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Príprava troch kódexov, kto-
ré nahradili doterajší Občian-
sky súdny poriadok, si vyžiada-
la kvantum práce trvajúcej nie-
koľko rokov. Odrazilo sa to na 
výsledku?
Nové procesné kódexy sú vypra-
cované naozaj kvalitne. Sú sfor-
mulované stručne a štruktúrova-
ne. Dá sa im ľahko porozumieť, 
človek sa v nich nestráca, čo je 
evidentné už na prvý pohľad. Sta-
čí si ich text porovnať napríklad 
s daňovým predpisom – tam sa 
spravidla stratíte už v pár parag-
rafoch... No najväčším prínosom 
je hlavne zmena v myslení s cie-
ľom dosiahnuť rýchle, efektívne 
a hospodárne konania. Viac ak-
tuálnych vecí by sa mohlo skôr 
dostať aj na Najvyšší súd – kvôli 
judikatúre aj pre iné prípady do 
budúcnosti.

Čo v nových pravidlách považu-
jete za najväčší prínos?
Zavedenie viacerých mechaniz-
mov, ktoré by mali urýchliť súdne 
konania. No nie v priamočiarom 
zmysle, že premeníme justíciu na 
stroj na rýchle rozhodovanie.

Pretože okrem rýchlosti ide, sa-
mozrejme, aj o kvalitu...
Presne tak. Rozhodnutia majú 
byť nielen rýchle, ale zároveň 
spravodlivé. No rýchle a zlé roz-
hodnutie je svojím spôsobom tiež 
výhodné. 

Áno? V čom?
Súvisí to s tým, že je lepšie mať 
rýchlo v rukách radšej zlé roz-
hodnutie a súčasne možnosť ísť 
opravným prostriedkom do od-
volania, než dlhé roky čakať na 
prvom stupni a na konci, tak či 
tak, dostať do rúk zlé rozhodnu-
tie. Rýchlosť v konaní je určite 
na prospech. Ak máte povedzme 
aj zlé rozhodnutie, o to je potom 
väčšia nádej na rýchlejšiu opravu. 

Nové procesné poriadky prija-
la odborná obec bez vážnejších 
námietok. Napriek tomu sa už 
hovorí, že niektoré pasáže bu-
de treba dopracovať, alebo že až 
čas ukáže, čo treba vyprecizo-
vať. Vidíte vy niekde slabé mies-
ta?
Nemyslím si, že sú tam vyslovene 
slabé miesta. Ešte je však prisko-
ro, kódexy boli publikované iba 
v týchto dňoch. Širšia právnická 
obec sa nimi začne zaoberať až 
teraz a až potom bude na rôz-
nych vzdelávacích podujatiach 
vznikať odborná diskusia, kto-
rá môže odhaliť slabšie miesta 
a prísť s konkrétnymi návrhmi 
na odstránenie nedostatkov. Skôr 
by som sa trochu obával, či sa 
zmena v predpisoch dokáže tak 
rýchlo prejaviť aj v zmene mysle-
nia sudcov. Tí budú v prvom rade 
nútení interpretovať a aplikovať 
novinky. 

Nové kódexy priniesli úplne no-
vú filozofiu v procesných po-
stupoch, postavili ich takpove-
diac z hlavy na nohy, podľa vzo-
ru starých demokracií v Európe. 
Ako hodnotíte nové prístupy? 
Určite pozitívne. Veci sa nasta-
vili tak, aby sa súd nezaťažoval 
zbytočnými úkonmi v priebehu 
konania, ale aby sa sústredil na 

samotné rozhodovanie. Tomu 
slúžia minimálne dva nové in-
štitúty: úvodná korešpondencia 
medzi sporovými stranami, kde 
sa uplatní princíp koncentrácie. 
Znamená to, že ak sa niečo ne-
uplatnilo v rámci korešpondencie 
už na začiatku, môže sa stať, že 
to už nebude pripustené v ne-
skoršom konaní. Zároveň je tam 
možnosť predbežného prejedna-
nia. Ide o prvé osobné stretnutie 
sporových strán ešte predtým, 
než súd pojednáva v samotnej 
veci. Nastavenie tohto filtra určite 
pomôže, aby sa pred súd dostali 
naozaj veci, ktoré sú kompletne 
pripravené, kde už obe strany 
ucelene predložili súdu všetky 
dôkazy a tvrdenia na svoj pro-
spech. Súd sa vtedy bude môcť 
venovať už len riešeniu sporu. 

Predtým sme mali jeden Ob-
čiansky súdny poriadok, teraz 
máme tri kódexy upravujúce tri 
rôzne typy konaní (sporové, mi-
mosporové a súdno-správne). 
V čom je to lepšie?
V tom, že to posilní právnu is-
totu. Ak viem, že som v mimos-
porovom konaní, viem, že sa na 
mňa nebude vzťahovať princíp 
koncentrácie, ktorý je upravený 
v sporovom konaní. Celkom iné 
sú zase konania v rámci správ-
neho súdnictva. Tam je na jednej 
strane žalobca, teda dotknutá 
osoba, ktorá tvrdí, že jej spôso-
bil ujmu na jej právach orgán ve-
rejnej moci, teda štát. Na druhej 
strane je práve ten štát, čo je väč-
šinou nejaký úrad alebo územ-
ná samospráva, ten však v tejto 
chvíli už nie je voči dotknutej 
osobe v postavení nositeľa mo-
ci, ale je s ňou ako so žalobcom 

v rovnom postavení. Tieto 
spory sa naozaj vedú 

o zákonnosť, v tom je 
to posilnenie práv-

neho štátu. Súdna 
moc je tu schop-
ná kontrolovať 
v ýkonnú moc 
a zákonnosť jej 
rozhodnutí. To je 
veľmi veľký krok 
vpred. Správne 
súdnictvo je špe-
cifické, zaslúžilo 
si osobitný kódex.

Sú však aj po-
chybovačné hla-
sy v tom, že nové 
predpisy nás ochu-

dobňujú o 25 rokov vývoja pro-
cesnej judikatúry. 
Samozrejme, že každý nový 
predpis prináša na začiatku istú 
dávku právnej neistoty. Nikto 
nevie s istotou povedať, ako to 
zafunguje v praxi. Musíme si 
počkať na nové postupy, apliká-
cie aj interpretácie, ktoré získame 
až po tom, keď to prejde súdmi. 
To však nie je dôvod, aby sme 
lipli na starých a nefungujúcich 
štruktúrach. Raz sa už treba od-
vážiť a vykročiť aj do prázdna. 
Okrem toho aj prázdny priestor 
sa medzičasom zaplní. Veď o 20 
rokov by sme zas lamentovali, že 
tu máme už 70 rokov nefungujú-
ci systém! Nie je dôvod na takúto 
nostalgiu. 

Ďalšie spochybňujúce hlasy 
tvrdia, že bez zmeny hardvéru 
(sudcov) nový softvér (nové kó-
dexy) nemôže v praxi fungovať. 
Teda budú to obrovské nároky 
na zmenu myslenia sudcov. Ste 
v tomto optimista?
Je pravda, že v tomto procese 
budú nositeľmi zmien sudcovia. 
Oni budú tí, ktorí budú musieť 
v prvom rade predpisy vykladať, 
uplatňovať to, čo im ponúka spo-
rový poriadok, napríklad dikto-
vať tempo konania, sankcionovať 
prípadné pokusy o prieťahy ale-
bo citlivo vedieť rozhodnúť, keď 
niektorá strana zneužíva právo, 
voči čomu treba využiť proces-
nú sankciu. Bude si to vyžadovať 
nielen intelekt sudcu, ale aj jeho 
odvahu riskovať trebárs nevôľu či 
nesprávne rozhodnutie. Kódexy 
si však, len čo začnú žiť svojím 
životom, nájdu zavedené postupy, 
ktoré začnú postupne platiť. 

Inak si nastaviť myslenie, byť 
schopný chápať po novom upra-
vené postupy a súvislosti a dopra-
covať sa k tomu, ako ich apliko-
vať, to bude určite najťažšie, ale 
som optimista. 

Aplikovať novinky, mať schop-
nosť aj odvahu dať otvorene za 
pravdu niektorej strane sporu, 
to všetko si vyžaduje osobnost-
ný vklad. Takéto nároky mož-
no prirodzene odstrihnú urči-
tú časť sudcov, ktorí odídu. Ne-
myslíte? 
Treba podotknúť, že aj veľa ad-
vokátov si už zvyklo vyčkávať 
na ohlas súdu s cieľom využiť 
možnosti, ako kľučkovať. Takéto 
možnosti zostanú zachované, ur-
čite môžu naďalej prispieť k nie-
ktorým prieťahom. Všetko bude 
závisieť od osobnosti sudcu, na-
koľko to dokáže vypozorovať, po-
staviť sa proti a využiť možnosť, 
ktorú mu nový procesný poriadok 
ponúka, a takýmto pokusom za-
brániť. Niektorí sudcovia sa určite 
veľmi rýchlo a ľahko zžijú s no-
vými pravidlami, ale bude aj istá 
skupina, ktorá bude mať s nimi 
ťažkosti. 

Nové kódexy by mali urýchliť 
súdne konania aj tým, že ná-

mietky zaujatosti, napríklad vo-
či sudcom, sa nebudú dať zne-
užívať. Do akej miery sa dnes aj 
advokáti podieľajú na súdnych 
prieťahoch?
Advokát zastupuje záujmy klien-
ta a v rámci dovoleného využíva 
rôzne stratégie. Môže sa stať, že 
klient je vlastnou vinou nepri-
pravený a advokát nájde zákonný 
spôsob, ako pojednávanie odro-
čiť, čomu sa klient určite poteší. 
Tiež sa môže stať, že advokát 
vlastným pričinením spôsobí 
opakované nariadenie pojednáva-
nia pre vlastný prospech z úko-
nov. To už je nežiaduce. Určite si 
však nemyslím, že práve advokáti 
sú tí, ktorí prispievajú k prieťa-
hom. Nové predpisy kladú hlav-
nú zodpovednosť na sudcu, či už 
v určovaní tempa, alebo v proces-
ných sankciách voči tým, čo budú 
prieťahy vyvolávať. Istú nápravu 
v budúcnosti očakávam, ale opäť 
je to na ľuďoch s tým, že možnos-
ti, ako naťahovať súdne konanie, 
zostávajú v rámci kódexov skôr 
ako výnimka. 

Nebudú sa nadužívať?
To by bol pád z blata do kaluže. 
Primárne sú procesy nastavené 
tak, aby k tomu nedochádzalo. 
Systém je dobrý, je na ľuďoch, 
ako ho budú využívať.

Už ste spomenuli advokátov – 
nová situácia si bude vyžadovať 
aj od nich zvýšenú profesiona-
litu. Zvládne sa to v takom ex-
trémne krátkom čase?
Som presvedčený, že ročný pred-
stih je dostatočný na prípravu 
a štúdium. Každý právnik je zvyk-
nutý priebežne sledovať vývoj nie-
len legislatívy, ale aj judikatúry, 
u nás i v zahraničí.

Najväčším prínosom nových kódexov je, že posilnia právnu istotu, hovorí advokát Martin Šenkovič.  SNÍMKY: HN/PETER MAYER
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Najdôležitejšia 
na súdoch je 
zmena v myslení 
ROZHOVOR l Advokát Martin Šenkovič z advokátskej kancelárie 
Šenkovič v rozhovore pre HN:
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nových kódexov, ktoré nedávno schválil parlament. 
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spresniť, ale je evidentné, že to zrýchli a skvalitní 
mechanizmy na súde, tvrdí Martin Šenkovič.

Kto je Martin Šenkovič
Vyštudoval Právnickú fakultu UK 
v Bratislave a Stredoeurópsku 
univerzitu v Budapešti. 
V súčasnosti má advokátsku 
kanceláriu, ktorá sa špecializuje 
na právne poradenstvo pre 
priemysel, techniku 
a informačné technológie.
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