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Еволюція вирішення господарських спорів 
у Словацькій Республіці 

До недавнього часу (кінець 80-х ро-
ків) судові системи СРСР та соціалі-
стичних країн були досить схожими.
Однак після революцій, які прокоти-
лись у 80-х роках країнами Східної
Європи, останні взяли курс на зближен-
ня із Західною Європою, що знайшло
свій прояв у всіх сферах життя, у тому
числі і правовій. Як видно з наведено-
го, необхідним є аналіз останніх змін 
у правовому житті, які відбулись у су-
сідніх країнах, що, своєю чергою, дасть
змогу запозичити корисні ідеї при ре-
формуванні судової системи України.

Автор обрав для дослідження Сло-
вацьку Республіку (далі – СР) з огляду
на те, що вказана країна є сусідом
України. Тож він вважає, що це крім
наукового інтересу має ще й практич-
не значення.

Проблеми вирішення господар-
ських спорів державним арбітражем
досліджувались Ф. Клімешем, Ю. Шпір-
ком. Питання цивільного процесу у СР
досліджували багато словацьких на-
уковців, а саме: А. Байчура, Я. Мачур,
Я. Мазак, А. Вінтерова тощо. Проте

українські науковці не приділяли знач-
ної уваги проблематиці вирішення
господарських спорів у СР, що й обу-
мовило вибір теми дослідження.

Метою статті є дослідження ево-
люції вирішення господарських спо-
рів у Словацькій Республіці у період 
з 1950 р. дотепер.

СР як держава утворилась 1 січня
1993 р., після розпаду Чехословаччини,
а тому дослідження еволюції судової
системи СР в цілому, та вирішення гос-
подарських спорів зокрема, неможливе
без дослідження досвіду ЧССР.

Після закінчення Другої світової
війни Чехословаччина вирішила бу-
дувати державу народної демократії,
і взяла за орієнтир правову систему
СРСР. Таке запозичення відобрази-
лося буквально в усіх напрямах пра-
вової системи. Не стало винятком і за-
провадження Державного арбітражу
для вирішення спорів між соціалістич-
ними організаціями, що вже тривалий
час існувало в СРСР.

Слід зазначити, що соціалістичні
країни, у тому числі і Чехословаччина,
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не мали наміру будувати свої держави
за зразком СРСР. Проте на практиці
це означало, що комуністи будува-
тимуть соціалізм у своїх країнах, спи-
раючись виключно на радянський
досвід. Спроби врахування національ-
ної специфіки та культурно-історич-
них особливостей відтепер розгляда-
лися у Кремлі як прояви націоналізму,
а діячі, які їх обстоювали, позбавля-
лися керівних посад і репресувалися
[1, с. 107]. 1948 р. став переломним для
Чехословаччини. Лютий дав «зелене
світло» прискореному будівництву
соціалізму в країні за радянським
зразком [2, с. 89].

Запровадження арбітражу в Чехо-
словаччині відбулось із прийняттям
Закону № 99 про господарські дого-
вори та державний арбітраж від
13.07.1950 р. [3]. Як правильно відзна-
чають зарубіжні вчені, характер арбі-
тражу за Законом № 99/1950 СЗ був
іншим у порівнянні з теперішнім ар-
бітражем… Перелічувались також
«органи для «державного арбітражу»,
якими були арбітражні комісії, що
утворювались при відповідних орга-
нах [4, с. 281].

У 1953 р. до згаданого Закону по-
становою Уряду № 47 внесено суттєві
зміни, які значно звузили компетен-
цію арбітражу. Так, § 7 цієї постанови
передбачав, що розгляду у державно-
му арбітражі не підлягають: спори
між сторонами, які підпорядковані
одній центральній установі та перебу-
вають на державному бюджеті або на
бюджеті національних комітетів; спори,
які виникають із договорів залізнич-
них, автомобільних, водних та повіт-
ряних перевезень; спори, в яких хоча б
однією зі сторін є сільськогосподар-
ський кооператив; майнові спори, що
не перевищують 10 000,00 крон [5].
Однак головною зміною було те, що
арбітражні комісії перетворились на
державний арбітраж (пізніше – госпо-
дарський арбітраж), органами якого
були: державний арбітраж при Уряді
Чехословацької Республіки; держав-

ний арбітраж при колегії уповнова-
жених (у Словаччині); державний
арбітраж при обласних національних
комітетах.

Постанова Уряду № 47 (§ 28) та-
кож запроваджувала відомчий арбітраж,
який утворювався окремими міністра-
ми у міру потреби при міністерствах.
Відомчі арбітражі вирішували спори
між сторонами, які підпорядковува-
лись цьому Міністерству.

Постановою Уряду № 45 від 21 ве-
ресня 1954 р. (§ 29) було запрова-
джено кооперативний арбітраж, який
утворювався при центральних спілках
кооперативів і вирішував спори, що
виникали між нижчестоящими коопе-
ративами, а в деяких випадках – відпо-
відно між кооперативними спілками
та їх підприємствами [6]. Проте у 1970 р.
відомчий та кооперативний арбітраж
припинили своє існування, внаслідок
чого утворилась єдина система орга-
нів державного арбітражу.

Законом № 121/1962 СЗ про держав-
ний арбітраж було розширено його
компетенцію, а Законом № 139/1970
СЗ завершено процес створення єди-
ної системи арбітражних органів із
пристосуванням до федеральної орга-
нізації держави [4, с. 283]. З приводу
реформування державного арбітражу
у 1970 р. Ю. Шпірко відзначав, що
однією з цілей оновлення законодав-
ства було пристосування організаційної
структури господарського арбітражу
до федеративного устрою Чехослова-
цької держави [7, с. 77].

У Чехословаччині не існувало єди-
ної точки зору щодо того, до яких
органів слід віднести державний арбіт-
раж. Так, Ф. Клімеш виділяв чотири
позиції, згідно з якими господарський
арбітраж відноситься: а) до правосуд-
дя; б) до системи адміністративних
органів; в) до органів державного
управління; г) має самостійний статус
[8, с. 67–68].

Державний арбітраж у Чехосло-
ваччині виконував низку функцій. На-
приклад, Ф. Клімеш відзначає юрис-
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дикційну, превентивно-виховну, сиг-
налізаційну, нормотворчу функції 
[8, с. 68–69] та контрольну, як одну із
головних [9, с. 76].

Варто зауважити, що державний
арбітраж у Чехословаччині існував
поза межами судової системи. Закон
№ 66 «Про судоустрій» від 30 жовтня
1952 р. до загальних судів відносив
Верховний суд, обласні суди і народні
суди (§ 1), а до спеціальних – військові
та арбітражні суди (§ 2) [10]. Із при-
йняттям нової Конституції у 1960 р.
судова система зазнала суттєвих змін,
і згідно зі ст. 98 Основного Закону до
судової системи Чехословаччини вхо-
дили: Верховний Суд Чехословацької
Соціалістичної Республіки, Верховний
Суд Чеської Соціалістичної Республі-
ки, Верховний Суд Словацької Соціа-
лістичної Республіки, обласні і район-
ні суди та військові суди [11].

Після розпаду Чехословаччини
утворилися дві нові держави – Чехія
та Словаччина, які почали будувати
власні нові судові системи. Слід пого-
дитись з Т. Федорчак, яка зазначає,
що у 1990 р. у програмі Громадян-
ського форуму (опозиційний рух,
створений на противагу владі) безпо-
середньо був задекларований страте-
гічний курс розвитку країни – «повер-
нення Чехословаччини в Європу» [12,
с. 227]. Повернення в Європу відбу-
лось у всіх сферах життя, у тому числі
у правовій. Унаслідок зміни політич-
ного режиму, СР повернулась до ро-
мано-германської правової сім’ї, у ре-
зультаті чого Господарський арбітраж
був ліквідований з 1 січня 1992 р., а всі
спори, які він розглядав, були переда-
ні на розгляд загальних судів. У сучас-
ній СР відсутні суди або інші органи,
які розглядають виключно господар-
ські спори.

Згідно з § 5 Закону «Про суди і вне-
сення змін та доповнень до деяких
законів» (Zákon o súdoch a o zmene a
doplnen�niektorých zákonov), до скла-
ду судів СР належать: районні суди,
окружні суди та Верховний Суд [13].

Як суд першої інстанції діють ра-
йонні суди, на які покладено вирішен-
ня кримінальних справ, спорів, що
виникають із цивільних, трудових, сі-
мейних, комерційних та господарських
правовідносин, а також питання щодо
законності адміністративних актів. Та-
кож районні суди розглядають спори,
що стосуються проведення виборів у
випадках, передбачених законом.

Районні суди розглядають усі спра-
ви, крім тих, які розглядаються окруж-
ними судами. Окружні суди та прирів-
няний до них Братиславський міський
суд діють як суди другої інстанції у
цивільних та кримінальних справах і
переглядають рішення судів першої
інстанції. Крім того, окружний суд, у
визначених законом випадках, може
розглядати справи як суд першої
інстанції. Це стосується незначної
кількості справ, а саме: спори, в яких
однією зі сторін є іноземна держава
або особа, яка володіє дипломатичним
імунітетом, спори щодо медичного
страхування тощо.

Незначна кількість справ,які розгля-
даються окружними судами, обумовле-
на відсутністю апеляційних судів, що, у
свою чергу, є особливістю судової си-
стеми СР. Функції апеляційних судів,
залежно від предмета спору, викону-
ють окружні суди або Верховний Суд.

Усі цивільні справи розглядаються
згідно з Цивільним процесуальним
кодексом 1963 р. (далі – ЦПК). Цей
Кодекс не передбачає особливого по-
рядку розгляду господарських спорів,
а тому варто проаналізувати загальні
положення ЦПК.

Зі вступом до Європейського Сою-
зу (2004 р.), СР повинна була привести
своє законодавство відповідно до
загальноприйнятих у Європі норм.
Тому, цивільний процес СР прямує до
уніфікації з відповідними процесами
інших європейських країн, але врахо-
вуючи при цьому національні особли-
вості.

Цивільний процес у СР ґрунтує-
ться на певних принципах. Зокрема,
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це принцип незалежності та неупере-
дженості судів та суддів, принцип рів-
ності учасників провадження, принцип
права на правову допомогу, принцип
заборони відмови у правосудді, прин-
цип контрадікторності (змагальності),
принцип публічності, принцип еконо-
мічності, принцип оперативності, прин-
цип заборони тяганини у судовому
провадженні та принцип єдності судо-
вої системи.

Цивільні справи порушуються за
заявами позивача або прокурора. Про-
курор може подати заяву, якщо спра-
ва стосується: визнання особи недіє-
здатною або померлою; банкрутства;
визнання недійсними рішень, щодо
яких прокурором внесено протест;
захисту прав держави, державного
або комунального підприємства; захи-
сту прав споживачів тощо. Наведення
переліку справ, порушення яких може
ініціювати прокурор, що характерне
для цивільного процесу СР, є досить
позитивним. Так, наприклад, в Україні
існує проблема щодо визначення кола
позовів, які може подавати прокурор.

Заява, за якою порушується про-
вадження у справі, повинна містити
ім’я, прізвище, дату народження та
контактний телефон, якщо вони відо-
мі, місце проживання учасників спра-
ви, представників за наявності, відо-
мості про громадянство, посилання на
фактичні обставини справи, докази,
на які посилається заявник, та зміст
вимог (§ 79 ЦПК) [14]. Вказана норма
права також визначає вимоги до
заяви залежно від статусу учасника
справи. Так, якщо стороною є юри-
дична особа, заява має містити назву
такої особи, її місцезнаходження та
ідентифікаційний номер за наявності.
Якщо ж учасником є іноземна особа,–
до заяви має бути додана виписка з
реєстру або інші документи про реє-
страцію такої особи. У випадку участі
у справі фізичної особи-підприємця
обов’язково повинно бути вказано її
назву, місцезнаходження та ідентифі-
каційний номер за наявності.

Сторонами справи є позивач та
відповідач. ЦПК передбачає загальні
права для позивача, а саме: змінити
заявлені вимоги, відмовитися від позо-
ву. Своєю чергою, відповідач має пра-
во подати зустрічний позов. Загаль-
ним для сторін є право укласти мирову
угоду або скористатись послугами
медіатора. Сторони можуть вчиняти
процесуальні дії в будь-якій формі
(письмово, усно, із занесенням до про-
токолу, в електронній формі), якщо
законом не встановлено певної фор-
ми. При цьому суд зобов’язаний роз-
глянути кожне процесуальне звернен-
ня, навіть якщо воно вчинене у невід-
повідній формі.

За загальним правилом, заява про
порушення справи подається до суду
за місцезнаходженням відповідача. На
поданий позов відповідач має право
подати відзив.

Крім судді, у цивільному процесі
СР може брати участь судовий розпо-
рядник, який, у випадках, визначених
законом, може приймати рішення або
виконувати інші завдання суду.

Якщо позовна заява не відповідає
встановленим законом вимогам, вона
може бути залишена без руху, у зв’яз-
ку з чим позивачеві надається строк
для усунення недоліків, який не може
бути менше десяти днів.

ЦПК передбачає випадки, коли
провадження у справі зупиняється. Це
відбувається, якщо: учасник втратив
можливість брати участь у судових за-
сіданнях; вирішення спору залежить
від питань, які неможливо вирішити у
даному процесі; до прийняття рішення
з’ясовується, що загальнообов’язкова
норма права суперечить Конституції,
законам або міжнародним договорам
(у такому випадку справа зупиняється
до рішення Конституційного Суду)
тощо.

Особливістю ЦПК є встановлення
значного розміру штрафних санкцій,
які суд може застосувати до сторін.
Зокрема, суд може накласти штраф 
у розмірі до 820 євро на учасника
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справи, який перешкоджає реалізації
прав іншого учасника, перешкоджає
розгляду справи, без поважних причин
не з’явився у судове засідання, пору-
шує порядок у судовому засіданні. Сума
штрафу може бути збільшена до 1640
євро, якщо учасник вчинить зазначені
вище дії неодноразово. Також суд
може видалити учасника проваджен-
ня із зали засідання і розглядати спра-
ву за його відсутності.

За результатами розгляду справи
в першій інстанції суд приймає «іме-
нем Словацької Республіки» Рішення.
У Рішенні зазначається: назва суду, прі-
звища суддів, точна назва учасників та
їх представників, відомості про участь
прокурора, висновок щодо розгляду
справи, зміст рішення та його обґрун-
тування, відомості про строк для апе-
ляційного оскарження, відомості про
строк виконання рішення. В обґрунту-
ванні рішення суд вказує, які вимоги
заявлялись позивачем та з яких підстав,
заперечення відповідача,можливу участь
іншого учасника провадження, корот-
ко і зрозуміло констатує пояснення
учасників, закон, яким керувався суд,
докази, які беруться до уваги, а які ні.

§ 200е ЦПК передбачає особли-
вий порядок розгляду справ за участю
господарських товариств та коопера-
тивів. Дана норма права передбачає,
що реєстровий суд, який вчинив запис
про реєстрацію юридичної особи,
розглядає справи про скасування гос-
подарського товариства, кооперативу
та призначення їх ліквідації, про при-
значення ліквідатора, його заміну іншою
особою та прийняття рішення про ви-
нагороду ліквідатора, позови про ви-
знання недійсними рішень зборів ко-
оперативу щодо розподілу ліквідацій-
ної маси, про недійсність господар-
ського товариства, про призначення не-
залежного експерта для оцінки про-
позиції договору про злиття, договору
про об’єднання або проекту розподілу
господарського товариства, про скли-
кання загальних зборів.

Слід зазначити, що тут ідеться

не про особливі умови вирішення
наведених спорів, а лише про особли-
вий суд, який розглядає справу (суд,
який вчинив запис про реєстрацію гос-
подарського товариства або коопе-
ративу).

На рішення суду першої інстанції
може бути подана апеляційна скарга,
яка подається впродовж 15 днів з мо-
менту прийняття рішення. При цьому
така скарга не подається на рішення,
яке прийнято за результатами визнан-
ня позову.

Не підлягають апеляційному оскар-
женню певні ухвали суду. До них відно-
сяться ухвали: які регулюють здій-
снення провадження у справі; про
залучення інших учасників процесу;
оскаржені з пропуском строку; про
прийняті або неприйняті зміни позо-
ву; про затвердження мирової угоди
тощо. Апеляційна інстанція повертає
апеляційну скаргу на рішення, яке не
підлягає оскарженню. Також підлягає
поверненню апеляційна скарга, яка
подана з порушенням строку або осо-
бою, яка не має на це права.

Апеляційний суд має право ска-
сувати рішення суду першої інстанції
у таких випадках: рішення прийнято з
питання, яке не відноситься до підві-
домчості судів; учасник справи не міг
бути стороною у справі; учасник про-
вадження не мав процесуальної діє-
здатності і не мав належного пред-
ставника; існує рішення суду, яким ви-
рішено питання, що є предметом
позову тощо.

На рішення апеляційної інстанції,
яке набрало законної сили, може бути
подана касаційна скарга, що подає-
ться протягом одного місяця з моменту
набрання сили рішенням апеляційної
інстанції. ЦПК, крім звичайної каса-
ційної скарги, передбачає подання над-
звичайної касаційної скарги протягом
одного року з моменту прийняття
рішення судом. Подібна скарга пода-
ється Генеральним прокурором за іні-
ціативою учасника провадження, осо-
би, права та свободи якої порушені
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прийнятим рішенням, або ж для захи-
сту прав фізичних та юридичних осіб,
держави. При цьому Генеральний про-
курор не зв’язаний доводами подання
особи, яка ініціювала подання надзви-
чайної касаційної скарги. Я.Чірак від-
значає, що при подачі надзвичайної
касаційної скарги Генеральний проку-
рор може клопотати про зупинення
виконання рішення, на яке подано
скаргу [15, с. 19].

Підсумовуючи викладене, доходи-
мо таких висновків:

– Державний арбітраж у Чехосло-
ваччині був запроваджений виключно
через залежність від СРСР. Даний вис-
новок підтверджується також тим, що
як тільки СР стала самостійною дер-
жавою, державний арбітраж був ска-
сований;

– у СР відсутні процесуальні особ-
ливості щодо розгляду господарських
спорів;

– на відміну від інших країн Схід-
ної Європи у СР відсутні апеляційні
суди.
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Бутирський А. А. Еволюція вирішення господарських спорів у Словацькій Рес-
публіці

Автором досліджено еволюцію вирішення господарських спорів у Словацькій
Республіці у період з 1950 р. дотепер. Також проаналізовано основні положення
цивільного процесу Словацької Республіки, виділено його особливості.

Ключові слова: державний (господарський) арбітраж, принципи судочинства,
районні суди, окружні суди.

Бутырский А. А. Эволюция решения хозяйственных споров в Словацкой Рес-
публике

Автором исследована эволюция решения хозяйственных споров в Словацкой
Республике в период с 1950 г. по настоящее время.Также проанализированы основ-
ные положения гражданского процесса Словацкой Республики, выделено его осо-
бенности.

Ключевые слова: государственный (хозяйственный) арбитраж, принципы
судопроизводства, районные суды, окружные суды.

Butyrskiy A. Evolution of the decision of economic disputes in Slovak Republic
The author investigates evolution of the decision of economic disputes in Slovak

Republic during with 1950 on present time. Also key points of civil process of Slovak
Republic are analysed, is allocated its features.

Key words: the state (economic) arbitration, principles of legal proceedings, regional
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