Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2014

7) Novela Občianskeho súdneho poriadku
vyhotovovanie zvukových záznamov zo súdnych pojednávaní; zmeny vychádzajúce z aplikačnej praxe
Zámer opatrenia: balík technických opatrení, ktoré priniesla aplikačná prax.
Obsah opatrenia:
• Novela zavádza povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy pojednávaní, ktoré budú súčasťou spisu, pričom
účastníci konania a ich zástupcovia budú mať možnosť požiadať súd o kópiu tohto zvukového záznamu za
úhradu vecných nákladov
• Vyriešila sa sporná otázka z praxe, či a v akých prípadoch je vedľajší účastník oprávnený podať opravný
prostriedok v prípade, keď samotný účastník konania túto možnosť nevyužil, a to tak, že ak z právneho predpisu
nevyplýva určitý vzťah vyrovnania medzi účastníkom a vedľajším účastníkom tak vedľajší účastník:
o nemôže podať odpor proti platobnému rozkazu, alebo
o odvolanie a dovolanie môže podať len ak s tým súhlasil účastník, na strane ktorého vedľajší účastník
vystupuje
• Ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej veci, aká už bola viac ako päťkrát predmetom konania pred
dovolacím súdom na základe skoršieho dovolania podaného tým istým dovolateľom, môže dovolací súd v
odôvodnení svojho rozhodnutia poukázať už len na svoje skoršie rozhodnutia a ďalšie dôvody už nemusí
neuvádzať
• Po novom sa vylučuje prípustnosť dovolania v nasledovných veciach:
o z tzv. dôvodov zmätočnosti v exekučných veciach (prípustnosť dovolania podľa § 239 Občianskeho
súdneho poriadku ostáva zachovaná)
o vo veciach, v ktorých bol napadnutý právoplatný rozsudok odvolacieho súdu o peňažnom plnení
neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej
mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada
o proti rozhodnutiam o súdnych poplatkoch, oslobodení od súdnych poplatkov, prerušení konania
o ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej veci, aká už bola v počte väčšom ako päť
predmetom konania pred dovolacím súdom na základe skoršieho dovolania podaného tým istým
dovolateľom
Názory proponentov:
• Povinné nahrávanie súdnych pojednávaní prinesie skultivovanie prednesov v súdnej sieni a menej neskorších
sporov, čo počas pojednávania zaznelo a čo nie, čo prispeje aj k zrýchleniu samotného konania pred súdom.
• Obmedzuje sa priestor na obštrukcie a umelé predlžovanie konaní
Názory oponentov:
• Zmeny v súdnictve sa zavádzajú extrémne pomaly a praxi bohužiaľ zatiaľ nevidieť posun vpred.
Primárny zdroj:: Novela (č. 353/2014) Občianskeho súdneho poriadku
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5174
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