PRO BONO
NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU
Vláda Slovenskej republiky v súlade s plnením Plánu legislatívnych úloh vlády SR
zo dňa 15. decembra 2010 predložila do Národnej rady SR návrh novely zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Novela prijatá dňa 19. októbra 2011 sa dotýka predovšetkým zavedenia mechanizmov slúžiacich na urýchlenie súdneho konania a to predovšetkým zavedením lehôt na vydávanie rozhodnutí súdmi, snahou o odstránenie obštrukcií pri
odročovaní pojednávaní a pod.
Ako sme Vás informovali v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO 11/2011, medzi
základné ciele predmetnej veľkej novely Občianskeho súdneho poriadku patrí
posilnenie nástrojov na zjednodušenie začatia konania. Novela sa dotkla i oblasti úpravy výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí či oblasti správneho súdnictva. V uvedenom pravidelnom vydaní bulletinu PRO BONO sme Vás
informovali najmä o nových lehotách na vydávanie rozhodnutí ako i o nových
povinnostiach strán v prípade podania návrhu na odročenie pojednávania, či
zmenách v nariaďovaní pojednávania v prípade odvolania. Dovoľte, aby sme
Vás v nasledujúcich častiach tohto špeciálu informovali o ďalších zmenách,
ktoré zákon č. 388/2011 Z. z. do nášho právneho poriadku priniesol.
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LEHOTY
Novela Občianskeho súdneho poriadku zaviedla všeobecnú 30 dňovú lehotu súdu na
rozhodnutie a 60 dňovú v prípade odvolania. Z uvedeného však existujú výnimky.
V prípade návrhu, ktorý svojim obsahom môže byť návrhom na začatie konania, ak
tento bol neúplný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, súd zašle účastníkovi do 60 dní
od doručenia návrhu účastníkovi uznesenie, v ktorom ho vyzve, aby predmetný návrh
doplnil, upravil alebo upresnil v stanovenej lehote.
Návrh na začatie konania, ktorý spĺňa všetky náležitosti, súd podľa novely musí odoslať ostatným účastníkom spolu s prílohami najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.

Pristúpenie
účastníka

Na návrh účastníka môže súd pripustiť, aby do konania vstúpil ďalší účastník. Súhlas
toho, kto má takto do konania vstúpiť, je potrebný, ak má vystupovať na strane navrhovateľa. Ak sa vyžaduje súhlas účastníkov alebo toho, kto má vstúpiť do konania,
novela stanovuje súdu lehotu do 15 dní od doručenia návrhu na vstúpenie do konania,
do uplynutia ktorej je súd povinný vyzvať účastníkov na vyjadrenie. O predmetnom
návrhu súd rozhodne do 30 dní od jeho doručenia. Ak boli účastníci vyzvaní na vyjadrenie, súd rozhodne do 30 dní od doručenia ich vyjadrenia.
V zmysle nového ust. § 95 ods. 3 o zmene návrhu súd podľa novej úpravy rozhodne
spravidla na pojednávaní, na ktorom bola zmena navrhnutá. Ak to nie je možné, súd
rozhodne do 15 dní od odročenia pojednávania. O zmene návrhu mimo pojednávania
súd rozhodne do 60 dní od podania návrhu na zmenu návrhu.
Nové ust. § 141a OSP zaviedlo ukladanie preddavkov na trovy konania. Túto povinnosť stanovuje súd odporcovi. Bližšie o tom, za akých podmienok vznikne povinnosť
hradiť preddavok na trovy konania budeme informovať neskôr v texte. Je potrebné
uviesť, že o zloženom preddavku musí súd rozhodnúť najneskôr v lehote do 15 dní
od právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa konanie
končí.

Zmeny v rozhodnutí

Pokiaľ odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu, môže účastník
pred tým, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, navrhnúť, aby odôvodnenie bolo
opravené. Pre rozhodnutie súdu o návrhu na opravu novela stanovila 30-dňovú lehotu,
ktorá začína plynúť od podania návrhu na opravu. Ak súd prvého stupňa nevyhovie návrhu, predloží vec do 30 dní od podania návrhu odvolaciemu súdu, ktorý o oprave rozhodne do 60 dní od predloženia veci.
Ak súd v rozsudku nerozhodol o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania
alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do 15 dní od doručenia rozsudku
navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu. V § 166 ods. 2 bola vložená nová veta, v zmysle ktorej o návrhu
na doplnenie rozsudku súd rozhodne do 30 dní od jeho podania.
Ak zákon ustanovuje lehotu, v ktorej má súd rozhodnúť o návrhu účastníka, lehota začína plynúť od doručenia návrhu, ktorý spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, ak nie
je ustanovené inak.

Lehoty
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ZMENY VO VECIACH STAROSTLIVOSTI

O MALOLETÝCH

Novela priniesla zmeny i v oblasti starostlivosti o maloletých a to hneď v niekoľkých
častiach Občianskeho súdneho poriadku. Upravila, že v záujme maloletého dieťaťa
môže súd po začatí konania vo veci starostlivosti súdu o maloletých na návrh nariadiť
predbežným opatrením účastníkovi, aby do času rozhodnutia vo veci úpravy pomerov
maloletého dieťaťa zabezpečoval osobnú starostlivosť o dieťa, ktoré je v čase podania návrhu umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu.
Starostlivosť súdu je upravená ako osobitné konanie v piatej hlave prvej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa vo veci samej
rozhoduje rozsudkom o výchove a výžive maloletých detí, o styku rodičov s maloletými
deťmi, o styku blízkych osôb s maloletými deťmi, o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu, o schválení
dôležitých úkonov maloletého dieťaťa a o podstatných veciach, o ktorých sa rodičia
nemôžu dohodnúť. Okrem toho sa rozhoduje rozsudkom o predĺžení ústavnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa a o zrušení rozhodnutia o takejto náhradnej starostlivosti.
Novela OSP doplnila tieto ustanovenia o nový § 179a, podľa ktorého súd na návrh osoby, ktorá žiada podľa medzinárodnej zmluvy o vrátenie dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt v Slovenskej republike a ktoré bolo premiestnené do cudziny alebo je v cudzine
zadržiavané, vydá rozhodnutie, že navrhovateľ má rodičovské práva a povinnosti, podľa
ktorých sa zmena bydliska dieťaťa do cudziny nemala uskutočniť bez jeho súhlasu.
Uvedený súhlas navrhovateľ neudelil, a jeho súhlas nebol nahradený rozhodnutím súdu.
Predmetný návrh musí obsahovať vyhlásenie o tom, že navrhovateľ mal v čase premiestnenia alebo zadržania dieťaťa rodičovské práva a povinnosti, podľa ktorých
sa zmena bydliska dieťaťa do cudziny nemala uskutočniť bez jeho súhlasu a tento súhlas neudelil, pričom jeho súhlas nebol nahradený rozhodnutím súdu. K návrhu musia
byť pripojené všetky rozhodnutia týkajúce sa úpravy rodičovských práv a povinností
k dieťaťu. Ak je to potrebné, súd si môže od navrhovateľa vyžiadať aj ďalšie údaje
potrebné na vydanie rozhodnutia. Súd potom bez zbytočného odkladu na základe písomných podkladov a existujúceho právneho stavu vydá rozhodnutie bez nariadenia pojednávania. Proti uvedenému rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

Výkon rozhodnutia

Podstatné zmeny novela priniesla i v oblasti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí, keď zmenila celé ust. § 272 i § 273 a doplnila nové ust. § 273aa a § 273d.
Na výkon súdneho rozhodnutia je príslušný všeobecný súd dieťaťa.
Z dôvodu právnej istoty nové znenie ust. § 272 ods. 1 taxatívne vymenúva, na základe
akých rozhodnutí je súd oprávnený nariadiť výkon rozhodnutia. Výkon rozhodnutia je
súd oprávnený nariadiť na základe vykonateľného rozhodnutia súdu a rozhodnutia
cudzieho orgánu, cudzej verejnej listiny alebo dohody uzavretej v cudzine, ktoré
sú vykonateľné v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je popri zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom napríklad aj
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.
Podľa nového súd pred nariadením výkonu rozhodnutia písomne vyzve povinného,
ktorý sa odmieta podrobiť rozhodnutiu podľa § 272 ods. 1 OSP, aby sa rozhodnutiu
podrobil. V tejto výzve súd tiež upozorní na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. Ak sa javí, že účel výzvy možno lepšie dosiahnuť pojednávaním,
sudca je oprávnený nariadiť pojednávanie, na ktoré môže predvolať povinného,
oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce.
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Podľa pôvodnej úpravy sudca spravidla požiadal príslušný orgán obce a orgán starostlivosti o deti, aby povinného viedli k dobrovoľnému plneniu súdneho rozhodnutia alebo
súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí o úprave styku s nimi bez toho,
aby bolo potrebné nariadiť výkon rozhodnutia. Novelizované znenie už takýto postup
neobsahuje. Súd pred nariadením výkonu rozhodnutia môže požiadať príslušný orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne príslušný orgán obce,
o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a o poskytnutie súčinnosti pri preverení uvedených dôvodov a to najmä v mieste
pobytu dieťaťa alebo v mieste, kde sa dieťa zdržiava, v škole či u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pokuta

Pôvodne vznikla v prípade neuposlúchnutia horeuvedenej výzvy sudcovi povinnosť uložiť
tomu, kto dobrovoľne neplní horeuvedené rozhosnutia, pokutu. Pokutu mohol ukladať
aj opakovane, avšak jednotlivé pokuty nesmeli prevyšovať 60 Eur. Táto povinnosť prešla zmenou, pričom sudca môže uložiť pokutu vo výške 200 Eur. Pokutu je možné i naďalej uložiť opakovane.

Ďalšie oprávnenia
súdu

Ďalej súd môže po novom vyzvať príslušný orgán, aby (1) zastavil výplatu rodičovského príspevku povinnému alebo aby (2) zastavil výplatu prídavku na dieťa a príplatku
k prídavku na dieťa povinnému, ktorý dobrovoľne neplní horeuvedené rozhodnutia. Ak
však povinný začne rozhodnutie dobrovoľne plniť, súd vyzve príslušný orgán, aby dávky
začal opätovne vyplácať. Súd je oprávnený v súčinnosti s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne s príslušným orgánom obce zabezpečiť odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, a postarať sa
o jeho odovzdanie tomu, komu bolo podľa rozhodnutia zverené, alebo tomu, komu
rozhodnutie priznáva právo na styk s dieťaťom po obmedzený čas alebo tomu, kto je
oprávnený neoprávnene premiestnené alebo zadržané dieťa prevziať. Sudca je oprávnený poveriť zabezpečením odňatia dieťaťa vyššieho súdneho úradníka alebo súdneho
tajomníka.
Novela sudcovi priznala i ďalšie nové oprávnenia a to najmä (1) vydávať pokyny orgánom a osobám, ktoré sa zúčastňujú na výkone rozhodnutia, (2) ak je to nevyhnutné, prikázať každému, aby (a) v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené
miesto, ani sa na ňom nezdržiaval alebo aby (b) na nevyhnutne potrebný čas zotrval
na určenom mieste, (3) zabezpečiť otvorenie bytu, vstúpiť doň a vykonať opatrenia
na odňatie dieťaťa, ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa, ktoré sa má odňať, sa
nachádza v byte alebo v inom uzavretom priestore a osoba oprávnená užívať byt nerešpektuje výzvy sudcu na umožnenie odňatia dieťaťa, (4) uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 Eur tomu, kto nerešpektuje záväzný pokyn sudcu alebo
nepodá potrebné vysvetlenie alebo kto neuposlúchne príkaz sudcu alebo tomu, kto
marí výkon opatrenia na odňatie dieťaťa alebo právnickej osobe, ktorá neposkytuje
sudcovi súčinnosť.

Trovy výkonu
rozhodnutia

Do nového ust. § 273d novela OSP priamo zakotvila úpravu trov výkonu rozhodnutia
o výchove maloletých detí. Tieto trovy znáša povinný a to konkrétne (1) uplatnenú
náhradu mzdy zúčastnených osôb pri výkone rozhodnutia o odňatí dieťaťa okrem náhrady mzdy oprávneného, (2) účelne vynaložené náklady spojené najmä s otvorením
bytu podľa § 273aa ods. 3 alebo s otvorením priestoru podľa § 273aa ods.4, (3) náklady
na dopravu zúčastnených osôb okrem nákladov na dopravu oprávneného, (4) náklady
na dopravu dieťaťa spojené s jeho návratom v prípadoch týkajúcich sa neoprávneného
premiestnenia alebo zadržania podľa medzinárodnej zmluvy a (5) náklady na nevyhnutné potreby dieťaťa pri výkone rozhodnutia. Výnos trov výkonu rozhodnutia je príjmom štátneho rozpočtu.
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TROVY KONANIA
Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, vrátane súdneho
poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena
notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné, svedočné a odmena
za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Oslobodenie
od súdnych
poplatkov

Na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych
poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme
bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa
oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. Nové ust. § 138 ods. 2 – 4 má za úlohu spružniť mechanizmus vo veciach návrhov na oslobodenie od súdneho poplatku. Expresiss
verbis vyjadrujú, akým spôsobom musia byť pomery účastníka dokladované a to vyplneným tlačivom, ktorého vzor uverejní ministerstvo spravodlivosti na svojej webovej stránke alebo rozhodnutím o hmotnej núdzi. O priznaní oslobodenia od súdnych
poplatkov predseda senátu alebo samosudca po novom upovedomí ostatných účastníkov na najbližšom pojednávaní. Ak bol účastníkovi priznaný nárok na právnu pomoc,
takéto rozhodnutie má podľa novej úpravy účinky oslobodenia od súdnych poplatkov v rozsahu, v ktorom mu bola právna pomoc priznaná.

Preddavok na
trovy konania

Doplnené boli i ustanovenia upravujúce platenie trov konania. Súd môže uložiť účastníkovi, u ktorého nie sú podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, aby zložil
preddavok na trovy dôkazu, ktorý navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach
ním uvedených alebo v jeho záujme. Nové ust. § 141a OSP vymedzuje podmienky, za
ktorých je možné nariadiť navrhovateľovi zloženie preddavku na trovy konania a to
v lehote nie dlhšej ako 60 dní. Súd tak učiní na základe návrhu odporcu. Zloženie
preddavku sa nevzťahuje na každého navrhovateľa, ale len na toho, u ktorého nie sú
splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 v celom rozsahu
a ktorý uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy prevyšujúcej 400-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška uvedeného preddavku je 5 %
z peňažnej sumy uplatňovanej navrhovateľom, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Ak je na jednej strane sporu účastníkov viac a každý z nich koná samostatne, uloží súd zložiť preddavok na trovy konania každému z nich, inak spoločne a nerozdielne.
V ust. § 148 bol explicitne doplnený následok situácie, ak u niektorého účastníka sú
predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov. I naďalej platí, že štát má podľa
výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil.
Podľa nového však v prípade, ak sú u niektorého účastníka predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah,
ktorý mu súd priznal.

SPRÁVNE SÚDNICTVO
Pri rozhodovaní o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v zmysle ust. § 250d predseda senátu vyžiadal spisy žalovaného správneho orgánu, ktorý bol
povinný ich bez meškania predložiť spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa.
Toto ustanovenie bolo zmenené a rozšírené. Žalovaný je po novom povinný v súdom
určenej lehote predložiť súdu svoje spisy spolu so spismi orgánu prvého stupňa. Za
nesplnenie tejto povinnosti mu súd môže uložiť pokutu do výšky 1.640 Eur, a to aj
opakovane. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty je prípustné odvolanie. Odvolanie voči
rozhodnutiu o uložení pokuty vo veci konajúci súd predloží na rozhodnutie príslušnému odvolaciemu súdu až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
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Nepreskúmateľnosť
rozhodnutia

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia je podľa ust. § 250j ods. 3 OSP dôvodom na zrušenie
rozhodnutia správneho orgánu. Zároveň je ale nepreskúmateľnosť takým istým dôvodom na zrušenie rozhodnutia správneho orgánu aj podľa ust. § 250j ods. 2 písm. d).
Proti rozhodnutiu podľa § 250j ods. 2 je prípustné odvolanie, zatiaľ čo voči zrušujúcemu rozhodnutiu podľa § 250j ods. 3 odvolanie prípustné nie je. Ďalším podstatným
rozdielom je rozsah viazanosti súdov žalobou. Nakoľko v praxi dochádzalo k situáciám,
kedy súdy nerozlišovali medzi uvedenými dvoma ustanoveniami, bolo ustanovenie
§ 250j ods. 3 zmenené. Podľa novej úpravy súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu a podľa okolností aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a vráti vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie, ak bolo rozhodnutie vydané
na základe neúčinného právneho predpisu alebo rozhodnutie je nepreskúmateľné
pre neúplnosť spisov správneho orgánu alebo z dôvodu, že spisy neboli predložené.
Súd zruší rozhodnutie správneho orgánu a konanie zastaví, ak rozhodnutie vydal orgán,
ktorý na to nebol podľa zákona oprávnený. Rozsahom a dôvodmi žaloby v týchto prípadoch nie je súd viazaný. Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, lehota na rozhodnutie správneho orgánu v ďalšom konaní začne plynúť až po doručení všetkých
spisov správneho orgánu pripojených k prejednávanej veci.

Sprístupňovanie
informácií

Keďže zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií je založený na princípe „čo nie je
tajné, je verejné“, t.j. na princípe, že ak neexistuje zákonný dôvod pre nesprístupnenie informácie (ak nemožno uplatniť zákonnú výnimku zo sprístupnenia informácie),
informácia sa musí sprístupniť, aj ustanovenie o súdnom prieskume rozhodnutia o nesprístupnení informácie by malo vyjadrovať konštrukciu, že súd môže uložiť povinnosť
sprístupniť informácie, ak neexistujú dôvody pre nesprístupnenie informácie. Preto
bola súdu priznaná možnosť vyzvať žalovaný správny orgán, aby v súdom určenej lehote uviedol dôvody, pre ktoré nie je možné požadovanú informáciu sprístupniť. Ak sa
nepreukáže existencia dôvodov pre nesprístupnenie informácie, súd v rozsudku uloží
osobe povinnej sprístupňovať informácie podľa osobitného predpisu povinnosť sprístupniť požadovanú informáciu.
Proti rozsudku súdu podľa § 250j ods. 1 a 2 (súd žalobu zamietne alebo zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu) je prípustné odvolanie. Odvolací súd rozhodne
o odvolaní spravidla bez pojednávania, ak to nie je v rozpore s verejným záujmom.
Na prejednanie odvolania nariadi pojednávanie, ak to považuje za potrebné, alebo ak
vykonáva dokazovanie. Ustanovenia § 214 ods. 1, 4 a 5 OSP sa v konaní podľa tejto časti nepoužijú. Ust. § 214 ods. 1 po novom ustanovuje, že na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej predseda senátu nariadi pojednávanie vždy, ak
(1) je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, (2) ide o konanie vo veciach
porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, (3) to vyžaduje dôležitý verejný záujem.
Podľa ust. § 214 ods. 4 ak odvolací súd verejne vyhlási rozsudok bez nariadenia pojednávania, doručí ho prítomným účastníkom hneď po jeho vyhlásení. Neprítomným účastníkom ho odošle najneskôr do troch dní; to neplatí, ak je potrebné vydať uznesenie
podľa odseku 5. V takom prípade odvolací súd doručí rozsudok súčasne s uznesením
podľa odseku 5. Odsek 5 predmetného ust. upravuje, že ak v čase verejného vyhlásenia
rozsudku nie je možné rozhodnúť o náhrade trov konania, pretože neboli vyčíslené,
odvolací súd rozhodne samostatným uznesením. Rovnako postupuje, ak si účastníci
konania uplatnia náhradu trov konania v súvislosti s verejným vyhlásením rozsudku.
Ak súd zruší rozhodnutie z dôvodov podľa ust. § 250j ods. 3 OSP, podľa nového znenia
súd musí priznať žalobcovi úplnú náhradu trov konania.

Správne súdnictvo
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PRÁVE SÚKROMNOM
Zákon
o medzinárodnom
práve súkromnom

Novela OSP sprievodne novelizovala i ďalšie predpisy. Jedným z nich je zákon
č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom v znení neskorších predpisov.
Podľa neho sa forma uzavretia manželstva spravuje právom miesta, kde sa manželstvo
uzaviera. Novelizované ust. § 20a zákona upravuje, kedy bude manželstvo slovenského občana uzatvorené v zahraničí platné aj v Slovenskej republike a to za podmienok, ak manželstvo v cudzine uzavrel slovenský občan pred iným orgánom ako pred
orgánom Slovenskej republiky na to splnomocneným, je platné v štáte, pred orgánom
ktorého sa uzavrelo a neexistovala žiadna okolnosť vylučujúca uzavretie manželstva
podľa slovenského hmotného práva (napr. osoba uzatvárajúca manželstvo už bola raz
ženatá, resp. vydatá a pod.).
Podľa novej úpravy sa spravuje určenie rodičovstva k dieťaťu právnym poriadkom
štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt, ak dieťa narodením nadobudlo slovenské občianstvo a narodilo sa a žije v cudzine.
V prípade osvojovania dieťaťa manželmi, ktorí majú rôznu štátnu príslušnosť po novom
platí, že osvojenie sa spravuje právom štátu spoločného obvyklého pobytu manželov.
Ak manželia spoločný obvyklý pobyt nemajú, spravuje sa osvojenie právnym poriadkom, s ktorým majú najužšiu väzbu, kritérium najužšej väzby.

Preskúmavane
právomoci

Podľa ust. § 48 zákona slovenské súdy postupujú v konaní podľa slovenských procesných predpisov, pričom všetci účastníci majú rovnaké postavenie pri uplatňovaní svojich práv. Novela stanovila, že súd bude preskúmavať právomoc skôr, ako začne konať
o veci samej, na základe skutočností, ktoré existujú v čase podania návrhu. Ak dôjde
následne k zmene týchto skutočností, právomoc súdu zostáva zachovaná.
Cudzie rozhodnutie v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva a osvojenia dieťaťa možno uznať len osobitným výrokom slovenského
súdu. Cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a o úprave styku s dieťaťom možno uznať osobitným výrokom slovenského súdu alebo nariadením
jeho výkonu. Iné cudzie rozhodnutie sa uzná tak, že slovenský súd nariadi jeho výkon
alebo vydá poverenie na vykonanie exekúcie; ak také rozhodnutie nevyžaduje výkon,
uzná sa tým, že sa naň prihliadne, ako keby šlo o rozhodnutie slovenského súdu. Na
návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho rozhodnutia slovenský súd rozhodne
o uznaní takéhoto rozhodnutia vždy osobitným výrokom. Na návrh oprávneného alebo
povinného z cudzieho rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, že má na veci
právny záujem, súd podľa novej úpravy rozhodne osobitným výrokom o uznaní cudzieho rozhodnutia, aj keď to tento zákon alebo medzinárodná zmluva nevyžaduje.

Zmeny v zákone o medzinárodnom
práve súkromnom
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou Čarnogurský ULC ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2012
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