súdneho orgánu sústavy všeobecného
súdnictva a z dôvodov právnej istoty
proti rozsudkom o rozvode, neplatnosti
či neexistencii manželstva a vo veci návratu maloletého vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.

SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok nadobudne účinnosť dňom
1. júla 2016. Vládny návrh uvedeného
zákona bol vypracovaný na základe Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného, ktorý schválila
vláda Slovenskej republiky uznesením
č. 283 z 5. júna 2013, ktorým zároveň
poverila ministra spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť vládny návrh
zákona vypracovaného na základe schváleného legislatívneho zámeru na rokovanie vlády Slovenskej republiky, a na
základe Programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky, a to v časti Súdnictvo - V záujme efektívneho súdnictva vláda bude prijímať systémové opatrenia na posilňovanie práva občanov na
včasné súdne rozhodnutia, a to najmä
v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku. Predložený návrh
nového zákona bol súčasťou Národného programu reforiem, ako aj opatrením
pre uplatnenie ex ante kondicionalít,
ktorých splnenie bolo Slovenskej republike uložené v rámci „Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave
implementačného mechanizmu súdržnosti EÚ po roku 2014 v podmienkach
Slovenskej republiky.
Predmet úpravy

Správny súdny poriadok je jedným
z troch procesných kódexov, ktoré nahrádzajú súčasný zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok. Ostatné dva
sú Civilný sporový poriadok a Civilný
mimosporový poriadok. V súčasnej dobe
je konanie v správnom súdnictve upravené v piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku pod názvom „Správne súdnictvo“, ktorá obsahuje osobitnú úpravu
správneho súdnictva. Všeobecná právna úprava je obsiahnutá v iných častiach Občianskeho súdneho poriadku.
Uvedená právna úprava vytvára stav,
keď súdy v konaní o súkromnoprávnych
nárokoch (v konaniach vo veciach civil14

ných) aplikujú rovnaký procesný právny predpis ako v konaní o žalobách
z verejného práva (v konaniach o preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej
správy). Tento stav spôsobuje v praxi
problémy, nakoľko uvedené oblasti práva sa odlišujú špecifikami, charakteristickými pre tú ktorú oblasť. Z uvedeného dôvodu boli prijaté tri samostatné
kódexy – Správny súdny poriadok, Civilný
sporový poriadok a Civilný nesporový
poriadok.
Správny súdny poriadok upravuje konanie a postup správnych súdov, ako aj
ďalších osôb v správnom súdnictve
a právomoc a príslušnosť správnych súdov konajúcich a rozhodujúcich v správnom súdnictve. Správne súdnictvo je
špe cifickou oblasťou procesného práva.
Špecifickosť správneho súdnictva spočíva v tom, že správny súd prejednáva
vec, ktorou sa už zaoberal respektíve
mal zaoberať orgán verejnej správy.
Účelom správneho súdnictva je preskúmanie rozhodnutia verejnej správy alebo preskúmanie nečinnosti orgánu verejnej správy. Výsledkom takého prieskumu
je rozhodnutie o tom, či rozhodnutie
verejnej správy bolo zákonné alebo nezákonné alebo či orgán verejnej správy konal, ak podľa práva konať mal
alebo nekonal. Účelom samostatnej
úpravy správneho súdnictva je dosiahnuť zefektívnenie výkonu správneho
súdnictva sudcami, ktorí sa budú špecializovať na výkon správnej súdnej
agendy.
Správny súdny poriadok sa delí na šesť
častí. Prvá časť upravuje všeobecné
ustanovenia, vymedzuje predmet zákona, definuje základné pojmy, zakotvuje základné princípy konania a upravuje právomoc a príslušnosť správnych
súdov.

Delenie Správneho
súdneho poriadku

Druhá časť upravuje konanie v správnom súdnictve, definuje účastníkov konania a iné subjekty konania, oprávnenia prokurátora, zastúpenie, procesné
úkony, doručovanie, poriadkové a iné
opatrenia správneho súdu a vylúčenie
sudcov a iných osôb. Upravuje tiež priebeh konania, dokazovanie, rozhodnutie
vo veci samej a trovy konania.
Tretia časť správneho súdneho poriadku upravuje správnu žalobu všeobecnú, ako aj správnu žalobu v osobitných
konaniach, a to správnu žalobu vo veciach správneho trestania, správnu žalobu v sociálnych veciach a správnu žalobu
vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia.
Štvrtou časťou sú upravené osobitné
konania. Ide o konanie (1) o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
(2) o žalobe proti inému zásahu verejnej správy, (3) vo volebných veciach,
(4) vo veciach územnej samosprávy,
(5) o kompetenčnej žalobe a (6) o návrhoch v iných veciach.
Piata časť upravuje mimoriadne opravné prostriedky, a to kasačnú sťažnosť
a žalobu na obnovu konania.
Šiesta časť upravuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Zmeny oproti
súčasnej právnej
úprave

Občianskeho súdneho poriadku. Dôvodom jej vypustenia je skutočnosť, že
predmetná úprava navádza dojem, že
súdne konanie je pokračovaním správneho konania. V súčasnej dobe je uvedená právna úprava považovaná za
prekonanú. Preto bude Správny súdny
poriadok upravovať preskúmanie predmetných rozhodnutí až po nadobudnutí
právoplatnosti. Výnimky napríklad v azylových alebo sociálnych veciach budú
upravené v rámci osobitných konaní.
Základnými súdmi správneho súdnictva
zostanú krajské súdy ako súdy prvej inštancie. Najvyšší súd bude rozhodovať
na základe kasačnej sťažnosti ako nového opravného prostriedku proti právoplatným rozhodnutiam krajských súdov.
Najvyšší súd bude rozhodovať najmä
ako najvyšší súdny orgán v poslednej
inštancii o mimoriadnych opravných prostriedkoch. Ako súd prvej inštancie bude
rozhodovať iba výnimočne v osobitných
konaniach, ako napríklad niektoré veci
volebné alebo rozhodovanie o návrhu
generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany.
Novým inštitútom bude veľký senát najvyššieho súdu, ktorý bude rozhodovať
v zákonom vymedzených kasačných
sťaž nostiach. Veľký senát najvyššieho
súdu sa bude skladať z predsedu a šiestich sudcov.

Správny súdny poriadok zavedie nový
pojem správny súd. Uvedený pojem súčasný právny poriadok nepozná. Podkladom pre jeho zavedenie bola skutočnosť, že právny poriadok pozná
podobné pojmy, ako sú registrový súd
a konkurzný a vyrovnací súd. Správne
súdy budú zaradené do sústavy všeobecného súdnictva. Nová právna úprava
vychádza z takzvaného minimalistického variantu, pričom nebude kreovať
Naj vyšší správny súd, ako je to upravené v niektorých krajinách. Najvyšší súd
Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) zostáva aj naďalej vrcholným
súdnym orgánom vo veciach správneho
súdnictva.

Ďalšou zmenou bude zmena určenia
miestnej príslušnosti súdov. Zavedená
bude aj osobitná úprava niektorých typov konaní v správnom súdnictve. Pôjde o konania v správnom trestaní, vo
veciach sociálnych, vo veciach azylu,
zaistenia a administratívneho vyhostenia, vo veciach zániku mandátu poslanca zastupiteľstva, vo veciach zániku
funkcie starostu, primátora a predsedu
samosprávneho kraja a hlavného kontrolóra, konania o žalobe generálneho
prokurátora na rozpustenie politickej
strany, osobitné konania vo veciach
iných politických práv, ako aj konania
o kompetenčnej žalobe.

Ďalšou zmenou je vypustenie právnej
úpravy opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Uvedená právna úprava
je zakotvená v tretej hlave piatej časti

Zmení sa tiež systém opravných prostriedkov v správnom súdnictve. Podľa
novej právnej úpravy rozsudok súdu
a uznesenie vo veci samej nadobudne
právoplatnosť jeho doručením posled-

15

nému z účastníkov. Riadny opravný prostriedok, ktorým je v súčasnosti odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu
alebo Krajského súdu, nová právna úprava nepozná. Bude však zavedený nový
opravný prostriedok – kasačná sťažnosť,

ktorá bude mať povahu mimoriadneho
opravného prostriedku, pričom bude
prípustná len z taxatívne určených dôvodov. Novou právnou úpravou bude tiež
zavedený nový inštitút žaloba na obnovu konania.

SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK
– VŠEOBECNÁ ČASŤ
Správny súdny poriadok zavedie nový
pojem - správny súd. Uvedený pojem je
prvýkrát použitý v ustanovení § 1. Dôvodom jeho zavedenia je zdôraznenie
osobitosti správneho súdnictva. Správny súdny poriadok pojem správny súd
používa, avšak ho nedefinuje.
Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov je upravené ustanovením § 3. Oproti súčasnej právnej
úprave sú pojmy vymedzené širšie.
Novým pojmom je administratívne konanie, ktoré je definované ako postup
orgánu verejnej správy v rámci výkonu
jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov a normatívnych správnych
aktov.
Nanovo je definovaný pojem rozhodnutie orgánu verejnej správy, a to ako
správny akt vydaný orgánom verejnej
správy v administratívnom konaní, ktorý je formálne označený ako rozhodnutie alebo je za rozhodnutie považovaný
podľa osobitného predpisu a zakladá,
mení, zrušuje alebo deklaruje práva,
právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby, alebo sa jej priamo dotýka.
Správny súdny poriadok tiež definuje
pojmy opatrenie orgánu verejnej správy, nečinnosť orgánu verejnej správy
a iný zásah orgánu verejnej správy. Opatrenie orgánu verejnej správy je definované ako správny akt vydaný orgánom
verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť práva,
právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby
priamo dotknuté.
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Nečinnosť orgánu verejnej správy je
definovaná ako stav, keď orgán verejnej
správy protiprávne nepokračuje v začatom administratívnom konaní alebo
stav, keď orgán verejnej správy protiprávne z úradnej povinnosti nezačal
administratívne konanie. Pojem nečinnosť je v súčasnosti definovaný odlišne, a to v ustanovení § 250t Občianskeho súdneho poriadku.
Pojem iný zásah orgánu verejnej správy je v súčasnosti tiež definovaný, a to
ustanovením § 250v Občianskeho súdneho poriadku. Správny súdny poriadok
tento pojem definuje odlišne od súčasnej právnej úpravy ako faktický postup
vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej správy, ktorým sú alebo môžu
byť práva, právom chránené záujmy
alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté; iným
zásahom je aj postup orgánu verejnej
správy pri výkone kontroly alebo in špekcie podľa osobitného predpisu, ak
ním sú alebo môžu byť práva, právom
chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo
dotknuté. Pri definícii pojmu iný zásah
orgánu verejnej správy sa oproti súčasnej právnej úprave vypustil prívlastok
„nezákonný“ z dôvodu, že uvedený pojem nesprávne evokoval protiprávnosť
každého žalovaného zásahu.
Ustanovením § 4 je explicitne upravené, ktoré orgány sa považujú za orgány verejnej správy. Ide o definíciu orgánov, ktoré sú v súčasnosti uvedené
v ustanovení § 244 ods. 2 Občianskeho
súdneho poriadku. Orgánmi verejnej
správy sa po novom rozumejú (1) orgány štátnej správy, (2) orgány územnej
samosprávy, ktorými sú obce, mestá,
a v hlavnom meste Slovenskej republi-

Orgány verejnej
správy

ky Bratislave a v meste Košice mestské
časti a samosprávne kraje, (3) orgány
záujmovej samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy,
(4) právnické osoby a fyzické osoby,
ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených
záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a (5) štátne orgány, iné orgány alebo subjekty, ktorým osobitný
predpis zveril rozhodovanie o právach,
právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej
osoby v oblasti verejnej správy.
Základné
princípy konania

Právomoc
správnych súdov

Novým inštitútom budú základné princípy konania, upravené ustanovením § 5.
Ide o princíp (1) ochrany práv, (2) ochrany zákonnosti a verejného záujmu, (3)
zákonnosti, (4) dispozičný princíp, (5)
verejnosti, (6) jednotnosti a hospodárnosti, (7) ústnosti, (8) rovnosti účastníkov konania, (9) prejednací, (10) viazanosti orgánu verejnej správy právnym
názorom správneho súdu, (11) funkčnej súvislosti a (12) zákazu zjavného
zneužitia práv. Okrem základných princípov konania ustanovených Správnym
súdnym poriadkom sa na konanie budú
vzťahovať aj princípy upravené Civilným
sporovým poriadkom. Civilný sporový
poriadok upravuje v článkoch 1 až 18
princípy ako princíp právnej istoty,
ústavnokonformný a eurokonformný
výklad, dispozičný princíp, kontradiktórnosť konania alebo zákaz zneužitia
práva.
Právomoc správnych súdov je z dôvodu
prehľadnosti po novom vymedzená v závislosti od typu konania. Súčasná právna úprava takéto delenie neobsahuje.
Právomoc správnych súdov rozhodovať
sa bude podľa ustanovenia § 5 ods. 2
Správneho súdneho poriadku týkať konaní o (1) správnych žalobách, (2) správnych žalobách vo veciach správneho
trestania, (3) správnych žalobách v sociálnych veciach, (4) správnych žalobách
vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, (5) žalobách
proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
(6) žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy, (7) žalobách vo vo17

lebných veciach, (8) žalobách vo veciach
územnej samosprávy, (9) žalobách vo veciach politických práv, (10) kompetenčných žalobách a (11) návrhoch v iných
veciach.
Veci, ktoré správne súdy nepreskúmavajú sú upravené ustanovením § 7 Správneho súdneho poriadku. Ide o prenesenie výnimiek zo súčasnej právnej úpravy
s niektorými rozdielmi. Podľa ustanovenia § 248 Občianskeho súdneho poriadku súdy nepreskúmavajú (1) rozhodnutia správnych orgánov predbežnej
povahy a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania, (2) rozhodnutia,
ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo
technického stavu vecí, ak samy osebe
neznamenajú právnu prekážku výkonu
povolania, zamestnania alebo podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti, (3) rozhodnutia o nepriznaní alebo
odňatí odbornej spôsobilosti právnickým
osobám alebo fyzickým osobám, ak samy
osebe neznamenajú právnu prekážku
výkonu povolania alebo zamestnania
a (4) rozhodnutia správnych orgánov,
ktorých preskúmanie vylučujú osobitné
zákony.
Okrem uvedených výnimiek správne súdy
po novom nebudú preskúmavať ani (1)
správne akty orgánov verejnej správy,
ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch
ale bo povinnostiach fyzickej osoby
a právnickej osoby, najmä rozhodnutia
a opatrenia organizačnej povahy a rozhodnutia a opatrenia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal,
ak tento zákon neustanovuje inak, (2)
všeobecne záväzné právne predpisy, ak
tento zákon neustanovuje inak, (3) súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc
súdu v civilnom procese, (4) rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrení
orgánov verejnej správy poriadkovej
povahy, ak nemohli mať za následok
ujmu na subjektívnych právach účastníka konania a (5) opatrenia, rozkazy,
nariadenia, príkazy a pokyny, personálne rozkazy a disciplinárne rozkazy orgánov verejnej správy, ktorých preskúmanie vylučuje osobitný predpis.

Kompetenčný senát
Najvyššieho súdu

V prípade kompetenčných sporov správnych súdov bude rozhodovať kompetenč ný senát Najvyššieho súdu Slo venskej republiky (ďalej len „najvyšší
súd“). Kompetenčný senát najvyššieho
súdu je upravený ustanovením § 11 Civilného sporového poriadku. Bude sa skladať zo siedmich sudcov, a to z troch
sudcov správneho kolégia najvyššieho
súdu, troch sudcov občianskoprávneho
kolégia najvyššieho súdu a jedného sudcu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, z ktorých jeden bude jeho
predsedom. Podrobnosti o konštituovaní
a zložení kompetenčného senátu ustanoví zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch,
Rokovací poriadok najvyššieho súdu Slovenskej republiky a jeho rozvrh práce.
Príslušnosť správnych súdov je upravená ustanovením § 9 až 17. Konkrétne je
vecná príslušnosť upravená ustanovením § 10 až 12, miestna príslušnosť ustanovením § 13 a 14 a kauzálna príslušnosť
ustanovením § 15 až 17. Ak nebude
možné určiť vecnú a miestnu príslušnosť, bude z dôvodu procesnej ekonómie príslušný Krajský súd v Bratislave.

Vecná príslušnosť

Všeobecne bude vecná príslušnosť prislúchať Krajským súdom, ak Správny
súd ny poriadok neupraví inak. Vecná
príslušnosť Najvyššieho súdu bude po
novom upravená v užšom rozsahu, ako
je tomu v súčasnosti. Dôvodom je postavenie najvyššieho súdu ako súdu najvyššej súdnej inštancie, pričom medzi
jeho úlohy by nemalo patriť rozhodovanie v základnom konaní.
Najvyšší súd bude po novom oprávnený
rozhodovať (1) o správnej žalobe proti
rozhodnutiu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie
rozhodnutí Národného bezpečnostného
úradu, (2) v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky a pre voľby
do Európskeho parlamentu, (3) v konaní o prijatí návrhu za kandidáta na
funkciu prezidenta Slovenskej republiky, (4) v konaní o žalobe o odmietnutí
registrácie politickej strany alebo politického hnutia, (5) v konaní o žalobe
generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany, (6) v konaní o kompetenčných žalobách a (7) o kasačných sťažnostiach.
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Vecná príslušnosť okresných súdov bude
po novom tiež zúžená. Okresné súdy
budú rozhodovať v konaní (1) vo veciach
stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, (2) o registrácii kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho
kraja a (3) o registrácii kandidátnych
listín pre voľby do orgánov samosprávy
obcí, miest a mestských častí.
Miestna príslušnosť správnych súdov je
upravená odlišne od súčasnej právnej
úpravy. V súčasnosti je všeobecným súdom v správnom súdnictve podľa ustanovenia § 246a Občianskeho súdneho
poriadku súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie
alebo postup sa preskúmava. Po novom
bude na konanie príslušný Krajský súd,
v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni. Ak príslušnosť nebude možné určiť,
príslušným bude krajský súd, v ktorého
obvode má sídlo žalovaný orgán verejnej správy. V konaní o správnej žalobe
proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu,
v konaniach o správnych žalobách
v sociálnych veciach, o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia a v konaní
o vykonateľnosť rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy bude miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode
má žalobca adresu trvalého pobytu,
miesto podnikania alebo sídlo; ak takého súdu niet a žalobcom bude fyzická osoba, bude miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa fyzická
osoba zdržuje. Uvedený súd bude miestne príslušný aj v prípadoch správnej
žaloby prokurátora, a to vo veciach,
v kto rých prebieha súdne konanie
o správnych žalobách v sociálnych veciach, o správnych žalobách vo veciach
azylu, zaistenia a administratívneho
vyhostenia. Miestna príslušnosť správneho súdu podľa nehnuteľnosti už po
novom nebude upravená.

Miestna príslušnosť

Kauzálna príslušnosť správnych súdov
je upravená ustanovením § 15 až 17.
Na konanie o správnej žalobe v oblasti
hospodárskej súťaže, jadrových udalostí
a na konanie o vydaní súhlasu s inšpekciou bude kauzálne príslušný Krajský
súd v Bratislave. Na konanie o správnej
žalobe v oblasti priemyselného vlast-

Kauzálna príslušnosť

níctva bude kauzálne príslušný Krajský
súd v Banskej Bystrici; jeho obvodom
je celé územie Slovenskej republiky. Na
konanie o správnych žalobách vo veciach
azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia bude kauzálne príslušný (1)
Krajský súd v Bratislave pre obvody
Krajského súdu v Bratislave, Kraj ského súdu v Trnave, Krajského súdu v Trenčíne a Krajského súdu v Nitre a (2)
Krajský súd v Košiciach pre obvody
Krajského súdu v Košiciach, Krajského
súdu v Prešove, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline.
Postúpenie veci v prípade, ak vec nepatrí do právomoci súdov, alebo ak
správny súd nie je príslušný, upravuje
ustanovenie § 18.
Zloženie
správnych súdov
a ich organizácia

Veľký senát
Najvyššieho súdu SR

Zloženie správnych súdov a ich organizáciu upravuje ustanovenie § 19 až 24.
Správnymi súdmi budú najvyšší súd,
krajské súdy a v zákonom ustanovených
prípadoch aj okresné súdy. V správnom
súdnictve bude rozhodovanie prebiehať v senátoch, ak Správny súdny poriadok neustanovuje, že rozhoduje
sudca alebo predseda senátu. Najvyšší
súd bude vrcholným súdnym orgánom
vo veciach správneho súdnictva, pričom bude zabezpečovať jednotu a zákonnosť rozhodovania. Rozhodovanie
najvyššieho súdu bude aj naďalej prebiehať v senátoch, a to (1) v trojčlenných senátoch zložených z predsedu
senátu a dvoch sudcov o kasačných sťažnostiach a (2) v päťčlenných senátoch
zložených z predsedu senátu a štyroch
sudcov v ostatných veciach.
Novinkou bude zavedenie inštitútu veľkého senátu. Najvyšší súd bude konať
a rozhodovať o kasačných sťažnostiach
vo veľkom senáte zloženom z predsedu
senátu a šiestich sudcov, ak (1) senát
najvyššieho súdu dospel pri svojom rozhodovaní k právnemu názoru, ktorý je
odlišný od právneho názoru, ktorý už
bol vyjadrený v rozhodnutí najvyššieho
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súdu a vec uznesením postúpil na rozhodnutie veľkému senátu, (2) senát najvyššieho súdu dospel pri svojom rozhodovaní opätovne k právnemu názoru,
ktorý je odlišný od právneho názoru
orgánu verejnej správy o tej istej právnej otázke a vec uznesením postúpil
na rozhodnutie veľkému senátu a (3) ak
to navrhol generálny prokurátor podľa
ustanovenia § 47 ods. 3 z dôvodu rozdielnej rozhodovacej činnosti správnych
súdov alebo pretrvávajúcej odlišnosti
rozhodovania správnych súdov a orgánov verejnej správy. Predsedom veľkého
senátu bude predseda správneho kolégia najvyššieho súdu. Členmi veľkého
senátu budú sudcovia senátu najvyššieho súdu, ktorý vec postúpil veľkému
senátu a traja sudcovia určení rozvrhom
práce najvyššieho súdu. Zavedenie veľkého senátu vychádza zo skúseností
z viacerých európskych krajín, napríklad z Českej republiky.
Rozhodovanie krajského súdu v správnom súdnictve bude tak ako v súčasnosti prebiehať v senáte, a to v trojčlenných senátoch zložených z predsedu
a dvoch sudcov. Samosudca bude rozhodovať len v taxatívne vymedzených
veciach, a to o (1) správnych žalobách
vo veciach správneho trestania podaných proti rozhodnutiu alebo opatreniu
o priestupku, (2) správnych žalobách
v sociálnych veciach, (3) správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, (4) žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej
správy a (5) žalobách proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Po novom
bude môcť senát krajského súdu uznesením preniesť rozhodovanie na samosudcu, a to vo veciach, o ktorých rozhodol veľký senát najvyššieho súdu, ako
aj v už rozhodnutých hromadných veciach. Na okresnom súde bude vo veciach správneho súdnictva konať a rozhodovať samosudca.

Rozhodovanie
Krajského súdu
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