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Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2018, sp. zn. 3Oboer/42/2017, R
78/2018
 Z odôvodnenia:
Nevyhnutnou procesnou podmienkou v dovolacom konaní je povinné právne zastúpenie dovolateľa.
Povinné právne zastúpenie je zakotvené v § 429 ods. 1 CSP, v zmysle ktorého musí byť dovolateľ v
dovolacom konaní zastúpený advokátom a dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané
advokátom. Uvedená povinnosť nemusí byť splnená, iba ak je dovolateľom fyzická osoba, ktorá má
vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 písm. a/ CSP), ak je dovolateľom
právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie
druhého stupňa (§ 429 ods. 2 písm. b/ CSP), alebo ak ide o dovolateľa v sporoch s ochranou slabšej
strany podľa druhej hlavy tretej časti Civilného sporového poriadku zastúpeného osobou založenou
alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich
zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§
429 ods. 2 písm. c/ CSP). Splnenie výnimky uvedenej v ods. 2 ustanovenia § 429 CSP musí dovolateľ
preukázať už v čase podania dovolania, najneskôr však do uplynutia lehoty na podanie dovolania.
Právna veta:
Skutočnosť, že dovolanie bolo spísané a podpísané advokátskym koncipientom, predstavuje
neodstrániteľnú podmienku prípustnosti dovolania, čo má za následok odmietnutie dovolania podľa ust.
§ 447 písm. e) Civilného sporového poriadku za predpokladu, že strana sporu bola o povinnosti byť
zastúpená advokátom poučená v rozhodnutí odvolacieho súdu.
Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 3Oboer/42/2017

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

K postupu súdu, ak sú uplatnené viaceré dôvody prípustnosti dovolania a viaceré vady zmätočnosti
K odmietnutiu dovolania z dôvodu nesplnenia podmienky právneho zastúpenia dovolateľa v dovolacom
konaní
Dovolanie podľa § 420 písm. f) CSP nemožno oprieť o nedostatočné zistenie skutkového stavu,
nevykonanie navrhovaných dôkazov a ich nesprávne vyhodnotenie
K pojmu „procesný postup“ vo svetle dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku
K prípustnosti dovolania z dôvodu spočívajúceho v nesprávnom právnom posúdení veci
Pri kumulácii dôvodov prípustnosti dovolania sa súd zaoberá najskôr dôvodom podľa § 420 CSP a ak je
daný, dôvodom podľa § 421 CSP sa už nezaoberá
Podrobne k náležitostiam dovolania podaného s poukazom na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe
K lehote na podanie právne perfektného dovolania
Nemožnosť dopĺňať skutkové zistenia súdov nižšej inštancie dovolacím súdom
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https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4376149&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4376151&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4376152&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4375589&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4376153&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4376148&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4376211&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=13552114
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-postupu-sudu-ak-su-uplatnene-viacere-dovody-pripustnosti-dovolania-a-viacere-vady-zmatocnosti.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-odmietnutiu-dovolania-z-dovodu-nesplnenia-podmienky-pravneho-zastupenia-dovolatela-v-dovolacom-konani.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/dovolanie-podla-420-pism-f-csp-nemozno-opriet-o-nedostatocne-zistenie-skutkoveho-stavu-nevykonanie-navrhovanych-dokazov-a-ich-nespravne-vyhodnotenie.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-pojmu-procesny-postup-vo-svetle-dovolania-ako-mimoriadneho-opravneho-prostriedku.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-pripustnosti-dovolania-z-dovodu-spocivajuceho-v-nespravnom-pravnom-posudeni-veci.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/pri-kumulacii-dovodov-pripustnosti-dovolania-sa-sud-zaobera-najskor-dovodom-podla-420-csp-a-ak-je-dany-dovodom-podla-421-csp-sa-uz-nezaobera.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/podrobne-k-nalezitostiam-dovolania-podaneho-s-poukazom-na-odklon-od-ustalenej-rozhodovacej-praxe.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/K-lehote-na-podanie-pravne-perfektneho-dovolania.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/nemoznost-doplnat-skutkove-zistenia-sudov-nizsej-instancie-dovolacim-sudom.htm


Súvisiace právne predpisy ZZ SR

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
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