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Súdy a rozhodcovské súdy by mali byť partneri,
nie protivníci
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Súdna ingerencia do rozhodcovského konania

V záležitostiach upravených týmto zákonom
nesmie súd zasahovať s výnimkou prípadov, kedy
to tento zákon ustanovuje.
Čl. 5 Modelového zákona o UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži
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Fázy súdnej ingerencie

Súdny prieskum
uznesenia o
právomoci

Súdne
rozhodovanie
o námietke
proti rozhodcovi

Začiatok
Námietka proti
rozhodcovského
rozhodcovi
konania Uznesenie RS
o právomoci
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Súdne
rozhodovanie
o žalobe na
zrušenie

Rozhodcovský
rozsudok

Exekučné
konanie

Návrh na
exekúciu
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Exekučný prieskum: Legislatívny vývoj

ZRK do 31.12.2014
Exekučný súd zastaví
exekúciu, v prípadoch
(i) objektívnej nonarbitrability,
(ii) prekážky rei
iudicatae,
(iii) plnenia, ktoré je obj.
nemožné, právom
nedovolené alebo
odporuje dobrým
mravom.
(§ 45 ZRK)
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Veľká novela ZRK
Vypustenie § 45 ZRK za
účelom posilnenia „úlohy
strán na úkor súdnej
ingerencie“; strany si
majú „v prvom rade
chrániť svoje práva
prostredníctvom
žaloby o zrušenie RR“.
Doplnenie § 57 ods. 1
písm. l) EP: zastavenie
exekúcie pre rozpor
výkonu s verejným
poriadkom

Veľká novela EP

Súčasný stav

Vypustenie rozporu s
Tuzemský RR je bez
verejným poriadkom ako ďalšieho exekučným
dôvodu na zastavenie
titulom (§ 44 ZRK)
exekúcie
ZRK nepredpokladá
žiadny prieskum RR v
exekúcii
EP taktiež
nepredpokladá
špecifický prieskum RR
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Exekučný prieskum: Judikatúra

Ak strana nevyužila
možnosť napadnúť
RR žalobou o
zrušenie, nemôže
nedostatok právomoci
namietať v exekučnom
konaní
(II. ÚS 300/2018,
6 ECdo/7/2013)
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Vigilantibus
iura scripta sunt

Ex offo
prieskum
právomoci

Exekučný súd je
oprávnený
a povinný skúmať, či
bola daná právomoc
rozhodcovského súdu,
inak ide o
nevykonateľný paakt
(R 46/2012,
IV. ÚS 484/2018,
II. ÚS 50/2019)
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Exekučný prieskum: Komparatívny pohľad

UNCITRAL

‒ Nerozlišuje sa medzi tuzemským a zahraničným rozhodcovským rozsudkom
‒ Aplikujú sa rovnaké dôvody na zrušenie, resp. odopretie výkonu (čl. 36 Modelového
zákona UNCITRAL)

Nem.
ZPO

‒ Výkon aj domáceho RR je podmienený potvrdením vykonateľnosti (§ 1060)
‒ Objektívna non-arbitrabilita a rozpor s verejným poriadkom sú vždy dôvodom na
odopretie
‒ Ostatné vady sa neskúmajú, ak uplynula lehota na podania žaloby o zrušenie RR
alebo ak bola žaloba zamietnutá

Rak.
ZPO

‒ Domáci RR je bez ďalšieho exekučným titulom
‒ Pri objektívnej non-arbitrabilite alebo rozpore s verejným poriadkom sa na RR v
iných konaniach (napr. exekučnom) neprihliada (§ 613)
‒ Iné vady sa v exekučnom konaní neskúmajú
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Exekučný prieskum: Navrhované riešenia de lege lata

1

Meritórny prieskum rozhodcovského rozsudku je vylúčený

2

Ex offo prieskum súladu s verejným poriadkom

3

Ex offo prieskum objektívnej arbitrability (v opačnom prípade ide o paakt)

4

O paakt ide len v prípade objektívnej non-arbitrability, nie v prípade
neplatnosti rozhodcovskej zmluvy

5

Vylúčenie prieskumu vád, ktoré sú podľa § 40 ods. 1 písm. a) ZRK v
dispozícii strán

© Allen & Overy 2019

8

Ďakujem za pozornosť
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These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute definitive advice and
should not be used as the basis for giving definitive advice without checking the primary sources.
Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term partner is used to refer to a
member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or an
individual with equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings.
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