
Dôvodová správa k Občianskemu súdnemu poriadku č. 142/1950 Zb. 

 

Úvodná časť: 

 

Zmena hmotnoprávnych predpisov nie je, pravda, jediným dôvodom na vydanie nového 

procesného zákona. V oblasti československého procesného práva existuje doteraz právny 

dualizmus. V českých zemiach platí rakúsky civilný súdny poriadok a jurisdikčná norma z r. 

1895, na Slovensku tvorí základ procesného práva uhorský občiansky sporový poriadok z r. 

1911 s radom iných procesných predpisov. Obdobná situácia je aj na iných úsekoch 

procesného práva. Právny dualizmus a veľký počet neprehľadných procesných predpisov boly 

preto rovnako významným dôvodom pre kodifikáciu civilného procesného práva. 

 

Civilné procesné právo, ktoré doteraz platí z väčšej časti v českých zemiach a na Slovensku, 

má všetky znaky buržoázneho procesného práva. Obdobne ako v oblasti hmotného práva, 

zasiahla buržoázna revolúcia pokrokovo aj do feudálneho procesu. Odstránila v mnohých 

smeroch prísnu formálnosť feudálneho procesu. Nahradila písomné konanie zásadou ústnosti, 

postavila proces pod svoju kontrolu vyhlásením zásady verejnosti prejednávania. Feudálny 

proces ovládala tzv. legálna teória dôkazná. Buržoázny proces znamenal značný pokrok, keď 

zaviedol zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Buržoázne občianske procesné právo 

proklamovalo aj zásadu formálnej rovnosti občanov pred zákonom. Tzv. kapitalistický 

liberalizmus, ktorý nie je nič iné ako ideologické vyjadrenie kapitalistickej voľnej súťaže a 

voľného vykorisťovania, razil v občianskom procesnom práve aj tzv. zásadu dispozičnú a 

prejednaciu a odsudzoval súd na pasívnu rolu pri prejednávaní občianskych právnych sporov. 

Súd mal byť — ako zdôrazňovala meštiacka právna teória — nad stranami, nemal sa miešať 

do sporov a mal rozhodovať iba na základe tých skutočností, ktoré mu strany predniesly alebo 

predložily. 

 

... 

 

Ľudovodemokratický štát, predstavujúc predovšetkým vyššiu formu demokratického štátu, 

nie je formou syntézy kapitalizmu a socializmu — ako bolo mnohokrát zdôraznené — ale 

zabezpečuje výstavbu socializmu a postupnú likvidáciu kapitalizmu. V 

ľudovodemokratickom práve sa odrážajú hospodárske a politické pomery, ktoré 

charakterizujú ľudovodemokratický štát. Svojím zameraním a svojimi základnými rysmi se 

nelíšia podstatne od sovietskeho socialistického práva. Ak platí táto téza všeobecne, platí 

samozrejme aj o civilnom procesnom práve. 

 

... 

 

Osnova predovšetkým sjednocuje doterajšie slovenské a české procesné právo. Vytvára 

jednotný procesný zákon pre územie celého štátu. Odstraňuje rôzne druhy konania 

(predovšetkým sporové a nesporové konanie) a shŕňa civilné procesné právo do jediného 

zákona. 

 

... 

 

Základným princípom, o ktorý sa opiera osnova nového procesného zákona, sa stala dôsledne 

uskutočnená zásada materiálnej pravdy, účastníci, súd a prokurátor musia pomáhať vyšetriť 



skutočné pomery. Osnova zákona upevňuje zásady verejnosti a ústnosti konania. Konanie sa 

má vykonať jednak za účasti sudcov z ľudu, jednak za širokej verejnej kontroly, čo súčasne 

prispeje k výchove občanov. Ani aktívna účasť súdu a prokurátora v civilnom konaní 

neobmedzuje dispozičnú voľnosť účastníkov, pokiaľ sa neprieči zákonu alebo všeobecnému 

záujmu. Možnosť meniť návrh ako v konaní na súde prvej stolice, tak v opravnom konaní 

zvyšuje dispozičnú voľnosť účastníkov. Nové chápanie dispozičnej zásady vedie tiež k 

novému chápaniu prejednacej zásady. Prejednacia zásada znamená v ľudovodemokratickom 

civilnom procese aktívnu činnosť strán spojenú s aktívnou činnosťou súdu a prokurátora v 

záujme zistenia materiálnej pravdy. Osnova nového civilného procesného zákona zachováva 

zásadu voľného hodnotenia dôkazov. V spojení s podstatou a cieľom nového demokratizmu 

dostáva aj táto zásada hlbší význam; umožňuje súdu, aby hodnotil konanie a dôkazy s 

hľadiska občianskej morálky socialistického človeka a socialistickej spoločnosti. Opiera sa o 

nové, demokratickejšie triedne vedomie a svedomie ľudového sudcu Osnova tiež vyzdvihuje 

dôležitosť zásady priamosti a plynulosti konania. Ak sa chápe občianska rovnosť ako 

odstránenie spoločenských tried a vykorisťovania, dostáva aj táto zásada v 

ľudovodemokratickom civilnom procese reálnejšiu náplň. 

 

K§ 1: 

 

Úvodné ustanovenie zákona chce vystihnúť základné politické úlohy a základné zásady 

civilného konania. Vychádza predovšetkým z predpokladu, že proces je "formou života" 

hmotného práva. Preto základnou úlohou každého civilného konania musí byť ochrana tých 

práv, ktoré upravuje a zaručuje predovšetkým občiansky zákon a zákon o rodinnom práve. 

Ochrana a upevňovanie socialistických vlastníckych foriem (predovšetkým osobného majetku 

občanov, lebo o majetkových sporoch medzi subjektami socialistického sektoru bude sa 

rozhodovať podľa zákona č. 99/1950 Sb., o hospodárskych smluvách a štátnej arbitráži) a 

osobných vzťahov, ktoré tvoria základ socialistického spoločenského spolužitia, predstavuje 

základnú politickú náplň zákona. 

 

Nový zákon uskutočňuje predovšetkým princípy vyššieho, socialistického demokratizmu. Súd 

zisťuje materiálnu pravdu. Zisteniu skutočného stavu veci nesmú prekážať zbytočné 

formality. Všetky formálne predpisy umožňujú súdu len to, aby zistil skutočné práva a 

skutočné pomery v občianskom živote, na rozhodovanie ktorých bol povolaný. 

Ľudovodemokratický súd usiluje preto všetkými prostriedkami, aby rozhodoval spravodlivo. 

Vyššia spravodlivosť ľudovodemokratického súdnictva predstavuje základnú črtu 

socialistickej zákonnnosti, ktorá pomáha uplatňovať princípy socializmu v našom 

spoločenskom živote. Všetky ustanovenia zákona rozvádzajú dôsledne do jednotlivých 

ustanovení tie zásady, ktoré všeobecne formuluje § l a §§ 6, 7, 59, 88, 93, 99, 173, 183. 210 a 

i. osnovy. 

 

K § 6: 

 

V našom právnom poriadku sa dôsledne uplatňuje zásada socialistickej zákonnosti. Jednou zo 

záruk zachovávania tejto zásady je možnosť účasti prokurátora aj v civilnom súdnom konaní. 

Prokurátorovi sa sveruje posúdiť, Či ide o konkrétny prípad, kde zachovanie tejto zásady 

vyžaduje osobitnú starostlivosť so zreteľom na záujmy štátu alebo pracujúcich. Zá- 

 



ujmom štátu alebo pracujúcich rozumie osnova záujem ľudovodemokratického štátu, ktorý 

plní funkciu diktatúry proletariátu, a záujem robotníckej triedy, ktorá vo spojení s drobným a 

stredným roľníkom buduje socialistický spoločenský poriadok. Preto sa prokurátorovi dáva 

právo vstúpiť do konania, čím nadobúda všetky procesné oprávnenia, ktoré má účastník y 

konaní už začatom. Môže teda napr. podať i opravný prostriedok (§§ 174, 196 osnovy), hoci 

účastník opravný prostriedok nepodal. Tým sa nijako nenarušuje dispozičná zásada, naopak 

dáva sa tejto zásade správna náplň v dnešnom chápaní, lebo ako účastníci, tak prokurátor 

spolupôsobia pri zisťovaní materiálnej pravdy. 

 

Prokurátor nie je sám účastníkom konania ani pomocníkom, tým menej zástupcom niektorého 

z účastníkov. Preto nemôže návrh na začatie konania vziať zpäť, ak návrh nepodal podľa 

odseku 3 sám, nemôže v žiadnom prípade nárok uznať ani sa ho vzdať alebo o ňom uzavrieť 

súdnu pokonávku, lebo v konaní nejde o jeho nárok. 

 

Je samozrejmé, že prokurátor, keď vstúpi do konania, môže podať i návrhy, týkajúce sa 

nárokov štátu vo vzťahu k predmetu konania, napr. aby súd vyriekol, že vec, o ktorú v konaní 

ide, prepadá podľa určitého zákona v prospech štátu (napr. § 36 ods. 2 osnovy občianskeho 

zákonníka). 

 

K §§ 59 a 60: 

 

Súd sa aktívne zúčastňuje na konaní a robí všetko, čo je potrebné, aby jeho rozhodnutie 

zodpovedalo materiálnej pravde. Formálna pravda nemá miesto v ľudovodemokratickom 

súdnom konaní. Ale ani účastníci nemôžu zostať nečinní, naopak ich povinnosťou je pri tom 

so súdom spolupôsobiť. Sankciu na porušenie ich povinností obsahuje osnova v § 132. 

 

K § 88: 

 

Zistenie správneho skutkového stavu v tom alebo onom konaní je prvým predpokladom pre 

správne rozhodnutie so stránky právnej. Splnenie tohto predpokladu je zaručené len 

spoluprácou účastníkov so súdom. Preto aj ustanovenie o dokazovaní kladie veľký dôraz na 

súlad práv a povinností účastníkov s právami a povinnosťami súdu. 

 

Dôkazy sa vykonávajú jednak na návrh účastníkov, jednak z podnetu súdu. Vykonávanie 

dôkazov súdom z vlastnej iniciatívy okrem dôkazov navrhnutých účastníkmi je nevyhnutnou 

požiadavkou správneho rozhodnutia, t. j. takého rozhodnutia, ktoré by bolo v súhlase so 

skutočnými okolnosťami konania, so skutočnými vzájomnými vzťahmi účastníkov. 

 

Tieto ustanovenia umožňujú súčinnosť účastníkov a súdu, aby sa tak dosiahol žiadúci 

výsledok, t. j. zistenie materiálnej pravdy. 

 

K §§ 429 až 431: 

 

Osnova odstránila predovšetkým zbytočný rozdiel medzi súdom nariaďujúcim exekúciu a 

súdom exekučným a ponechala zásadne jednému súdu, aby exekúciu nariadil i vykonal. 

 

Na vykonanie jednoduchších úkonov zmocňuje osnova výkonných úradníkov ustanovených 

na exekučnom súde, ktorých povinnosti i práva budú bližšie určené vo vykonávacích 



predpisoch. Osnova vytyčuje rámcové úkony, na ktoré sú výkonní úradníci zmocnení pri 

vykonávaní exekúcie (§§ 431, 452, 463, 509, 514, 515, 519, 551, 553, 554, 555, 557, 561 

atď.). Ale aj také exekučné úkony, ktoré vyžadujú sudcovské rozhodovanie, musia sa 

vykonať, ako to povaha veci vyžaduje, rýchle a pružne. Nebolo by teda vhodné sverovať 

rozhodovanie v exekučnom konaní zásadne senátu. 

 

K § 648: 

 

Osnova nevyžaduje, aby sa rozhodcovská smluva obmedzila na označenie určitého už medzi 

stranami vzniknutého sporu alebo na označenie určitého právneho pomeru; postačí, keď 

smluva je do tej miery určitá, že vymedzuje okruh vecí, o ktorých majú rozhodcovia 

rozhodovať. Predmetom konania pred rozhodcami môžu byť, pravdaže, len také veci, ktoré 

patria do právomoci riadnych súdov (§ 3 osnovy) a sú uvedené v § 404 ods. l osnovy, teda 

hlavne majetkové dvojstranné právne pomery. Sverovať rozhodcom aj iné veci nemožno; 

bolo by to v rozpore s úlohami ľudovodemokratického riadneho súdnictva. 

 

V smluve možno rozhodcov pomenovať alebo sa má v nej ustanoviť, v akom počte majú byť 

určení a kto ich určuje; ak rozhodcovská smluva nemá o tom žiadne ustanovenia, treba, aby sa 

o tom strany dodatočne písomne dohodly. 

 

Všeobecnej požiadavke písomností smluvy je urobená zadosť, ak vyhovuje smluva 

ustanoveniu § 41 osnovy občianskeho zákonníka. Vyhovie sa jej aj tým, že sa jedna strana v 

podpísanej prihláške za člena právnickej osoby a pod. podrobí stanovám tejto právnickej 

osoby, v ktorých je predpísané, ktoré otázky sa riešia pred rozhodcami. Rozhodcovskú 

smluvu možno uzavrieť medzi československými právnickými osobami navzájom, medzi 

nimi a československými občanmi alebo medzi cudzincom (cudzou právnickou osobou) a 

československou právnickou osobou. 

 

Ustanovenie § 648 samozrejme nevylučuje zriaďovanie obligatórnych rozhodcovských súdov 

zákonom, poprípade rozhodcovských komisií, ktoré nemajú povahu rozhodcov. 

 

 


