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TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008).
 
 Zákon č. ... Civilný sporový poriadok
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Číslo
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Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Cieľ a rozsah pôsobnosti
Cieľom tejto smernice je uľahčiť prístup k alternatívnemu
riešeniu sporov a podporovať riešenie sporov v priateľskom
duchu prostredníctvom nabádania na používanie mediácie
a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou
a súdnym konaním.






Č: 1
O: 2
Táto smernica sa uplatňuje v cezhraničných sporoch na
občianske a obchodné veci okrem tých práv a povinností,
s ktorými strany nemôžu na základe príslušného rozhodného
práva nakladať. Neuplatňuje sa najmä na daňové, colné
a správne veci ani na zodpovednosť štátu za konania
a opomenutia pri výkone štátnej moci („acta iure imperii“).






Č:1
O: 3
V tejto smernici „členský štát“ znamená ktorýkoľvek
členský štát s výnimkou Dánska.






Č: 2

Cezhraničné spory
1. Na účely tejto smernice je cezhraničným sporom spor,
v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý
pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek
inej strany, a to ku dňu, ku ktorému:
a) sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor
vznikol;
b) mediáciu nariadil súd;
c) z vnútroštátneho práva vyplynie povinnosť použiť mediáciu
alebo
d) na účely článku 5 sa stranám adresovala výzva.
2. Bez ohľadu na odsek 1 je na účely článkov 7 a 8 cezhraničným
sporom aj spor, v ktorom sa začalo súdne konanie
alebo arbitráž nasledujúce po mediácii medzi stranami v inom
členskom štáte, než je členský štát, v ktorom majú strany
bydlisko alebo obvyklý pobyt ku dňu uvedenému v odseku 1
písm. a), b) alebo c).
3. Na účely odsekov 1 a 2 sa bydlisko určuje v súlade
s článkami 59 a 60 nariadenia (ES) č. 44/2001.










Č: 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
a) „Mediácia“ je štruktúrovaný postup bez ohľadu na to, ako sa
nazýva alebo ako sa naň odkazuje, pri ktorom sa dve alebo
viacero strán sporu dobrovoľne pokúšajú dosiahnuť dohodu
o riešení svojho sporu za pomoci mediátora. Tento postup
môžu začať strany, môže ho navrhnúť alebo nariadiť súd,
alebo môže byť ustanovený právom členského štátu.
Pojem zahŕňa mediáciu vedenú sudcom, ktorý nie je zodpovedný
za žiadne súdne konanie týkajúce sa predmetného
sporu. Vylučuje však snahy súdu alebo sudcu konajúceho
vo veci o urovnanie sporu v priebehu súdneho konania
týkajúceho sa predmetného sporu.
b) „Mediátor“ je akákoľvek tretia osoba, ktorá je požiadaná viesť
mediáciu účinným, nestranným a kvalifikovaným spôsobom,
bez ohľadu na jej označenie alebo povolanie v dotknutom
členskom štáte a bez ohľadu na spôsob, akým bola táto
tretia osoba vymenovaná alebo požiadaná o vedenie
mediácie.

 








Č: 4

Zabezpečenie kvality mediácie
1. Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú
za vhodné, vypracovanie a dodržiavanie dobrovoľných
kódexov správania zo strany mediátorov a organizácií, ktoré
poskytujú mediačné služby, ako aj iné účinné mechanizmy
kontroly kvality týkajúce sa poskytovania mediačných služieb.

2. Členské štáty povzbudzujú počiatočné a ďalšie odborné
vzdelávanie mediátorov s cieľom zabezpečiť vo vzťahu
k stranám účinné, nestranné a kvalifikované vedenie mediácie.























































































Č: 5
O: 1
Použitie mediácie
Súd, ktorý začal súdne konanie, môže v prípade potreby
a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu vyzvať strany, aby
na riešenie sporu použili mediáciu. Súd tiež môže vyzvať strany
sporu, aby sa zúčastnili na informačnom stretnutí o použití
mediácie, ak sa takéto stretnutia uskutočňujú a sú ľahko
dostupné.

N

§:166

O:1




O:2
Priebeh predbežného prejednania sporu

(1) Na predbežnom prejednaní sporu súd v súčinnosti so stranami zistí, či sú splnené procesné podmienky, prípadne prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(2) Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.
Ú

Č: 5
O: 2
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté
vnútroštátne právne predpisy o povinnom použití mediácie
alebo jej použití v závislosti od stimulov alebo sankcií pred
začatím súdneho konania alebo po jeho začatí, za predpokladu,
že tieto právne predpisy stranám nebránia pri uplatňovaní
svojho práva na prístup k súdnemu systému.










Č: 6
O: 1, 2
Vykonateľnosť dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie
1. Členské štáty zabezpečia, aby strany, alebo jedna z nich
s výslovným súhlasom ostatných, mohli požiadať, aby bol
obsah písomnej dohody, ktorá je výsledkom mediácie, vykonateľný.
Obsah takejto dohody sa stane vykonateľným,
s výnimkou prípadu ak je obsah takejto dohody v rozpore
s právom členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť, alebo
ak právo tohto členského štátu neustanovuje jej vykonateľnosť. 

2. Obsah dohody sa môže stať vykonateľným na základe
rozsudku alebo rozhodnutia, alebo autentického nástroja súdu
alebo iného príslušného orgánu v súlade s právom členského
štátu, v ktorom sa podala žiadosť.


. 











Č: 6
O: 3
Členské štáty oznámia Komisii súdy alebo iné orgány,
ktoré sú príslušné na prijímanie žiadostí v súlade s odsekmi 1
a 2






Č: 6
O: 4
Žiadne ustanovenie v tomto článku nemá vplyv na
pravidlá uplatniteľné na uznávanie a výkon dohody, ktorá sa
stala vykonateľnou v súlade s odsekom 1, v inom členskom
štáte.






Č: 7
O: 1
Dôverný charakter mediácie
 Keďže mediácia sa má uskutočniť spôsobom, pri ktorom
sa rešpektuje dôvernosť procesu členské štáty zabezpečia, aby
mediátori ani osoby zúčastňujúce sa na vykonávaní mediácie
neboli nútené, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, podať dôkaz
v občianskom a obchodnom súdnom konaní ani v arbitrážnom
konaní, pokiaľ ide o informácie, ktoré vzišli z procesu mediácie
alebo v súvislosti s ňou, okrem prípadov, keď:
a) je to potrebné vzhľadom na naliehavé dôvody verejného
poriadku dotknutého členského štátu, najmä ak sa vyžaduje
zabezpečenie ochrany najlepších záujmov detí alebo na
zabránenie ujmy na telesnej alebo duševnej integrite osoby
alebo
b) je sprístupnenie obsahu dohody, ktorá je výsledkom
mediácie, potrebné na uskutočnenie alebo vykonanie tejto
dohody.












































Č: 7
O: 2
Žiadne ustanovenie v odseku 1 nebráni členským štátom
prijať prísnejšie opatrenia na ochranu dôverného charakteru
mediácie.











Č: 8
O: 1
Účinky mediácie na premlčacie a prekluzívne doby
 Členské štáty zabezpečia, aby sa stranám, ktoré si v snahe
o urovnanie sporu zvolili mediáciu, následne nebránilo v začatí
súdneho konania alebo rozhodcovského konania týkajúcich sa
tohto sporu uplynutie premlčacích alebo prekluzívnych dôb
počas procesu mediácie.
 






Č: 8
O: 2
Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
o premlčacích alebo prekluzívnych dobách ustanovené
v medzinárodných dohodách, ktorých sú členské štáty zmluvnými
stranami.






Č: 9
Informácie pre širokú verejnosť
Členské štáty podporia akýmikoľvek prostriedkami, ktoré považujú
za vhodné, poskytovanie informácií širokej verejnosti
o tom, ako kontaktovať mediátorov a organizácie, ktoré poskytujú
mediačné služby, najmä prostredníctvom internetu.






Č: 10
Informácie o príslušných súdoch a orgánoch
Komisia zverejní akýmikoľvek vhodnými prostriedkami informácie
o príslušných súdoch alebo orgánoch, ktoré jej oznámia
členské štáty podľa článku 6 ods. 3.






Č: 11
Preskúmanie
Komisia najneskôr do 21. mája 2016 predloží Európskemu
parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru správu o uplatňovaní tejto smernice. V tejto správe sa
posúdi vývoj mediácie v celej Európskej únii a vplyv tejto smernice
v členských štátoch. Ak to bude potrebné, k správe sa
priložia návrhy na úpravu tejto smernice.






Č: 12
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou najneskôr do 21. mája 2011 okrem článku 10,
ktorého dátum dosiahnutia súladu je najneskôr 21. novembra
2010. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o tomto odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení
vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti
tejto smernice.















§:454













Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.



Č: 13
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
 





Č: 14
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.








