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4 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 3. štvr roku 2008

3) Novela Ob ianskeho súdneho poriadku

(zrušenie presunu súdnych sporov z najvyššieho súdu na nižšie a zrušenie potvrdzovania dedi ských
konaní; zavedenie elektronickej komunikácie, inštitútu drobných sporov a nových právomocí pre
sudcov pre vyššiu ochranu spotrebite a a zrýchlenie ob ianskeho súdneho konania, ...)

Primárny zdroj: novela Ob ianskeho súdneho poriadku
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2475

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 23.9.2008 v NR SR v 3. ítaní; ú innos od: 15.10.2008

Navrhovate :Ministerstvo spravodlivosti SR

Zámer opatrenia: posilni ochranu spotrebite a; zjednoduši a zrýchli ob ianske súdne konanie, komunikáciu
medzi súdmi a ú astníkmi konania a odvolacie konanie

Obsah opatrenia:
zrušenie povinnosti súdu potvrdzova dedi ské konania – ak sa dohodnú dedi i, konanie môže uzavrie aj
notár
zrušenie presunu vä šiny súdnych sporov z najvyššieho na nižšie súdy – najvyšší súd musí až na malé, presne
špecifikované výnimky, právoplatne rozhodnú o spore
zavedenie nových možností pre sudcov:
autoritatívne rozhodnutie súdu bez dokazovania a bez odôvodnenia rozhodnutia; pokia je niektorý ú astník
nespokojný, po jeho odvolaní sa za ne normálny súd s dokazovaním
rozhodnutie súdu aj bez žiadosti ú astníka o neplatnosti spotrebite skej zmluvy kvôli rozporu s dobrými
mravmi
autoritatívne zníženie odmeny pre advokáta, pokia je táto neprimeraná k hodnote samotnej poh adávky
nazna enie právneho posúdenie veci ešte pred samotným rozhodnutím

zavedenie inštitútu drobných sporov, ktorým sa stáva každý spor s hodnotou poh adávky najviac 500 €
zavedenie elektronickej komunikácie medzi súdmi a ú astníkmi sporu najmä v prípadoch, ke nejde o konanie
spojené s dokazovaním (napr. pri dohode o výške alimentov)
nový spôsob informovania o zmenách v katastri nehnute ností: najskôr bude informovaný pôvodný majite ; ak
podá odvolanie, zápis do katastra sa zastaví

Hlasy proponentov:
opatrenie zrýchli súdne konania aj pre podnikate ov, ke že aj ich sa týkajú mnohé asti opatrenia
výrazne sa urýchli vybavovanie drobných a dedi ských sporov, ím sa zníži vy aženos sudcov, ktorí sa tak
môžu sústredi na alšie spory
plným informovaním ú astníkov konania už pred súdom môže zníži po et odvolacích konaní a strany sporu
získajú možnos náležite právne argumentova pri pripravovanom súdnom rozhodnutí
súdy získali nástroj na efektívnejší boj proti úžerníkom, ktorí asto ponúkajú zdanlivo výhodné produkty, ktoré
majú v skuto nosti úroky v rádoch desiatkach percent ro ne – súdy môžu takéto zmluvy automaticky ozna i
za neplatné
bezpe nejší spôsob zmien v katastri eliminuje podvody s nehnute nos ami
elektronizácia komunikácie je prvým krokom k plnej elektronizácii súdnictva
novela erpá z moderných a osved ených prvkov súdnictva z viacerých štátov EÚ

Hlasy oponentov:
Najvyšší súd by sa mal zaobera dôležitejšími spormi a drobné spory medzi ob anmi ponecha na nižšie súdy,
takto stráca hierarchia súdov svoj zmysel
zavádzanie mnohých drobných zmien je len plátanie dier, súdny systém potrebuje systémovú reformu, ktorá
prospeje nielen pár ob anom, ale aj celému podnikate skému prostrediu
zasahovanie do úrokov z pôži iek s ažuje prístup k úverom, ke že banky môžu presta poskytova krátkodobé
úvery s vyššími sadzbami a vytvára sa priestor na vznik nelegálneho trhu s pôži kami


