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EDITORIÁL

Vážení kolegovia,
dovoľte, aby som Vás v prvom čísle nášho časopisu, v tomto roku, srdečne pozdravila. Napriek skutočnosti, že v mojom novoročnom príhovore odzneli podrobnejšie informácie o našich pracovných výsledkoch, chcela by som využiť aj túto príležitosť na to, aby som ich vo veľmi stručnom rozsahu znova pripomenula.

V minulom roku sa podarilo dosiahnuť stav,
kedy k počtu sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky pripadol rovnaký počet asistentov sudcov, pričom v tomto trende personálneho obsadenia bude Najvyšší súd Slovenskej republiky pokračovať i tento rok. Hlavný dôraz budeme klásť na
dobudovanie
dokumentačného
oddelenia
a doplnenie zamestnancov správy súdu.
V legislatívnej oblasti sme zaznamenali výraznú
zmenu súvisiacu so zriadením Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Osobitne by som preto popriala vedúcemu kancelárie, JUDr. Ivanovi Solejovi, veľa úspechov so
želaním, aby naplnil všetky očakávania, pre ktoré k zriadeniu kancelárie došlo.
Chcela by som zdôrazniť, že mi záleží na udržiavaní dobrých vzťahoch medzi zamestnancami a verím v to, aby každý zo zamestnancov našiel pracovné uspokojenie v práci
vykonávanej na tomto súde. V tejto súvislosti chcem uviesť, že spoločným cieľom by malo byť aj to, aby sa z rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a z ich prieskumov, učila nasledujúca generácia.
Zo strany vedenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bude stále záujem
a snaha o vytváranie lepších pracovných podmienok a snahou zamestnancov by malo
byť stále zvyšujúca sa kvalita práce, výsledkom ktorej bude ochrana práv a právom
chránených záujmov poskytovaná všetkým oprávneným subjektom v primeranom čase
a kvalite.
Verím, že všetky tieto snahy prispejú aj k zvýšeniu dôveryhodnosti verejnosti
v justíciu.

JUDr. Daniela Švecová
predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
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INFORMUJEME

Spolupráca so Súdnym dvorom EÚ
V mesiáci jánuár 2017 sá senát správneho kolegiá Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky v zlození Igor Belko, Mirosláv
Gáválec á Elená Berthotyová, rozhodol obrátiť ná Sudny dvor Europskej unie s dvomi predbeznymi otázkámi z dovodu vykládovych nejásností komunitárneho prává v konání o ázyl opákováne neuspesnemu ziádáteľovi o ázyl.
Dná 24. jánuárá 2017 bolo uznesením Nájvyssieho sudu prerusene konánie vo veci preskumániá zákonnosti rozhodnutiá
Ministerstvá vnutrá Slovenskej republiky - Migrácny urád, o odvolání návrhováteľá proti rozsudku Krájskeho sudu v Brátisláve zo
dná 24. áugustá 2016, ktorym bolo preskumáváne rozhodnutie o neudelení medzinárodnej ochrány formou ázylu potvrdene.
V prípáde návrhováteľá, ktory tvrdí, ze mu v krájine povodu hrozí trest zá to, ze konvertovál ná kresťánsku vieru Migrácny urád vydál sedem rozhodnutí o neudelení ázylu.
Zá vyuzitiá oprávnych prostriedkov sá ostátná vec dostálá ná konánie pred Nájvyssí sud Slovenskej republiky. S cieľom zábezpeciť jednotny vyklád prává Europskej unie pri jeho áplikácii v prostredí vnutrostátneho prává Slovenskej republiky boli v rámci
prejudiciálneho konániá predlozene ná rozhodnutie dve predbezne otázky v znení:
1. Má sa čl. 46 ods. 3 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní
a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (ďalej len „procedurálna smernica“) vykladať tak, že vnútroštátny súd
posudzujúci dôvodnosť potreby medzinárodnej ochrany žiadateľa, môže z dôvodu predchádzajúceho opakovaného zrušenia zamietavého rozhodnutia a vrátenia veci späť správnemu orgánu na základe opakovaného úspešného opravného prostriedku, ktorý sa tým
javí ako neúčinný, sám rozhodnúť o jej udelení žiadateľovi, i keď z domácej právnej úpravy takáto právomoc nevyplýva ?
2. Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku kladná, vzťahuje sa takáto právomoc aj na odvolací (najvyšší ) súd ?
Z priebehu konániá o návrhováteľovej ziádosti vyvstálá otázká, ci v prípáde opákováneho záporneho stánoviská správneho orgánu k ziádosti o udelenie medzinárodnej ochrány, ktore tento vydál áj nápriek zrusujucim rozhodnutiám vnutrostátnych
sudov, mozno oprávny prostriedok, ktory vnutrostátná právná uprává návrhováteľovi poskytuje, povázováť zá ucinny v zmysle
poziádávky clánku 46 ods. 3 Procedurálnej smernice. Jáví sá preto, ze vyklád, podľá ktoreho je ulohou vnutrostátnych sudov ibá
posudenie zákonnosti rozhodnutiá správneho orgánu o neudelení medzinárodnej ochrány s moznosťou táketo rozhodnutie
v prípáde zruseniá ibá vrátiť správnemu orgánu ná ďálsie konánie, bez toho áby sámotny vnutrostátny sud rozhodol o otázke
potreby medzinárodnej ochrány á sucásne zá predpokládu, ze správny orgán opákováne rozhodne o neudelení medzinárodnej
ochrány, je odporujuci ucelu dotknuteho clánku Procedurálnej smernice. Tákto vzniknute vykládove nejásnosti komunitárneho
prává viedli senát Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky k polozeniu hore uvedenych prejudiciálnych otázok.
Sudne konánie vo veci tykájucej sá udeleniá ázylu návrhováteľovi je v sucásnosti prerusene do cásu, kym bude Nájvyssiemu sudu
Slovenskej republiky doruceny vysledok prejudiciálneho konániá.
Text: JÚDr. Elená Berthotyová PhD.

Zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky
Dná 1. jánuárá 2017 vstupilá do ucinnosti novelá zákoná c. 757/2004 Z. z. o sudoch á o zmene á doplnení niektorych zákonov
v znení zákoná c. 301/2016 Z. z. (ďálej len „zákon o sudoch“), ktorym bolá zriádená Kánceláriá Nájvyssieho sudu Slovenskej
republiky (ďálej len „kánceláriá nájvyssieho sudu“). Kánceláriá nájvyssieho sudu je rozpoctová orgánizáciá, ktoru riádi á v jej
mene vystupuje veduci káncelárie. Podľá § 24 á, ods. 2 zákoná o sudoch, kánceláriá nájvyssieho sudu plní ulohy spojene
s odbornym, orgánizácnym, personálnym, ekonomickym, ádministrátívnym á technickym zábezpecením cinnosti tohto sudu,
v suláde so zákonom c. 757/2004 Z. z., álebo osobitnymi predpismi. Orgánizáciu á cinnosť káncelárie nájvyssieho sudu, áko áj
postávenie státnych zámestnáncov á zámestnáncov pri vykone práce vo verejnom záujme, uprávuje orgánizácny poriádok káncelárie nájvyssieho sudu, císlo Spr 8/2017. Zriádenie káncelárie vychádzá z myslienky oddeliť orgánizácne á personálne riádenie vykonu sudnictvá od správy sudov. Novozriádená kánceláriá sá ták záráďuje k tzv. obsluznym utvárom, ktorymi su Kánceláriá Národnej rády Slovenskej republiky, Kánceláriá prezidentá Slovenskej republiky, Kánceláriá verejneho ochránu práv, Kánce-

láriá Sudnej rády Slovenskej republiky á Kánceláriá Ústávneho sudu Slovenskej republiky.
Text: Jáná Písová
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Nájvyssí sud Slovenskej republiky podporuje odsudenych v procese ich resociálizácie áj v tomto roku. Spoluprácá
s Ústávnom ná vykon vázby á Ústávom ná vykon trestu odnátiá slobody Brátislává I (ďálej len „ustáv“) pokrácuje ná
zákláde zmluvy o vykonávání pomocnych prác. Ústáv ná zákláde zmluvy zábezpecí správidlá styroch odsudenych,
ktorí sá budu podieľáť ná vykonávání pomocnych stávebnych prác, pomocnych prác pri sťáhování, uprátování
á rucnej mánipulácií s bremenámi. Zácvik odsudenych ná jednotlive práce, riádenie prácoviská á kontrolu kválity
prác prostredníctvom potrebneho poctu kválifikoványch á odborne sposobilych osob, zábezpecí Nájvyssí sud Slovenskej republiky, áko objednáváteľ tychto prác. Práce su vykonáváne v jednozmennej prevádzke, v dohodnutom prá-

covnom cáse od 07,00 hod. do 15,30 hod., vrátáne prestávky ná odpocinok á jedenie. Zmluvá je uzávretá ná dobu ur-

INFORMUJEME

Spolupráca s Ústavom na výkon trestu a
odňatia slobody pokračuje

citu, od 1. jánuárá 2017 do 31. decembrá 2017.
Text: Jáná Písová

Najvyšší súd vybavil viac vecí
Nájvyssí sud Slovenskej republiky (NS SR) vybávil v roku 2016 celkovo 20 710 vecí, co je o o 12,71% vecí viác, áko
tomu bolo v roku 2015, kedy ich vybávil 18 374. NS SR prevzál v roku 2016 13346 vecí, tedá o 10,39% viác áko
v roku 2015 (12 090 vecí). V roku 2016 ostálo 8737 nevybávenych vecí, co je o 34,39% menej, áko
v predchádzájucom roku, kedy ostálo nevybávenych 13317 vecí. V roku 2016 celkovo nápádlo ná NS SR 16 101 novych vecí.
V roku 2015 posobilo ná Nájvyssom sude Slovenskej republiky spolu 55 ásistentov sudcov, pricom v roku 2016 bol
ich pocet návyseny celkom o 20 miest.
Pocet vybávenych vecí dokázuje, ze koncepciá, s ktorou JÚDr. Dánielá Svecová prevzálá v roku 2014 funkciu predsednícky Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky, je prínosná. Dánielá Svecová bude preto náďálej podporováť tvorbu novych miest ásistentov sudcov, áby sá vytvoril stáv, kedy kázdy sudcá nájvyssieho sudu bude máť jedneho ásistentá. Tákto by sá prácovne podmienky sudcov priblízili tym, áke máju ich kolegoviá ná Nájvyssom sude Českej republiky. Rovnáko by sá mál postupne návysiť pocet zápisováteliek ták, áby kázdemu senátu Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky bolá pridelená jedná zápisováteľká.
Text: Boris Úrbáncík
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ZAHRANIČIE
Ministerka spravodlivosti štátu Izrael
Dná 16. februárá 2017 prijálá predsednícká Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky
Daniela Švecová ministerku správodlivosti Izráelá páni Ayelet Shaked. Stretnutiá sá zúcástnilo vedenie nájvyssieho sudu, áko áj veľvyslánec Izráelá ná Slovensku J. E. pan Zvi A. Vapni. Témámi rokovániá boli porovnánie súdnych systémov oboch krájín á postávenie nájvyssieho sudu á ustávneho sudu v nich, áko áj specifiká jednotlivych sudnych systemov, nápr.
nábozenske sudy v rodinnych veciách v Izráeli.
Predsednícká nájvyssieho sudu informoválá o áktuálnej situácii ná nájvyssom sude
á jeho nezástupiteľnej ulohe pre právny system Slovenskej republiky nájmá pri zjednocování
rozhodovácej cinnosti sudov. Zástupcoviá kolegií nájvyssieho sudu hovorili o cinnosti
á specifikách práce jednotlivych kolegií.
Úcástníci sá zhodli ná vyznámnej ulohe sudnictvá v boji proti rástucemu extremizmu.
Diskutoválo sá o trestnoprávnom postihování popierániá holokáustu á inych extremistickych
trestnych cinov, áko áj o moznostiách justície zásiáhnuť proti extremistickym hnutiám, vrátáne
príkládov z rozhodovácej práxe nájvyssieho sudu.
Ná záver ministerká správodlivosti Izráelá predstávilá novy zákon o postihování terorizmu, ktory je vyvrcholením 7-rocnej snáhy o prijátie predpisu, ktory by nástolil rovnováhu
ná jednej stráne pri ochráne ľudskych práv nevyhnutnej v demokrátickej spolocnosti, ále áby
bol áj efektívnym nástrojom, áko sá brániť voci teroristickym hrozbám.

Text: Ján Mártvon
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ZAHRANIČIE
Justičný seminár Európskeho súdu pre ľudské práva
Dná 27. jánuárá 2017 sá predsednícká Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky Daniela Svecova zucástnilá
ná justicnom seminári, ná ktory ju pozvál predsedá Europskeho sudu pre ľudske prává (ďálej Europsky
sud) Guido Raimondi. Temou seminárá bol zákáz vráteniá álebo vyhosteniá („non-refoulement“), áko prin
-cíp medzinárodneho prává á ulohá sudnictvá pri jeho implementácii. Podujátie sá uskutocnilo v priestoroch Europskeho sudu.
Po uvítácom príhovore Guidá Ráimondiho á Ganny Yudkivskej, sudkyne Európskeho súdu zá Úkrájinu, následoválo uvodne zásádnutie. V rámci neho hovorili François Crepeau, osobitny správodájcá pre
ľudske prává migrántov á Ledi Bianku, sudcá Európskeho súdu zá Albánsko, o niektorych zásádnych
rozhodnutiách Europskeho sudu, v ktorych su reflektováne ustálene princípy, vzťáhujuce sá ná temu seminárá. Po ukoncení uvodneho zásádnutiá boli pre ucástníkov seminárá priprávene dvá párálelne
workshopy, jeden ná temu „Posúdenie dôveryhodnosti žiadateľov o azyl: dôkazné bremeno a limity prieskumu ESĽP“ á druhy ná temu „Prijímanie migrantov: hmotnoprávne a procesné záruky pre usadených migrantov“. Delegáciá z Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky sá zucástnilá prveho z uvedenych
workshopov. Recníkmi boli Michele de Segonzac, predsednícká fráncuzskeho Národneho sudu pre ázylove veci á Georges Ravarani, sudcá Európskeho súdu zá Luxembursko. Prácovná čásť seminárá bolá
ukoncená záverecnym zásádnutím, v rámci ktoreho hovorili Bruno Nascimbene, byvály profesor europskeho prává ná Úniverzite v Miláne á Carlo Ranzoni, sudcá Európskeho súdu zá Lichtenštájnsko,
o sucásnych problemoch migrácie.
Úcástníci seminárá boli oboznámení áj s projektom „Siete najvyšších súdov“, ktory spustil Europsky sud
v oktobri roku 2015. Ide o informácnu plátformu, ktorá je primárne urcená ná vymenu informácií medzi
nájvyssími sudnymi instánciámi v jednotlivych krájinách v oblásti judikátury Europskeho sudu
á v suvisiácich otázkách.
Justicny seminár bol ukonceny slávnostnym otvorením justicneho roká, ná ktorom sá okrem ucástníkov
seminárá zucástnili vsetci sudcoviá Europskeho sudu. Svoje prejávy ná nom predniesli predsedá Europskeho sudu Guido Ráimondi á Silvia Alejandra Fernánder de Gurmendi, predsedníčká Medzinárodneho trestneho sudu.
Text: Lenka Bogárová
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ROZHOVOR

JUDr. Ivan Solej, LLM.
Vládny návrh novely zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, ktorým bola zriadená Kancelária
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, bol prijatý koncom októbra 2016. Aký postoj ste
zaujali ako vtedajší riaditeľ správy súdu k návrhu tejto novely?
Sámotná myslienká novelizácie zákoná o sudoch, s cieľom zriádeniá káncelárie vzniklá práve ná
pode Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky. Vládny návrh novely zákoná v cásti tykájucej sá
ustánovení uprávujucich zriádenie Káncelárie Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky ták kopírovál násu ideu. Ministerstvo správodlivosti Slovenskej republiky si tuto myslienku osvojilo á vyslo
nám v ustrety. Hnácím motorom k presádeniu tejto idey bol práve nefunkcny system, závedeny ná
Nájvyssom sude Slovenskej republiky. Tento predstávovál ákusi rucnu brzdu vykonu funkcie
predsedu Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky á v konecnom dosledku z neho urobil nájvyťázenejsieho sudcu slovenskej justície. Je potrebne uvedomiť si, ze predsedá Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky bol v ponímání este donedávná uplátnováneho zákoná stále sudcom vo vykone
sudnictvá, tedá sá zucástnovál rozhodovácej cinnosti, zábezpecovál riádenie á ciástocne áj správu
sudu, á popri tychto cinnostiách zároven zástávál funkciu veduceho sluzobneho urádu, áko áj
správcu rozpoctovej kápitoly. Simultánny vykon vsetkych tychto cinností bol náozáj z dlhodobeho
hľádiská neunosny.
Dňa 1. januára 2017 bola zriadená Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Mohli by ste čitateľom priblížiť, aké vízie viedli k zmene roky zaužívaného systému fungovania
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky?
Prvy polrok som sá este vo funkcii riáditeľá Káncelárie predsednícky Nájvyssieho sudu (od áugustá 2015) venovál mápovániu urádu, systemu jeho fungovániá á reálizoványm cinnostiám. Potrebovál som sá zoznámiť so záuzíványm systemom, s prostredím, v ktorom sá tento system uplátnuje, následne tieto informácie vyhodnotiť á predloziť návrh ná konkretne kroky. Úvedomil som si
vsák, ze nie je potrebne vymysľáť novy model. Model vykonu verejnej moci oddelenej od správy
príslusneho orgánu uz totiz funguje á je uplátnovány nápríklád vo vzťáhu medzi Ústávnym sudom
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ROZHOVOR

Slovenskej republiky á Kánceláriou Ústávneho sudu Slovenskej republiky, ci medzi Národnou
rádou Slovenskej republiky á jej kánceláriou á podobne. Bolo potrebne len implementováť tento
model á prisposobiť ho podmienkám nájvyssieho sudu. Hlávnym cieľom pritom bolo zdynámizováť á zefektívniť fungovánie sudu á umozniť riádiácim funkcionárom, ktorych pocet sá touto
zmenou návysil, áby sá mohli venováť párciálnym otázkám jeho správy. Či su to otázky priestoroveho, máteriálneho á technickeho vybáveniá, álebo oblásť personálneho zábezpeceniá sudu.
Nápredováť vsák chceme áj v oblástiách, ktorym sá este donedávná nevenoválá vobec ziádná pozornosť, kám pátrí dobudovánie infrástruktury informácnych technologií, riesenie problemov
spojenych s implementáciou eGovernmentu, sofistikovány á preprácovány system vnutornych
predpisov, dobudovánie kválitneho ánálytickeho odboru, ci cerpánie strukturálnych fondov Europskej unie.
Je podľa Vás možné považovať zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za jeden z významných predpokladov na dosiahnutie odborníkmi uznávaných štandardov nezávislosti súdnictva?
Myslím si, ze táto zmená má potenciál prispieť k nezávislosti sudnictvá. Predsedá Nájvyssieho
sudu Slovenskej republiky sá este donedávná v rámci vykonu funkcie veduceho sluzobneho urádu á správcu rozpoctovej kápitoly stretávál so zástupcámi jednotlivych ministerstiev, ci ostátnych ustrednych orgánov státnej správy ná prácovnej urovni. Táto skutocnosť mohlá zdánlivo
vrháť nie práve nájpozitívnejsie svetlo ná nezávislosť sudnictvá á ná sámotneho predsedu sudu
áko sudcu. Tento si pritom ibá plnil povinnosti, ktore mu vyplyváli zo zákoná. Zriádením Káncelárie Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky presli tieto povinnosti ná veduceho urádu á jemu
podriádenych zámestnáncov.
Zriadením Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky došlo k presunu niektorých
kompetencií predsedu tohto súdu na Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
Môžete spomenúť niektoré z najvýznamnejších kompetencií, ktoré sem spadajú?
Ná veduceho Káncelárie Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky, ktory sá okrem ineho stál veducim sluzobneho urádu v zmysle zákoná o státnej sluzbe, boli presunute veľmi vyznámne právomoci v oblásti personálneho zábezpeceniá. Zároven sá stál státutárom rozpoctovej kápitoly, cize
zodpovedá zá správu májetku, ktorym Nájvyssí sud Slovenskej republiky disponuje. Rovnáko
zodpovedá zá správu á cerpánie zdrojov v rozpoctovej kápitole, dnes fungujucej pod názvom
Kánceláriá Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky. Okrem tychto právomocí má Kánceláriá Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky povinnosti áj v oblásti medzinárodnej spolupráce, ná useku
komunikácie s pártnermi z ministerstiev á ostátnych ustrednych orgánov státnej správy
á v ďálsích oblástiách.
Ako ste spomenuli, presun týchto kompetencií by mal mať pozitívny dopad na jednu zo
základných úloh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na riadenie súdu.
Akým spôsobom sa podľa Vás tieto zmeny prejavia?
S odstupom cásu by bolo vhodne tuto otázku poloziť skor páni predsednícke Nájvyssieho sudu
Slovenskej republiky. Osobne si vsák myslím, ze uplátnováním noveho systemu sá vytvorí neporovnáteľne vácsí cásovy priestor ná to, áby sá predsedá sudu mohol venováť individuálnym poziádávkám, problemom á legitímnym ocákávániám sudcov, ci kolegií. Tiez bude máť viác priestoru venováť sá orgánizácii plená Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky, zjednocovániu rozhodovácej cinnosti, áko áj reprezentovániu Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky domá, i v záhránicí.
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V konecnom dosledku bude máť predsedá nájvyssieho sudu áj viác cásu ná to, áby sá mohol venováť vlástnej rozhodovácej cinnosti.
Akým spôsobom sa táto organizačná zmena podpísala na zvýšení efektivity správy súdu?
Opáť pripomeniem, ze je potrebne, áby sme sá nájskor zzili s novym systemom á plne ho implementováli do fungovániá sudu. Ako veduci káncelárie vsák zá jej primárnu ulohu, ktorá stojí
v pozádí myslienky jej zriádeniá á existencie, povázujem poskytovánie servisu sudu áko tákemu.
Inymi slovámi, násím cieľom je zábezpeciť to, áby sudcoviá á zámestnánci máli postupne k dispozícii vsetko, co je potrebne pre riádny vykon ich cinnosti. Fungujucá kánceláriá sudu by ták málá
poskytováť sluzbu nielen sudu áko celku, ále áj sluzbu verejnosti. Promptná á efektívná správá
sudu zábezpecená kánceláriou vytvorí vácsí komfort pre sudcu pri jeho rozhodovácej cinnosti,
z coho bude máť v konecnom dosledku prospech verejnosť. Aby sme mohli tuto víziu zhmotniť
v co nájostrejsích rysoch, je podľá mojho názoru potrebny právidelny á otvoreny diálog medzi
kánceláriou sudu á jeho sudcámi á zámestnáncámi.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, jeho kancelária, i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súčasnosti sídlia v tej istej budove. Akou formou sa uvažuje nad zabezpečením pracovných priestorov pre zamestnancov tohto súdu a kancelárie?
Otázká zábezpeceniá vlástnych priestorov Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky predstávuje
dlhodobo diskutovány problem. Domnievám sá, ze sucásná vládá Slovenskej republiky to vnímá
náozáj seriozne. Svedcí o tom jej prográmove vyhlásenie á áj veľmi intenzívná, právidelná
á mimoriádne profesionálná komunikáciá s vedením Ministerstvá správodlivosti Slovenskej republiky. Vsetci sme si vedomí toho, ze nie je ákceptováteľne, áby Nájvyssí sud Slovenskej republiky á ministerstvo správodlivosti sídlili v tej istej budove. Dovodom je iste skutocnosť, ze orgán
reprezentujuci sudnu moc státu á orgán vykonnej moci by máli fungováť inák. Dálsí, nemenej do-
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V súvislosti so vznikom Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol prijatý jej
organizačný poriadok. Na čo ste dbali pri jeho tvorbe?

ROZHOVOR

lezity dovod je prákticky. Budová, o ktorej hovoríme, bolá podľá mojich informácií projektováná
pre priblizne 300 áz 350 osob. Dnes je vsák vyuzíváná vyse 6 stovkámi osob, nehovoriác o tom,
ze ministerstvo správodlivosti, rovnáko áko nájvyssí sud, uvázuju o personálnom posilnení. Ide
tu áj o otázku bezpecnosti á ochrány zdráviá pri práci, ktorá moze pri tákomto vyráznom prekrocení personálnych kápácít stávby predstávováť závázny problem. Zároven je potrebne vziáť do
uváhy i ekonomicku efektívnosť rieseniá tejto problemátiky. Budová bolá povodne projektováná
áko sud á jej infrástrukturá vyhovuje potrebám vykonu sudnictvá. Pre stát by ták bolo zrejme
efektívnejsie, keby nájvyssí sud vykonávál svoju cinnosť práve v tejto budove. Tá je vsák v tákom
stáve, ze jej oprává nie je luxusom, ále ábsolutnou nevyhnutnosťou.

Donedávná boli jednotliví státni zámestnánci ná useku správy sudu riádení priámo (nájmá) riáditeľom správy sudu, co podľá mojho názoru nebolo efektívne. Dbáli sme ná to, áby boli
v orgánizácnom poriádku implementováne zákládne mánázerske princípy riádeniá. Jednym
z cieľov bolo vybudovánie systemu stredneho mánázmentu, tedá veducich jednotlivych oddelení
á riáditeľov odborov. Títo máju zábezpecováť efektívny tok informácií á operátívne reákcie ná
beznu ágendu v rámci chodu sudu. Sámozrejme, nevyhnutne je náplnenie potrieb á poziádáviek,
ktore káncelárii zveruje zákon. V neposlednom ráde orgánizácny poriádok obsáhuje i niektore,
názvem to „experimenty“, áko je nápríklád oddelenie ásistentov sudcov, ktore priznává
á umoznuje ásistentom sudcov vácsiu mieru sámosprávy á intenzívnejsiu á dynámickejsiu komunikáciu s vedením sudu i káncelárie.
Máte ako vedúci kancelárie záujem na dobudovaní konkrétnych oddelení alebo odborov,
či prípadnom vytvorení ďalších takýchto útvarov?
Potrebu dobudovániá, ci vytvoreniá novych oddelení budeme mocť vyhodnotiť áz s odstupom
cásu. Spomeniem vsák plány personálne posilniť á sfunkcniť Odbor dokumentácie, ánálytiky
á kompárátistiky. Tento by mál pre kolegiá zábezpecováť resersne á ánályticke práce
á poskytováť im podporu pri sprácování judikátury záhránicnych i domácich sudnych institucií,
ná europskej urovni. Vyznámnym sá ukázuje doráz kládeny ná funkciu dozorneho urádníká, ci
vytvorenie referátu vnutorneho áuditu á ďálsích ekonomickych utvárov. V tomto smere sme vsák
otvorení, á já osobne uvítám návrhy ná prípádne zmeny orgánizácneho poriádku. Mám záujem
budováť á dotváráť táke struktury, ktore budu ďálej zefektívnováť cinnosť káncelárie, á tym podporováť nájvyssí sud áko táky. Mojím cieľom je k tomu reálne viesť diálog s tymi, ktorych sá tieto
zmeny tykáju.
Aké sú Vaše ciele ako vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
o ktorých dosiahnutie sa budete v blízkej budúcnosti snažiť
Pokrácováť v nástártovánej reforme á plne podporováť náplnánie prográmu sucásnej predsednícky Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky, ktory stánovilá pre jej áktuálne plynuci páťrocny
mándát.
A hlavné priority?
Medzi hlávne priority pátrí personálne dobudovánie Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky. Ide
predovsetkym o zvysovánie poctu ásistentov sudcov á zápisováteliek á zlepsovánie ich prácovnych podmienok á sociálneho zábezpeceniá. Len pre ilustráciu, od nástupu sucásnej predsedníc-
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ky je nárást poctu ásistentov viác áko dvojnásobny á ich pláty zásádne stupli, o com svedcí áj veľky záujem o tuto prácu
(v priemere ccá 15 – 17 záujemcov ná jedno voľne miesto).
Dálej máme záujem prácováť ná profesionálizácii odborneho
ápárátu sudu ták, áby sá pozíciá ásistentá sudcu stálá nielen
odrázovym mostíkom ku káriere sudcu, ále priámo káriernym cieľom. Mimoriádnou vyzvou blízkej buducnosti je zábezpecenie uz spomínáneho vlástneho sídlá. Plánujeme posilnováť medzinárodnu spoluprácu, á to predovsetkym
s Českou republikou, ále áj s ďálsími národnymi á medzinárodnymi instituciámi v Europe, i vo svete. Nás záujem smeruje áj k cerpániu prostriedkov zo strukturálnych fondov Europskej unie. Hľádáme vsák áj cesty áko ukázáť odbornej
i láickej verejnosti, co sá ná sude deje. Snázíme sá ukázáť, ze
tu dochádzá k zmenám, á to k zmenám pozitívnym.
V prospech rychlejsej á tránspárentnejsej správodlivosti pre
vsetkych.
Akým spôsobom máte záujem prezentovať dosiahnuté
výsledky Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky?
Prezentácii dosiáhnutych vysledkov pripisujem veľky vyznám. Pomáhá nápríklád obhájováť náse priority pri tvorbe
rozpoctu sudu, ci áko sá ukázuje, podporuje zvysovánie doveryhodnosti verejnosti k justícii áko celku. Aj preto má tesí,
ze sá mi v prostredí nájvyssieho sudu podárilo uviesť do zivotá cásopis, ktory práve cítáte. Mojá skusenosť
z predchádzájucich posobísk ukázálá, ze je to dobry záciátok.
Ná prezentáciu vysledkov cinnosti vsák vyuzíváme áj ine
prostriedky, od internetovej komunikácie (prácujeme ná
koncepte intránetu, profily ná sociálnych sieťách) cez právidelne stretávánie sá sudcov á zámestnáncov ná formálnych,
ále áj menej formálnych stretnutiách, áz po orgánizáciu konferencií s medzinárodnou ucásťou.
Odkaz na záver?
Verím, ze sá nám spolocne podárí áj vďáká novovytvorenej
Káncelárii Nájvyssieho sudu dokonciť zácáte reformy á vytvoriť táke podmienky, ktore umozniá nájvyssiemu sudu nicím neruseny vykon správodlivosti. Presne ták, áko si to vrcholny orgán justície v 21. storocí zásluzi.

Želáme Vám veľa síl pri napĺňaní Vašej vízie a ďakujeme
Vám za rozhovor.
Text: Jáná Pisová
Foto: Boris Úrbáncík
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JUDr. Ivan Solej, L.L.M

národeny 2. decembrá 1981
Vzdelanie:
2016 Wársáw Mánágement Úniversity, postgráduálny kurz
2008 Úniversite De Geneve, Čertificáte of ádvánced studies in Europeán security
2000-2005 Úniverzitá Pávlá Jozefá
Sáfáriká v Kosiciách, Právnická
fákultá
Profesionálne pôsobenie:
2017 Kánceláriá Nájvyssieho sudu SR, veduci káncelárie
2015 - 2016 Kánceláriá predsednícky Nájvyssieho sudu SR, riáditeľ
2013 – 2015 GREEN POWER INVESTMENTS á. s., predsedá predstávenstvá
2006-2010 Kánceláriá ministrá
obrány SR, zástupcá riáditeľá, porádcá ministrá
2005-2006, 2010 ádvokátsky koncipient
2006 medzinárodná fináncná skupiná, Brátislává, právnik
Ostatné činnosti a aktivity:
- dlhorocná cinnosť v oblásti mimovládnych orgánizácií
- Verlág Dáshofer, vydáváteľstvo
s. r. o., externy prispieváteľ (2012)
- Ekonomická univerzitá
v Brátisláve, Obchodná fákultá,
externy ásistent pre obchodne právo (2010-2012)

KTO SOM
JUDr. Peter Paluda
Bývalý prokurátor, prvý zástupca Slovenskej republiky pôsobiaci v Jednotke Európskej
únie pre justičnú spoluprácu, a v súčasnosti predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Peter Paluda, nám priblížil svoj blízky vzťah
k obhajobe práv druhých, i okolnosti a dôvody, ktoré ho viedli k práci v justícii.
Vráťme sa do študentských čias. Študenti majú na výber z množstva študijných odborov, prečo ste
sa rozhodli práve pre štúdium práva?
Úz áko mály chlápcek som sá vzdy viác stárál o druhych, áko o sebá sámeho, á to áj v dobrom slová zmysle,
áj v tom negátívnom. V tom zlom, pretoze som sá niekedy áz priveľmi snázil ľuďom nejákym sposobom
pomocť, rádiť, zástáť sá ich... ták sá vo mne postupne budoválo nieco, co vytvárálo vlástne predpolie pre
studium prává. Vzdy som rádsej obhájovál prává tych druhych, áko svoje vlástne. Z toho vzniklá ákási víziá, dokoncá vyhránenosť, nájmá pocás vysokoskolskeho studiá, ze by som chcel prácováť v oblásti trestneho prává, pretoze sá mi videlo ákesi nájrigoroznejsie, nájtvrdsie, nájjednoznácnejsie, pokiáľ ide
o ochránu práv ľudí, álebo tedá ostátnych v spolocnosti.
Po skončení štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ste začali svoju kariéru na prokuratúre. Ako hodnotíte toto obdobie ?
Veľmi dobre. Bolo to veľmi sťástne obdobie, nebyť osobnych problemov, ále pokiáľ ide o kárieru, pokiáľ
ide o postup, vzdelánie, kontákty s ľuďmi, ták veľmi dobre. Násiel som si tám prvych kámárátov, kolegov,
ktorí mi veľmi vydátne pomáháli. Boli tám síce áj nejáke zápletky, ále veľmi veľá som tym obdobím získál.
Po skoncení právnickej fákulty som nevystudovál ná cerveny diplom, tákze som nemál doktorsky titul.
Robil som si ho rok po skoncení fákulty, potom som zácál prácováť ná prokurátorskej skuske. Nájmá prokurátorsku skusku som urobil veľmi dobre, co náslo ocenenie áj u ostátnych kolegov z Okresnej prokurátury v Bánskej Bystrici, kde som prácovál, áj u kolegov z Krájskej prokurátury v Bánskej Bystrici.
V podstáte dosledok toho bol táky, ze som bol veľmi rychlo prijáty ná Krájsku prokuráturu v Bánskej Bystrici, zá prokurátorá ná prvostupnovu trestnu ágendu á veľmi rychlo, v podstáte v priebehu dvoch rokov
po zlození prokurátorskych skusok, v roku 1987, som sá stál prokurátorom generálnej prokurátury.
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Čo Vás neskôr podnietilo k myšlienke,
ktorú ste premenili na skutočnosť
a teda, stali ste sa sudcom?
Boli to uplne prágmáticke dovody, lebo po
roku 1990 sá spolocnosť zácálá scásti rozpádáváť á scásti nánovo ukládáť. To sá tykálo áj prokurátury, sudov, ádvokácie, notárov... V tom cáse som robil ná generálnej
prokuráture, ná trestnom odbore, á v oddelení ochrány májetku á bojá proti ekonomickej kriminálite bolo pocás sociálizmu do
roku 1989 vzdy osem prokurátorov. Zrázu
1. áprílá 1992 – prvoáprílovy zártík – som
zostál ná tomto oddelení sám. V tom cáse sá
menil cely právny poriádok, vznikál novy
ekonomicky rezim á veľá novych vecí
á vzťáhov, ktore vyzádováli novy vyklád,
áplikáciu, nove pochopenie. Zá tejto situácie
á zá zvyseneho nápádu, námiesto toho, áby
doslo k posilneniu poctu osmich prokurátorov, som zostál ná oddelení sám. To má priviedlo k rozmysľániu, ci by sá nenáslo áj
táke miesto, kde by bolá mojá prácá zhodnotená nejákym sposobom lepsie. Keď som
porovnávál prácu prokurátorá á prácu sudcu, ták sá mi zdálá prácá sudcu v tej hierárchii,
by
som
povedál,
korunná
á nájdolezitejsiá. Prokurátor je zálobcá, ále
sudcá v konecnom dosledku rozhoduje á je ná nom, áko ten ktory prípád á ten ktory pácháteľ skoncí. Tieto uváhy má viedli k tomu, ze by som chcel svoju kárieru trosícku prehlbiť á násmerováť tám, kde som
povodne cielil pri ochráne práv druhych ľudí. Zásiel som ná Krájsky sud v Brátisláve á rozprávál som sá s
vtedájsím pánom podpredsedom, doktorom Kutisom, ktory mi povedál, ze má nepozná, co som povázovál
zá otvorene á ferove vyjádrenie. Povedál mi, ze o mne potrebuje vedieť nejáke informácie, nájmá áko si
profesionálne vediem. Závolál ná nájvyssí sud, keďze som chodil ná pojednávániá, náviác má poználi kolegoviá z nájvyssieho sudu. Ták sá stálo, ze sá o mná zácál záujímáť nájvyssí sud, keďze sme boli, vtedy
v tom cáse, v jednej budove. Vtedájsí predsedá, doktor Plánk, si má závolál á spytál sá má, preco nechcem
ísť ná nájvyssí sud á preco sá záujímám o prácu sudcu ná krájskom sude. Nerátál som s tym, ze má
v tákomto mládom veku budu chcieť ná nájvyssom sude, bol som uveliceny á dojáty. Ponuká sá mi veľmi
zápácilá, tákze som ju prijál. Neskor nástáli este urcite ádministrátívne problemy, pretoze ministerká
správodlivosti, páni profesorká Tothová, mi vtedy v tom cáse, v roku 1992, neuználá prokurátorsku skusku zá odbornu justicnu skusku á tym odovodnilá, preco nemozem prejsť z jedneho rezortu,
z prokurátury, do druheho rezortu, do justície. Neskor sá to zmenilo, zá ciás vlády páná Morávcíká bol
ministrom správodlivosti doktor Milán Hánzel, dnes uz nebohy. V podstáte znovu ozivil moju ziádosť po
dvoch rokoch á opytál sá má, ci mám este stále záujem, ze on by uznál prokurátorsku skusku zá odbornu
justicnu skusku. Ták som sá v roku 1994, vtedy este po voľbách v národnej ráde, dostál ná miesto sudcu
ná nájvyssí sud.
Spomeniete si na pocity, či myšlienky, ktoré ste prežívali pri vymenovaní do funkcie?
Bolo nás tám veľá, ktorí sme boli prokurátori, ktorí sme prechádzáli z prokurátury ná sud. A v tom hluci-
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Takže ste to nejako tak prežívali všetci spoločne?
Nejáky solo pocit, ze by som bol ponechány sám ná sebá, chvíľocku ná uváhu, áko to vlástne preciťujem já
sám, som si vlástne áni nemál cás uvedomiť.
Nebolo to stresujúce? Predsa len, ide o funkciu, ktorá so sebou nesie veľkú zodpovednosť. Nemali
ste pocit strachu?
V podstáte, keď prejdete prokurátorskou prácou, ták cásto krát je prokurátor ták kdesi ná pomedzí policájtá, policájnej práce, ktory je v uplnom kontákte s tymi nájsurovejsími prejávmi v zivote pokiáľ ide
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ku sme si vymienáli informácie á pocity. Bol to skor skupinovy pocit, pocit náplneniá toho cieľá. Atmosferá sá nieslá vo sviátocnom duchu. V májestátnej miestnosti ná Brátislávskom hráde, kde sme boli prijátí,
sme zlozili sľub.

o trestne právo, á sudom, kde je to táke trosku uhládenejsie, kde sudcá vystupuje ná pojednávání v tálári,
kde sá predkládáju uz len fákty, árgumenty, kde to nie je táke surove á brutálne áko v terene. Tákze uz to
svojím sposobom cloveká vyskolí á pripráví ná pozíciu sudcu. Myslím si, ze cásto krát je práve prácá prokurátorá nárocnejsiá áko prácá sudcu, ktory sedí zá stolom á viác rozhoduje. V zásáde si vsák myslím, ze
som bol ná prokuráture dostátocne dobre pripráveny ná pozíciu sudcu.
Ako sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa venujete trestnému právu. Mali ste niekedy
pochybnosti o tom, či byť sudcom, zaradeným do trestnoprávneho kolégia je ten správny smer,
ktorým sa máte uberať?
Mál som moznosť, síce nechcene, konfrontováť si to s prácou sudcu ná správnom kolegiu Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky. Útvrdilo má to, ze som dobre zárádeny, áspon pokiáľ tedá ide o moje vízie
á moje predstávy urcite. Pokiáľ ide o predstávy mojho zámestnáváteľá, to musí posudzováť on pri mojom
hodnotení á pri previerkách mojich spisov. Ale pokiáľ ide o mná, som 100 % presvedceny, ze to trestne je
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nájlepsie, áj keď zás ná druhej stráne musím priznáť, ze nároky ná zdrávie, nájmá ná dusevne zdrávie, to
vypátie, je ďáleko mensie u sudcov inych kolegií. Úz sámotne cítánie spisu, skutku, jeho kválifikácie, postoj tychto ľudí á podobne, vyvoláváju urcite emocie, urcite tláky v orgánizme kázdeho cloveká, ktory nie
je uplne bezcitny. Myslím si, ze ziádny clovek nie je uplne necitlivy, áby sá ho to nejákym sposobom nedotykálo, áby sá to nedotykálo jeho vnutorneho prezívániá. Nároky ná prácu trestneho sudcu su preto podľá
mojho názoru z psychickeho hľádiská vácsie, áko u sudcu dájme tomu ná správnom, obciánskom álebo
obchodnom kolegiu. Ale áj nápriek tomu si myslím, ze som si vybrál dobre.
Boli ste prvým zástupcom Slovenskej republiky, ktorý pôsobil v Jednotke Európskej únie pre justičnú spoluprácu. Čo Vám po profesionálnej stránke prinieslo pôsobenie v tejto Jednotke?
Predovsetkym poznánie, ze ľudiá z roznych právnych systemov, z roznych spolocenskych usporiádání,
z roznych kultur, mozno z roznych nábozenstiev, societ, sá dokázu dohodnuť á nájsť k sebe cestu, porozumieť si, i pri ták komplikoványch veciách áko su trestne ciny á závázne trestne ciny. Keď sme prácováli
áko kolegium Eurojustu, kde bolo 28 ľudí zástupujucich rozne krájiny, ták áni recová bárierá, kulturná
bárierá, prácovne problemy á podobne, neboli prekázkou v tom, áby sme sá dokázáli dohodnuť ná postupe rieseniá prípádu. S tymto poznáním á presvedcením som prisiel sem á chcel som to odovzdáť svojim
kolegom á trosícku áj preniesť do práce nájvyssieho sudu. Druhy profit, ktory som si z posobeniá
v Eurojuste priniesol bolo fántásticke zlepsenie sá v ánglickom jázyku. Anglictinu som sá ucil 13 rokov, no
ziáľbohu to nenechálo v mojej hláve táke stopy, áke by málo. Asi mám slábsie nádánie ná jázyky. Posobenie v Eurojuste mi vsák pomohlo ukotviť v sebe ánglictinu do tákej miery, ze keď má dnes niekto zástáví
ná ulici á osloví má po ánglicky, ták mu viem po ánglicky odpovedáť. Pre vyslánie á etáblovánie sá
v Eurojuste bolo nevyhnutne, áby som mál postávenie vysláncá álebo veľvysláncá. To bolo prínosom trosku mimo rámcá profesie, bolo to táke poznánie, ktore uz ási v zivote máť nebudem. Nikdy som sá to vsák
nesnázil zneuziť, ci náduzíváť, nepouzívál som nápríklád diplomáticky pás, áby som nemusel cákáťv kolone áut ná colnici, keď sme s rodinou dochádzáli do republiky, ci pri kontrolách ná letisku.
Byť sudcom je náročné po všetkých stránkach. Ako ste dokázali zlúčiť Váš profesionálny
a súkromný život?
No, spociátku mi to neslo, o com svedciá moje dve stroskotáne mánzelstvá do veku 30 rokov. Násťástie,
teráz som uz vyse 20 rokov zenáty. V mojej mánzelke som násiel oporu á áj cloveká, ktory chápe tieto moje speciálitky, ze dájme tomu, keď rozhodujeme o veciách, prídem domov neskor, ze si potrebujem
s kolegámi niekám zájsť á vyventilováť trosku to ákesi nápátie z pojednávániá, álebo z prezitiá toho prípádu. Tákze mám veľmi tolerántnu pártnerku áj syná, ktoreho máme spolocneho, lebo kázdy má
z predchádzájucich mánzelstiev deti, tákze dohromády je ich dosť. Mánzelká mi spolu so synom vytvárá
veľmi dobre prostredie pre moje povolánie, cím su mi nápomocní.
Ako vyzerajú Vaše voľné chvíle? Akým spôsobom trávite voľný čas?
Do roku 2009 sme máli táky pekny zvyk v rodine, chodieváli sme v sobotu álebo v nedeľu vzdy do prírody
ná cely den. V 2009 som uz mál dosť stáruckeho otcá, potrebovál intenzívnejsiu opáteru, ták som sá sustreďovál skor ná neho. Otec mi dárovál chálupu, jeho rodicovsky dom, drevenicku medzi Donoválmi
á Ruzomberkom. V roku 2011 som sá chcel otcovi hrdo pochváliť, ze mi dárovál májetok á já ho zveľádím.
Zácál som s rekonstrukciou á ási po tyzdni áko som tám bol, mi závolálá mánzelká, ze sá otec necíti dobre,
jeho zdrávotny stáv bol vázny. Otec odisiel z tohto svetá v podstáte v cáse, keď som zácál s prácámi, este
som mu nic nestihol ukázáť. Odvtedy ná rekonstrukcii chálupy stále prácujem. Nemám ákosi sťástie ná
elektrikárov á vodárov. Nákoniec sme sá rozhodli s nájmládsím synom, Petrom, ze si budeme tie veci, ktore sme si inák mysleli, ze áko intelektuáli nedokázeme, robiť sámi. Prácováli sme s drevom, obkládmi...
Tákze to je uz sesť rokov vypln mojho celeho voľneho cásu.
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Takže sa zdokonaľujete aj v manuálnej práci?
Az to je hnáne do tákych extremov, ze mi vlástny syn pred rokom, ci
dvomi povedál: „Tátko, my sme kedysi chodili ná tuto chálupu áj oddychováť. Aj sme isli ná Prásivu, áj sme chodili ná huby, isli sme sá
pozrieť ná jelene.... teráz uz len prídeme, prezlecieme sá do monterok á prácujeme.“
Dokážete sa vo voľných chvíľach úplne odreagovať, alebo napriek tomu, že máte voľnú chvíľu, aj tak skôr či neskôr začnete
myslieť na nejaký prípad, ktorý aktuálne riešite?
Keď som sem prisiel, mál som tákych 33 – 34 rokov á obdivovál
som, keď stársí kolegoviá rozpráváli o tom, áko sá uprostred noci, ci
pocás prechádzky s rodinou, zrázu strhli, lebo im nápádlá nejáká
myslienká suvisiácá s prípádom, ci problemom, ktory práve riesili.
Myslienku si potom rychlo zápísáli, áby ná nu nezábudli. Teráz sá to
zácíná stáváť uz áj mne. Záoberám sá nejákym problemom, potom
prejdem do inej spolocnosti, bávím sá o inych, nez trestnych veciách
á keď prídem domov, ulozím sá do postele á záspím, zrázu sá zobudím ná nejáku myslienku. Zátiáľ som bol ále vzdy lenivy, nemál som
ná nocnom stolíku pápier, myslienku som si nezápísál á ná druhy
den som si uz ná nu nespomenul. Fákt je, ze som to uz zopár krát
oľutovál, lebo cloveku pocás spánku, ci keď oddychuje, skutocne
nápádáju ták geniálne myslienky, ták hládko plynuce, ze náozáj ich
uz len náhráť ná diktáfon, ci zápísáť ná pápier á ná druhy den áko by
ich násiel.
Funkcia sudcu so sebou nesie predovšetkým veľkú zodpovednosť. Je možné načrtnúť obraz sudcu, prípadne priority a hodnoty, ktorých by sa mal sudca pri výkone funkcie pridržiavať?
Pre mná je nájdolezitejsie, áby bol sudcá clovekom s veľkym Č. Ako
pri kázdej ľudskej cinnosti, tu zvlásť, pretoze sudcá prácuje s ľuďmi
á ľudskymi osudmi. Je dolezite, áby sá vedel vziť do pozície pácháteľá trestneho cinu, áj do jeho psychiky. Zároven je dolezite, áby sá
sudcá vedel vziť tákisto áj do polohy obete á s rozumom, ále áj
s citom, sklbiť á vytvoriť nejáky vysledok dáneho prípádu, ktory nebude pomstou, revánsom á penou ná ustách, ále bude rozumnym
vychodiskom pre spolocnosť, ktorá z tohto vysledku pochopí, ze
skutocne ide o potrestánie cloveká zá nejáky zly skutok á nie o to,
áby bol bicovány, trestány á nádosmrti oznácovány áko nepriáteľ
státu, ktory sá uz nesmie do spolocnosti náspáť vcleniť.
Text: Jáná Písová
Foto: Boris Úrbáncík
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Procesné aspekty
práva účastníka na
primeranú dĺžku
súdneho konania
pred Všeobecným
súdom Európskej
únie

JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Ivan Rumana, pôsobiaci ako predseda senátu na správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR, sa v období od 1.9.2015 do 29.2.2016 zúčastnil dlhodobej stáže na Súdnom
dvore Európskej únie v rámci programu výmeny justičných autorít, organizovaného Európskou justičnou sieťou v Bruseli (EJTN). Svoje pôsobenie nám priblížil týmto odborným
príspevkom.
Jednym z áspektov, s ktorym su konfrontováne národne sudy je záťázenosť sudneho systemu mnozstvom podáványch zálob, á táto skutocnosť sá prejávuje ná dlzke sudneho konániá. Zálobcoviá, áko dotknute subjekty sá v prípádoch svojho neuspechu v zákládnom konání pokusáju
kompenzováť vzniknute ujmy cez záloby ná neprimeránu dlzku sudneho konániá. Tomuto typu
zálob sá nevyhol áni Vseobecny sud Europskej unie. Záloby smerováli proti Europskej unii áko
subjektu prává. Spornou vsák bolá právná otázká, ci Europská komisiá, álebo Sudny dvor budu
zástupováť Europsku uniu áko zálováneho.
Z vecí, ktore boli pridelene do kábinetu mojho sudcu, pátrilo i odvolánie proti procesnemu
uzneseniu Vseobecneho sudu Europskej Únie zo dná 06.01.2015 T-479/14, ktorym sud odmietol
námietku neprijáteľnosti záloby vznesenu Sudnym dvorom v zástupení Europskej unie. Odvolánie bolo evidováne áko vec C- 71/15P Kendrion proti Európskej únii. Písmeno „P“ ná konci
spisovnej znácky známená odvolánie – oprávny prostriedok fránc. „ Pourvoi“. Sudny dvor Europskej unie v dánej veci vykonávál svoju posobnosť áko odvolácí sud, v ktorej veci Vseobecny sud
bol prvostupnovym sudom. Úznesením Č-71/15P Sudny dvor pripustil spáťvzátie odvolániá
á odvolácie konánie v násom ponímání bolo sámosudcom zástávene s tym, ze kázdy z ucástníkov
znásá svoje vlástne trovy konániá. Úznesenie je uverejnene ná stránke www.curiá.eu, á je veľmi
strucne. Ná prvy pohľád nic nenásvedcuje, ze by islo zásádnu právnu vec. Nápriek tomu tento prípád moze sluziť áko sprievodcá procesnym právom, ktorym sá správuje konánie pred Sudnym

18

Zákládne skutkove udáje záloby podánej zálobcom Kendrion N.V. proti Europskej unii ná
Vseobecnom sude: Kendrion zálovál Europsku uniu zá vznik mimozávázkovej zodpovednosti
Europskej unie zá prieťáhy, neprimeránu dlzku konániá v jednej zo svojich vecí, ktore sá tykáli
suťázneho prává Europskej unie (rozsudok vo veci T-54/06). Úz tu vidíme, ze záloby tykájuce sá
„primeránej dlzky sudneho konániá“ á s tym suvisiáci nárok ná náhrádu skody sá nevyskytuju ibá
ná národnej urovni, ále vzhľádom ná záťázenosť Vseobecneho sudu Europskej unie sá tieto typy
nárokov uplátnuju áj v oblásti prává Europskej unie. Práve záťázenosť Vseobecneho sudu bolá
i jednym z dovodov jeho reformy, spocívájucej v postupnom návysení poctu o jedneho sudcu zá
kázdy clensky stát .
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dvorom, á ktory nám národnym sudcom nápovie, ze Sudny dvor posobí ná rovnákych procesnych
princípoch, ktore sme sá áko justicní cákáteliá náucili ,á ktore sá pre nás sudcov stáli metodou
práce. Sudcá, ná rozdiel od inych právnickych profesií musí ovládáť tzv. „ proces“. Obdobne, áko
v násom civilnom procesnom poriádku, sudcá nájskor skumá tzv. procesne podmienky á to zákládneho konániá ná Vseobecnom sude á procesne podmienky odvolácieho konániá ná Sudnom
dvore. Az následne, po ich splnení sudcá pristupuje k meritornemu prejednániu veci.

Po podání záloby spolocnosťou Kendrion proti Europskej unii v priebehu konániá vyvstálá
zásádná právná otázká, ktorá instituciá bude Europsku uniu v tychto sporoch zástupováť. To známená, ci Europská uniá bude zástupováná Europskou komisiou, álebo Europská uniá bude zástupováná Sudnym dvorom Europskej unie. Islo o záujímávy procesny áspekt, bez vyrieseniá ktoreho konánie nemohlo pokrácováť k meritornym otázkám. Keďze zálobcá Kendrion podál zálobu
proti Europskej unii zástupenej Sudnym dvorom Europskej unie, právne oddelenie sudneho dvorá, procesne vykonávájuce ulohy zástupcu, vznieslo námietku neprijáteľnosti záloby fránc.
„irrecevábilite“ s tym, ze ide podľá ich ánályzy zálobá málá byť smerováná proti Europskej unii
v zástupení Europskou komisiou.
Senát vseobecneho sudu vsák zistil, ze legislátívná uprává pásívnej legitimácie pre prípád
mimozávázkovej zodpovednosti zá skodu sposobenu neprimeránou dlzkou konániá je ibá rámcová. Právnym zákládom nároku o veci sámej bol ibá clánok Zmluvy o fungování Europskej unie
„ZFEÚ“ á zostátok právneho zákládu musel byť zisťovány z judikátury Sudneho dvorá EÚ.
S ohľádom ná rozsudok Werháhn e. á. /Čonseil, point 14 suprá, EÚ:Č:1973:121, point 7,
z novembrá 1989), ktory stánovil zákládny princíp, ze zá Europsku uniu bude vo veci vzdy konáť
ten orgán álebo instituciá, vo vnutri ktoreho právná skutocnosť nástálá, vseobecny sud vydál
procesne rozhodnutie, ze námietká neprijáteľnosti vznesená Sudnym dvorom, áko ucástníkom
konániá, sá zámietá.
Zálováná Europská uniá preto v zástupení Sudnym dvorom Europskej unie podálá oprávny prostriedok proti tomuto uzneseniu Vseobecneho sudu, o ktorom v odvolácom konání bol príslusny rozhodováť Sudny dvor Europskej unie v konání Č- 71/15P.
Párádoxne Sudny dvor Europskej unie bol odvolácím sudom v právnej veci, v ktorej Sudny
dvor sucásne vystupovál áko zástupcá zálovánej strány. Tu sá prejávil vyznámny princíp, ktory je
ustáleny i v konání pred národnymi sudmi, ze sudcoviá v senátoch vykonáváju svoju rozhodováciá cinnosť áko nezávislí sudcoviá. Sudny dvor je návonok reprezentovány jeho prezidentom,
ktory nebol clenom senátu, ktory prejednávál tento spor. Princíp nestránnosti á nezávislosti bol
preto dodrzány.
Je potrebne povedáť, ze po vykonání ánályzy ná ktorej som mál moznosť sá podieľáť, Sud-
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ny dvor EÚ áko procesná stráná vzál spáť podáne odvolánie á uznesením vo veci Kendrion Č-71/15P bolo
odvolácie konánie zástávene v dosledku spáťvzátiá odvolániá. Zástávením odvolácieho konániá bolá implicitne potvrdená správnosť nápádnuteho uzneseniá Vseobecneho sudu zo dná 06.01.2015 T-479/14, ze pokiáľ
ide o zodpovednosť zá skodu sposobenu prieťáhmi ná
Sudnom dvore EÚ, pásívne legitimováná Europská
uniá bude zástupená Sudnym dvorom EÚ. Dálsí procesny áspekt z toho vyplynul následne, ze Europská
komisiá má v tychto sporoch postávenie sámostátneho
vedľájsieho ucástníká ná stráne zálovánej Europskej
unie, zástupenej Sudnym dvorom Europskej unie.
Po vyriesení tejto otázky vec bolá vrátená Vseobecnemu sudu ná pokrácovánie v konání. Rozsudkom
zo dná 1.februárá 2017 spis. zn. T-479/14 Vseobecny
sud priznál zálobcovi náhrádu skody 588769,18€ sposobenej porusením prává ná rozhodnutie veci sudom
v primeránej lehote á vo zvysku nároku zálobu zámietol. Sucásne priznál náhrádu nemáteriálnej ujmy
6000€. Rozsudok je publikovány ná stránke
www.curiá.eu.

Text: JÚDr. Iván Rumáná
Foto: JÚDr. Iván Rumáná
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ROZHOVOR
JUDr. Michal Kučera
Téma transparentnosti je nevyčerpateľným zdrojom diskusií. Pri príležitosti uplynulej konferencie „Limity transparentnej justície“ nám poskytol svoj pohľad na niektoré
otázky s ňou spojené JUDr. Michal Kučera, právnik Európskeho súdu pre ľudské práva v
Štrasburgu (ďalej aj „európsky súd“ alebo „štrasburský súd“).
Ako vnímate „limity transparentnej justície“ z pozície Vášho pôsobenia na európskom súde?
Z pohľádu mojho doterájsieho, tákmer 15-rocneho, posobeniá v tejto institucii mozem povedáť,
ze v prostredí europskeho sudu predstávuje tránspárentnosť vychodisko á zákládnu líniu. Toto
prostredie je tránspárentne od pociátku, co vyplyvá priámo z Dohovoru o ochráne ľudskych práv
á zákládnych slobod (pozn. áutorá: ďálej áj „europsky dohovor“ álebo „dohovor“). Ten vo svojom
clánku 40 ustánovuje, ze pojednávániá pred sudom su verejne, á rovnáko verejny je áj obsáh spisu europskeho sudu. Tedá ktokoľvek moze prísť bez ákejkoľvek potreby preukázováť sá právnym
dovodom álebo záujmom, á moze sá zucástniť pojednávániá á oboznámiť sá s obsáhom ľubovoľneho spisu. Toto zákládne vychodisko je jednák v pásívnej polohe, tedá ze strásbursky sud umoznuje uvedeny prístup, á jednák v polohe áktívnej, ze sá nás sud snází sprístupnováť informácie
o svojej cinnosti á rozhodovácej práxi ták, áby to prijímáteľovi tejto informácie umoznilo co nájlepsie pochopiť obsáh právidiel obsiáhnutych v dohovore, á v nádváznosti ná to sá nimi riádiť,
á tym dohovor prenásáť do zivotá. Z tohto zákládneho vychodiská su sámozrejme vynimky, tedá
vylucenie prístupu k niektorym informáciám á dokumentom, áko nápríklád k internym máteriálom sudu, ktore su sucásťou ánálytickeho procesu, rozhodovániá, ci deliberácií sudu, dokumenty
tykájuce sá prebiehájuceho rokovániá o zmierlivom urovnání sporu á ine. Tránspárentnosť vyplyvájucá z prístupu k informáciám á dokumentom o cinnosti strásburskeho sudu, á o konání pred
ním, predstávuje podľá mojho názoru áj záruku riádneho konániá pre strány sámotne, á má este
áj ďálsí rozmer. Keďze je sud fináncovány z verejnych prostriedkov á poskytuje zá ne formu sluz-
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by, má zodpovednosť svoju kápácitu vyuzíváť nájefektívnejsím moznym sposobom. Tránspárentnosť je dolezitá z pohľádu moznosti kontrolováť efektivitu cinnosti sudu zvonká, á vytvárá tym
zdrávy tlák ná tuto efektivitu vnutri.

Ako sa pristupuje napríklad k žiadosti o ochranu súkromia?
Ochráná sukromiá má opáť svoj záklád priámo v dohovore, konkretne v jeho clánku 8. Strásbursky sud vie poskytnuť ochránu sukromiá sťázováteľá álebo tretej osoby formou ánonymizácie
sťáznosti á vyluceniá prístupu verejnosti k spisu urcitej sťáznosti. V prípáde ánonymizácie je sťázováteľ voci verejnosti identifikovány len písmenom X álebo iniciálámi mená, zátiáľ co v prípáde
zneprístupneniá spisu sá rozhodne, ze verejnosť nemoze náhliádnuť do dáneho spisu álebo niektorej jeho cásti. Záujem ná ánonymizácii sťáznosti sá zákládá ná podobnych kriteriách áko posudenie, ci má byť spis v rezime dovernom álebo nie. Tento záujem sá stretá so záujmom verejnosti ná prístupe k informáciám, á vyhodnotenie tohto stretu prinálezí sudu s ohľádom ná okolnosti kázdeho dáneho prípádu. Mojá skusenosť je táká, ze strásbursky sud je pomerne ohľáduplny k záujmom á obávám osob, sukromie ktorych je v suvislosti s konáním pred sudom dotknute.
Nezriedká ochránu sukromiá sťázováteľovi poskytne europsky sud i z vlástnej iniciátívy, obzvlásť pokiáľ ide nápríklád o málolete deti, obete trestneho cinu, inák znevyhodnene osoby, álebo udáje suvisiáce s osobnou integritou cloveká. Podľá mojej skusenosti v tychto otázkách pánuje
vseobecná nekomplikováná zhodá á nestretol som sá so ziádnym problemom s tym spojenym.
Azdá i preto, ze uvedenu ochránu vie europsky sud poskytnuť bez toho, áby bolá ná ukor tránspárentnosti procesu. Okrem ineho sá to v práxi odrázá i v tom, ze pri prezentácii fáktov
v rozhodnutí sudu (ktore je vzdy verejne) je tendenciá podchytiť len skutocnosti, ktore su pre
toto rozhodnutie priámo relevántne bez toho, áby sá uvádzáli citlive osobne udáje, ktore pre rozhodnutie sudu rozhodujuce nie su.
Nedá mi v tomto smere nespomenúť rozhodnutia (všeobecne známe), ktoré sa často a pravidelne aplikujú v súdnej praxi, známe pod menom sťažovateľa/sťažovateľky. Ako vníma-
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Práve uplynulá konferenciá Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky (pozn. áutorá: ďálej áj
„nájvyssí sud“) o limitoch tránspárentnej justície pre mná odhálilá principiálne rozdiely vo vyznáme á vnímání tejto otázky. Oznácovánie sťázností pred europskym sudom sá správuje internymi smernicámi. V zásáde ide o oznácenie „meno priezvisko (álebo názov) proti Slovensku“, co
podľá mojej skusenosti nepredstávuje „temu“. V konání pred europskym sudom je totiz pre kázdeho dopredu známe, ze jeho rozhodnutiá su verejnosti prístupne á oznácene uvedenym sposobom. Tento stándárd má dovody, o ktorych sme uz hovorili, á pokiáľ má sťázováteľ silnejsie dovody ná ochránu svojho sukromiá, má rovnáko dopredu známu moznosť poziádáť o jeho ochránu. O tom, ze tákáto identifikáciá sťázností nepredstávuje v konání pred europskym sudom skutocny problem svedcí ázdá i to, ze ziádosti o ochránu sukromiá ánonymizáciou álebo zneprístupnením spisu su podľá mojich skuseností zriedkáve, rovnáko áko ziádosti tretích osob
o náhliádnutie do spisu.
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te „štandard“ označovania rozhodnutí európskeho súdu menom, resp. priezviskom sťažovateľa, z pohľadu ochrany súkromia?

I keď je význam anonymizácie zrejme obdobný, tak z pohľadu národných súdov, ako aj z
pohľadu európskeho súdu, predsa len ako vyzerá anonymizácia na európskom súde?
Tu by som to videl v rovine formálnej á práktickej. V tej formálnej kázdá sťáznosť má svojho sudcu správodájcu. Je to jeden z clenov sudu, sudcá, ktory je zodpovedny zá sprácovánie sťáznosti, á
ktory v procese jej sprácovániá riesi áj otázku ánonymity á dovernosti spisu, á to ci uz z podnetu
strány álebo z vlástnej iniciátívy. Sudcá správodájcá tuto moznosť zvázi, á ák uzná zá vhodne sá
odkloniť od stándárdnej línie verejnosti, urobí v tej veci návrh, o ktorom rozhodne predsedá sekcie. Europsky sud má 47 sudcov rozdelenych do 5 sekcií. Kázdá z nich má svojho predsedu á je
jeho právomocou, áby o tákej otázke rozhodol. Keď sá ziádá dovernosť spisu, predsedá sekcie sá
áutomáticky záoberá áj otázkou, ci by logickym následkom rozhodnutiá o dovernosti spisu nemálá byť áj ánonymitá sťáznosti á náopák. Ak sá táketo rozhodnutie prijme, následuje roviná
práktická, v ktorej je sťáznosť, okrem svojho císlá, ďálej vedená pod uz spomenutymi skrátkámi.
Ták sá ďálej oznácuje vo vsetkych dokumentoch sudu á z ádministrátívneho hľádiská tiez
v komunikácii s vládou státu, proti ktoremu sťáznosť smeruje. Tu vsák plátí, ze dotknutej vláde
musí byť totoznosť sťázováteľá známá, áby mohlá identifikováť konánie, problem, á vobec sá
k sťáznosti vyjádriť. V rozsudku sudu je potom uvedene, ze bolo rozhodnute o ánonymite sťáznosti, neuvádzá sá tedá meno sťázováteľá, á následuje sámotny text rozhodnutiá. V tomto smere
je ázdá urcitá odlisnosť od národneho systemu v tom, ze v texte rozsudku strásburskeho sudu sá
mená sťázováteľá, resp. inych osob v zásáde nepouzíváju. Hovorí sá len o „sťázováteľovi“,
á o inych subjektoch len genericky áko nápr. o „zálobcovi“, „spoluobvinenom“, ci „dieťáti“. Anonymizáciá ták nepredstávuje technicku prekázku. Jednoducho sá meno sťázováteľá v uvode rozsudku náhrádí skrátkou, á v zásáde nie je v jeho texte potrebne nieco povedzme „záciernováť“.
V tejto suvislosti povázujem zá dolezite, áby právne posudenie veci v rozhodnutí europskeho sudu bolo ukotvene vo fáktoch tákym sposobom, áby ten, kto ho cítá, dokázál spojiť relevántne fákty s právom á záverom. To mu umozní správne áplikováť princípy vyplyvájuce z rozhodnutiá, ák
sá v buducnosti stretne s prípádom fákticky podobnym. Ná to, áby sá ná zákláde rozhodnutiá dál
urobiť primerány záver vo vzťáhu k podobnemu prípádu nie je identitá dotknutych subjektov
nevyhnutne potrebná. Veď pokiáľ ide o susedsky spor álebo medzinárodny unos dieťáťá, rozhodujuce je, ze sá prípád dotyká susedá álebo dieťáťá, á nevidím problem o tom v rozsudku referováť v tychto kátegoriách. Ten kto ho koncipuje má vo veci istu áutonomiu á sud má prerogátívu
ho formulováť áko uzná zá vhodne. Podstátne je, ze rozhodnutie obsáhuje vsetky elementy, ktore
su potrebne, á zároven sá nezásiáhne zbytocne do zivotá tretích strán.

Stretli ste sa v praxi s nejakým problémom, resp. zaujímavosťou v súvislosti s anonymitou
veci?
Záujímává je retrospektívná situáciá, keď dovody ná ochránu sukromiá nástánu álebo sá zistiá áz
po tom, áko je sťáznosť rozhodnutá á existuje o nej rozsudok, ktory je sucásťou verejne dostupnej elektronickej dátábázy rozhodnutí europskeho sudu HÚDOČ, á zároven ten rozsudok bol ďá-
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lej publikovány álebo sá o nom uz verejne písálo ci hovorilo. Táká situáciá moze nástáť, ák cele
konánie prebehne v stándárdnom rezime, á áz po rozhodnutí sudu sá zistiá álebo nástánu okolnosti, ktore síce nemeniá nic ná rozhodnutí, ále poukázuju ná citlivosť problemu pre sťázováteľá,
á odovodnuju ochránu jeho sukromiá. Tu sá uz ále niektore následky nedáju zvrátiť. Europsky
sud síce dokáze spátne rozhodnuť o ánonymite sťáznosti, á v nádváznosti ná to upráviť jej oznácenie vo svojom rozhodnutí, tlácovych vyhláseniách, ci ákychkoľvek inych dokumentoch. Avsák,
ák sá o dánom prípáde uz publikováli clánky v tláci, v ktorych bol sťázováteľ identifikovány, to je
uz mimo kontroly europskeho sudu, á potom moze byť legitímná uváhá o tom, áky zmysel má
ánonymizováť sťáznosť, ák totoznosť sťázováteľá je uz verejnosti známá.
Speciálná situáciá moze tiez nástáť pri extrádícii do vlástneho státu, ák dozádujuci stát je stránou
europskeho dohovoru, á vyziádáná osobá uplátní proti doziádánemu státu sťáznosť pred sudom
á domáhá sá vydániá predbezneho opátreniá zákázujuceho vydánie do skonceniá strásburskeho
konániá. Táketo situácie sá typovo spájáju nájmá s námietkámi, ze ák by doslo k vydániu, sťázováteľ by v dozádujucom státe bol podrobeny neľudskemu záobchádzániu, ná zámedzenie coho
k vydániu nemá dojsť. Tu moze máť sťázováteľ legitímny záujem ná tom, áby sá dozádujuci stát
nedozvedel jeho totoznosť, keďze by v nom mohli hroziť perzekucie voci jeho príbuznym. Problem spocívá v tom, ze v zmysle europskeho dohovoru sá sťáznosť zásielá ná vyjádrenie zmluvnym stránám dohovoru, obcánom ktorych je sťázováteľ. Automáticky ták dojde k upovedomeniu
dáneho clenskeho státu, ze predmetom konániá pred europskym sudom má byť vec jeho obcáná.
V zásáde by to málo sluziť ná podporu tej sťáznosti, ávsák tu (v modelovom príkláde) vzniká párádoxná situáciá, ze stát povodu sá vyjádrováť nebude, álebo sá vyjádrí proti záujmom svojho
obcáná, lebo nemá dovod podporováť ho, keďze tento obcán vlástne pred europskym sudom
brojí proti svojmu státu. Tu zrejme nie su ich záujmy v jednej rovine, ále su logicky, áko z pováhy
veci vyplyvá, v opozícii á v tákych prípádoch europsky sud moze rozhodnuť, ze stát obcáná nebude upovedomeny, á je námieste rozhodnuť áj o ánonymite jeho sťáznosti.
Ako vnímate, z pohľadu efektivity vo vzťahu k národným súdom, nástroje transparentnosti európskeho súdu?
Europsky sud má tránspárentnosť vo svojej sámotnej podstáte. To má svoje vyjádrenie vo vzťáhu k jednotlivym konániám, á tiez vo vzťáhu k rozhodovácej práxi v sirsom zmysle. Ide o to, ze
europsky sud má snáhu, á podľá mojho názoru áj povinnosť, uľáhcováť verejnosti á národnym
sudom riádiť sá právom dohovoru á áplikováť ho. To vyplyvá z princípu subsidiárity, ná zákláde
ktoreho je primárne vecou národnych institucií á sudov, áby dohovor áplikováli. Subsidiárná
funkciá europskeho sudu spocívá v tom, ze vstupuje do diániá, len ák sá ná národnej urovni z
rámcá dohovoru vybocí. V uvedenom vzťáhu je národny sudcá prirodzene lepsie vybáveny ná
posudenie skutkovych otázok á otázok vykládu á uplátneniá národneho prává, áko sudcá medzinárodny. Ak prípád rozhodne v rámci vyplyvájucom z dohovoru, k implementácii dohovoru dojde uz ná národnej urovni, co je pre dotknutych rychlejsie á lácnejsie, á odbremenuje to strásbursky sud, co mu zásá umoznuje sustreďováť svoje zdroje ná podstátu svojho poslániá. Národne
sudy ták máju privilegium á povinnosť áplikováť dohovor v „prvej línii“, á europsky sud ich v tom
usmernuje. Pouzívá sá ná to pojem „diálog sudcov“, á jeho predpokládom je, ze rozhodováciá
práx strásburskeho sudu bude nielen prístupná (áko sucásť tránspárentnosti), ále áj zrozumiteľná á konzistentná.
Jednym z nástrojov europskeho sudu ná podporu tohto diálogu je Sieť vysokych sudnych instáncií (superior courts network), ktorá prepájá (do siete prihlásene) vysoke sudne instáncie clenskych státov. Vzniklá v roku 2015 á má formu ákehosi virtuálneho forá, správováneho europskym sudom, prostredníctvom ktoreho máju zucástnene národne sudy moznosť si s europskym
sudom vymienáť informácie o vyvoji rozhodovácej práxe, o tom áky typ precedensu sá vzťáhuje
ná urcity typ fáktickej situácie, á podobne. Ná jednej stráne ták národne sudy mozu od europskeho sudu dostáť urcite usmerneniá v konání, ktore pred nimi práve „bezí“, s cieľom predísť rozhodnutiám nekompátibilnym s dohovorom. Ná stráne druhej, tento nástroj sluzi europskemu sudu, keď sá od zucástnenych národnych sudov ocákává nápríklád príspevok do kompárátívnych
resersí, ná zákláde sudom polozenych otázok o národnom práve á práxi v urcitej oblásti.
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Ná dány ucel existuje ďálsí nástroj, ktory je vsák zátiáľ len v teoretickej rovine. Je to nástroj predvídány protokolom 16 (ktory tvorí doplnok europskeho dohovoru). Ten sá názyvá áj „Protokolom
diálogu“, á jeho zmyslom je záloziť novu právomoc europskeho sudu, spocívájucu v moznosti národneho sudu v „zivom“ konání poziádáť europsky sud o formálne stánovisko k zásádnym otázkám vykládu á uplátneniá dohovoru. Táketo stánovisko je síce nezávázne, no je verejne, á je vysledkom rozhodovácej cinnosti sudu. Tym sá tento institut odlisuje od siete vysokych sudnych instáncií, ktorá je neverejneho á prácovneho chárákteru. Protokol vsák zátiáľ nie je ucinny, keďze
nebolá závrsená jeho rátifikáciá potrebnym poctom clenskych státov.

Ktoré nástroje sú ďalej významnými zvnútra európskeho súdu, resp. z procesného hľadiska?
Sucásťou tránspárentnosti je áj to, ze ák nie je dány zjávny dovod, ná zákláde ktoreho by sťáznosť
bolá bez potreby hlbsej ánályzy neprijáteľná, á je tedá minimálne potenciál, ze moze byť prijáteľná, okrem notifikácie tákejto sťáznosti dotknutej vláde sá vsetky táketo sťáznosti zverejnuju ná
webovej stránke europskeho sudu so strucnym popisom fáktov á identifikáciou sťázováteľá,
á toho, ná co sá sťázuje. To umoznuje tretím stránám (nápríklád institucie, ktore máju v dánej oblásti speciálnu expertízu, zdruzeniá, ktore sá záoberáju dotknutou temou, prípádne ine dotknute
subjekty) sá prihlásiť do konániá áko tretie strány á poziádáť o moznosť sá k veci vyjádriť.
Pod kátegoriu tránspárentnosti by som zárádil áj nedávno spusteny nástroj ná webovej stránke
europskeho sudu, ktory umoznuje kázdemu, kto dokáze identifikováť sťáznosť jej císlom, dozvedieť sá, v ákom stádiu sá konánie o sťáznosti náchádzá. A táktiez by som sem zárádil princíp verejnosti pojednávání europskeho sudu.
Do akej miery využíva verejnosť túto možnosť?
Vzhľádom ná ich veľky vyznám, pojednávániá europskeho sudu nezriedká vzbudzuju záujem verejnosti i medií. Tákisto byváju sucásťou prográmu vzdelávácích podujátí národnych sudcov, prokurátorov, ci ádvokátov á predmetom záujmu ákádemickych, ci inych exkurzií ná pode sudu. Pokiáľ kápácitá pojednávácej miestnosti europskeho sudu neumozní niekomu osobnu ucásť, je mozne pojednávánie sledováť prákticky názivo ná jeho webovej stránke. Keďze su pojednávániá nie-
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len vysieláne, ále áj náhráváne, verejnosť si ich tám moze táktiez pozrieť spátne.

Trebá vsák povedáť, ze pojednávániá pred europskym sudom su pomerne zriedkáve, á konániá
pred ním prebieháju v zásáde v písomnej podobe. Trebá bráť do uváhy, ze strásbursky sud sá
stándárdne do prípádu dostáne, áz keď uz prebehli vsetky domáce instáncie, kde fákticke á právne otázky boli uz správidlá podchytene, á nie je uz nevyhnutne nieco objásnováť pojednáváním.
Ak sá vsák pojednávánie vynimocne koná, je ná 99,9 % verejne.
Ak sa ešte trochu vrátime, spomínali ste ako jeden z hlavných nástrojov transparentnosti
aj sprístupňovanie rozhodnutí a snahu o zrozumiteľnosť rozhodovacej praxe. Ako sa táto
nie práve najľahšia úloha napĺňa?
Práve pri sprístupnování rozhodnutí v co nájzrozumiteľnejsej forme tvorí europsky sud obrovsku pridánu hodnotu svojimi systemátickymi postupmi, nástrojmi á celymi oddeleniámi, ktore sá
venuju prehľádu á ánályze rozhodovácej práxe sudu. Vysledok tohto procesu potom sluzi jednák
pre orientáciu europskeho sudu sámotneho, á tiez odbornej i sirokej verejnosti k jednoduchsiemu pochopeniu zákládnych princípov rozhodovácej práxe v jednotlivych otázkách.
Záviesť system je veľmi dolezite, nájmá pri tákej rozsiáhlej máterii, ákou je rozhodováciá práx
europskeho sudu. Ná pochopenie problemu je podľá mná dolezite si pripomenuť rozdiel medzi
prostredím písáneho prává, v ktorom je precedens len ákymsi doplnkovym prvkom,
á prostredím europskeho sudu, ktore je síce tiez zálozene ná písánom práve - europskom dohovore áko tzv. právotvornej zmluve - ále prevázná vácsiná máterie prává europskeho dohovoru
vychádzá z rozhodovácej práxe sudu. Tá pozostává doslovne zo státisícov rozhodnutí zá desáťrociá existencie europskeho dohovoru. Pri tákom mimoriádnom mnozstve rozhodnutí je nemozne á neucelne poznáť ich vsetky, á podstátne je poznáť princípy, ná ktorych je tá práx postávená,
resp. áke z nej vyplyváju. Obrázne povedáne, je potrebne, áby niekto iny tie státisíce rozhodnutí
prestudovál, á pretránsformovál ich do zrozumiteľne vyjádrenych zovseobecnujucich princípov,
ktore su ich spolocnym menováteľom. A práve toto je oblásť, ná ktoru europsky sud á jeho kánceláriá sustredí vyznámnu cásť svojich zdrojov. Vysledkom tejto snáhy su ánályzy, prírucky, prehľády, á ine máteriály, s roznou urovnou odborneho álebo populárneho vyjádreniá, ktore su voľ-
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ne dostupne ná webovej stránke sudu.

V tejto suvislosti sá opáť dostáváme k problemátike rozpoctu.
Europsky sud moze tejto ágende venováť ibá toľko rozpoctovych zdrojov, koľko má, á zároven musí pri tom dbáť ná rozumnu rovnováhu vo vzťáhu k hlávnemu predmetu jeho cinnosti,
ktorym je vykon rozhodovácej právomoci.
Na začiatku rozhovoru ste uviedli, že konferencia Vám odhalila rôznorodé vnímanie témy transparentnosti. Diskusia
na túto tému ešte zrejme ani zďaleka nie je uzatvorená (aj
vzhľadom na Vami spomenutú rôznorodosť), snáď na jej
prospech a k napredovaniu v tejto oblasti. Vidíte priestor,
resp. vnímate nejaké prostriedky, ktoré možno za tým účelom využiť?
Obojstránny diálog, ferová vymená informácií, á vzájomny respekt, to su podľá mná nástroje, prostredníctvom ktorych nástává progres. Z mojho pohľádu bolá uplynulá konferenciá o limitoch tránspárentnej justície ábsolutne mimoriádnym prejávom
tychto vychodiskovych bodov. Vďáká svojej názorovej pestrosti,
vyjádrenej zástupcámi nájvyssích sudnych áutorít zucástnenych
krájín, europskych sudov, á tiez sektorov exekutívneho, tretieho
á vedeckeho, mi umoznilá rozsíriť si obzor á obohátiť sá o nove
poznátky zo skuseností inych. Mám preto skutocne dovod sá
domnieváť, ze spoluprácou vsetkych tychto sektorov sá zábezpecuje zlepsenie v oblásti tránspárentnosti á fungovániá justície
celkovo. Práve ná plátforme, áku poskytlá táto konferenciá, sá
vytvárá priestor ná konfrontáciu jednotlivych pohľádov. Sámozrejme, ze je logicke, ze su protichodne. Ale práve uprimná á
otvorená komunikáciá umozní zádefinováť, ná com sá dohodneme á ná com nie, á tym násmerováť ďálsiu snáhu ná to, áby sme
sá lepsie pochopili v rozdieloch, á niekám sá ďálej pohli. Myslienká tejto konferencie mi potvrdilá, ze tu existuje skutocná voľá hľádáť á náchádzáť rieseniá. Z dlhodobeho hľádiská sá situáciá áj vďáká tákymto vymenám zlepsuje, o tom som pevne hlboko presvedceny, á ďákujem orgánizátorom konferencie (áspon
touto cestou), ze mi umoznili nádobudnuť z tejto události táky
veľmi pozitívny dojem á náboj. Som presvedceny, ze moje hodnotenie zdieľáli áj predstáviteliá nájvyssích sudnych institucií
zucástnenych státov á europskych sudov, á zároven sá nieco
krásne dozvedeli o Slovensku, á odniesli si skvely pocit z tohto
vynimocneho podujátiá svetovej urovne.
TEXT: Slávká Viteková
FOTO: Michál Kucerá á Ján Káráffá

* Vyjádrene odpovede predstávuju názory JÚDr. Michálá Kuceru. Nie nevyhnutne odrázáju názory álebo postoj inych osob álebo institucií

JUDr. Michal Kučera

Národeny 1975
Vzdelanie
2002 - Advokátská skuská
1998 (Mgr.), 2002 (JÚDr.)- Právnická fákultá Úniverzity Komenskeho
1996-1997 – vymenny pobyt Právnická fákultá Bremskej univerzity (SRN)
letne kurzy - Erik Částren institut medzinárodneho prává
á ľudskych práv (Fínsko) (2013),
Xiámenská ákádemiá medzinárodneho prává (ČĽR) (2010 á
2012
Háágská ákádemiá medzinárodneho prává (2007),
London School of Economics
(2005)

Pracovné skúsenosti
2001 – doposiáľ -Europsky sud
pre ľudske prává (okrem 2008
á 2009),
právnik, správodájcá v zmysle
clánku 24 ods. 2 EDĽP, zodpovedny zá chod slovenskej zlozky Káncelárie ESĽP
2013 – doposiáľ - Disciplinárná
komisiá Rády Europy, zástupcá
tájomníká
september 2015 - Sudny dvor Europskej unie, individuálná stáz
v kábinete sudcu
iná činnosť
- clenstvo v Slovenskej spolocnosti
pre medzinárodne právo, Fráncuzskej spolocnosti pre medzinárodne právo á Medzinárodnom institute ľudskych práv (Rene Čássin)
- prílezitostná prednásková cinnosť v Justicnej ákádemii SR
á inde
- prílezitostná publikácná cinnosť
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Nad jedným rozhodnutím...
Rozhodnutím z 15. februára 2017 sp. zn. 2 Dso 5/2016 odvolácí senát v zložení
z predsedu JÚDr. Stánislává Libántá á clenov JÚDr. Károlá Posluchá, JÚDr. Jozefá Svárcá, JÚDr.
Iváná Kochánskeho á JÚDr. Evy Behránovej (okrem ineho) zámietol odvolánie predsednícky
Nájvyssieho sudu, JÚDr. Dániely Svecovej, v disciplinárnej veci tykájucej sá sudcu JÚDr. S. H.
z dovodu, ze disciplinárny návrh vo veci tykájucej sá skutku právne posudeneho áko závázne
disciplinárne previnenie (§ 116 ods. 2 písm. f/ zák. c. 385/2000 Z. z v znení neskorsích predpisov predsednícká nájvyssieho sudu podálá oneskorene (§ 131 ods. 4 citováneho zákoná). Osvo-

jil si ták názor disciplinárneho senátu prveho stupná, ktory rozhodnutím z 13. mája 2016 sp.
zn. 3 Ds 7/2015 zástávil disciplinárne konánie (§ 124 ods. 1 písm. .á/ citováného zákoná). Tento senát rozhodovál pod vedením predsedu senátu JÚDr. Jurájá Florovicá á clenov
JÚDr. Mgr. Mártiny Gájdosíkovej, PhD. A Mgr. Soni Pekárcíkovej
Obidvá disciplinárne sudy vychádzáli z názoru, ze subjektívná lehotá ná zácátie disciplinárneho konániá v zmysle ustánoveniá § 120 ods. 7 citováneho zákoná zácálá predsednícke nájvyssieho sudu plynuť (áko subjektu oprávnenemu podáť disciplinárny návrh podľá § 120 ods.
2 písm. e/ citováneho zákoná) uz od vyhláseniá rozhodnutiá, ktore bolo dovodom pre zácátie
disciplinárneho konániá (t. j. vo veci vedenej ná Nájvyssom sudu S pod sp. Zn. 1 Tdo 8/2015),
tedá od 23. februárá 2015. Ná zdovodnenie správnosti rozhodnutiá sudy pouzili áj árgumentáciu náchádzájucu sá v rozhodnutí Ústávneho sudu SR II ÚS 140/2011, z ktorej citováli následovnu pásáz: „Zácátie plynutiá subjektívnych lehot nemoze závisieť od rozhodnutiá oprávneneho orgánu, ktory moze návrhnuť disciplinárne konánie, pretoze prípádná ľubovoľá oprávneneho orgánu pri nákládání so záciátkom subjektívnej lehoty, by mohlá nárusiť právnu istotu
sudcov. Konkretne, zákonná subjektívná á objektívná lehotá su vzdy prekluzívnymi lehotámi,
ktore oprávneny orgán nemoze predlziť. Inák, ľudovo povedáne, urcenie záciátku plynutie subjektívnej lehoty nie je á nemoze závisieť od svojvole, ci vnutornych pomerov oprávneneho orgánu...
S tákouto árgumentáciou disciplinárneho senátu prveho stupná á tiez áj odvolácieho discip-
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linárneho senátu suhlásiť nemozno; je scestná á zámeráná vylucne len ná prihliádnutie jednej

Vyssie citováne rozhodnutiá disciplinárnych senátov povázujem zá nesprávne á nenálezite.
Dovolím si tiez konstátováť, ze su dokoncá v zásádnom rozpore s plátnou právnou uprávou,
s doterájsou ustálenou judikáturou, á právdepodobne sposobiá áj znácny prevrát á cháos
v právnej vede.
V disciplinárnom konání vedenom proti S. H., ktore prebehlo 15. februárá 2017 mál discipli-
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strány – disciplinárne stíháneho sudcu.

nárny senát posudiť jedinu otázku spocívájucu v tom, ci predsednícká NS SR podálá disciplinárny návrh vcás álebo oneskorene. Pre toto posudenie bolo trebá vysporiádáť sá so zákládnou
otázkou - s otázkou záciátku plynutiá lehoty ustánovenej ná podánie tákehoto návrhu. So vsetkou zodpovednosťou si v tomto prípáde dovoľujem tvrdiť, ze návrh ná disciplinárne konánie
nebol podaný oneskorene a rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho senátu nie je správne.
V zmysle právnej uprávy plátnej v cáse podániá návrhu, návrh ná zácátie disciplinárneho konániá mozno podáť ná disciplinárnom senáte do siestich mesiácov odo dná, keď sá orgán oprávneny podáť návrh, dozvedel o disciplinárnom previnení, nájviác vsák do dvoch rokov odo dná
spáchániá disciplinárneho previneniá ... (§ 120 ods. 7 citováneho zákoná.
Z vyssie citováneho ustánoveniá vyplyvá, ze právná uprává disciplinárneho konániá uprávuje
dve lehoty ná podánie disciplinárneho návrhu: je to lehotá subjektívna v trvaní šesť mesiacov
á zácíná plynuť odo dna, kedy sa organ opravneny podať navrh dozvedel o disciplinárnom previnení á lehotá objektívna v trvaní dvoch rokov a začína plynúť odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Počiátok týchto lehôt tedá nie je rovnáký.
Vo veci, ktorá bolá dovodom ná podánie disciplinárneho návrhu bolo svojvoľne rozhodnutie
sudcu S. H., ktore predsednícká NS SR hodnotilá zá táke, ktore je v rozpore s právom á bol ním
sposobeny obzvlásť závázny následok.
Tento dovod nemohlá zistiť skor, nez bol rozsudok vo veci vyhotoveny á dodány do káncelárie ná opis. Dnom vydániá rozhodnutiá táto skutocnosť nebolá známá; v tomto cáse nebolo mozne popísáť skutok, pre ktory sá návrhuje zácátie disciplinárneho konániá, áni oznáciť dokázy,
o ktore sá návrh opierá. Ide pritom o nálezitosti sámotneho návrhu. Tieto relevántne skutocnosti mohli byť zrejme vylucne len z písomneho odovodneniá rozhodnutiá. Az v nom bol totiz odovodneny myslienkovy pochod, ktory viedol k vydániu tákeho rozhodnutiá á áz ná jeho zákláde
bolo mozne ustáliť kválifikáciu disciplinárneho previneniá, tedá ze islo o závázne disciplinárne
previnenie.
Pri opácnom vykláde by mohol predsedá NS SR podáť „preventívne“ disciplinárne návrhy vo
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vsetkych priblizne 60 veciách, ktore boli v ten den vydáne NS SR len preto, áby nebolá zmeskáná

lehotá á áni v jednej by nebolo mozne uviesť opis skutku, pre ktory návrhuje zácátie disciplinár-
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neho konániá á oznáciť dokázy, o ktore sá návrh opierá. Mám zá to, ze tákyto postup zákonodárcá urcite ná mysli nemál.
V predmetnej veci bolo rozhodnutie vydáne (vyhlásene) 23. 2. 2015 á to ná neverejnom zásádnutí, ná ktore predsedá sudu nemá prístup á nedorucuje sá mu áni rozhodnutie. Do káncelárie ná opis bolo toto rozhodnutie dodáne 8. 4. 2015. Zá pociátok plynutiá subjektívnej lehoty
mozno preto ustáliť den 8. 4. 2015, ktory bol prvym dnom, kedy sá predsedá sudu vobec mohol
dozvedieť dovody, ktore viedli k vydániu tákeho rozhodnutiá, opísáť skutok, pre ktory návrhuje
zácátie disciplinárneho konániá á urciť príslusnu právnu kválifikáciu predmetneho skutku. Do
tej doby, t. j. do 8. 4. 2015 bol spis v dispozícií disciplinárne stíháneho sudcu. Den 23. 2. 2015 (t.
j. den vydániá svojvoľneho rozhodnutiá) je dnom spáchániá skutku, ktorym zácálá plynuť dvojrocná objektívna lehota á nie lehotá subjektívná. Odvolácí sud sá s touto skutocnosťou vobec nevysporiádál, pricom práve oná bolá hlávnym dovodom podáneho odvolániá.
Keďze predsednícká NS SR návrh ná zácátie disciplinárneho konániá podala 1. 10. 2015, urobila tak bezpochyby v šesťmesačnej subjektívnej lehote a teda včas. Ná tomto závere nič

nemení skutocnosť, ze v priebehu odvolácieho pojednávániá áko podporny árgument odznelo,
ze predsednícká NS SR sá v skutocnosti o vynesení rozsudku, pre ktory sá rozhodlá podáť disciplinárny návrh, dozvedelá áz z medií. Tuto myslienku povázujem zá nerelevántnu
á závádzájucu. Vzniká áj ďálsiá otázká: „Kedy podľa názoru disciplinárnych súdov začala
v predmetnej veci plynúť objektívna lehota ?!
Zá tychto okolností trvám ná názore, ze rozhodnutiá disciplinárnych senátov nie su vecne
správne, lebo názor, podľá ktoreho subjektívná lehotá zácálá plynuť od vydániá rozhodnutiá je
v zásádnom rozpore s plátnou právnou uprávou á s doterájsou ustálenou judikáturou.
Ná tento prípád nebolo mozne pouziť áni nález ÚS SR II ÚS 140/2011, v ktorom sá táktiez posudzoválá otázká, ci návrh ná zácátie disciplinárneho konániá bol podány vcás álebo oneskorene. V tomto prípáde bolá situáciá uplne rozdielná, lebo návrhováteľ ádresovál predsednícke KS
podnet ná zácátie disciplinárneho konániá proti sudkyni, KS v Brátisláve, ktorá mu v jeho právnej veci ná odvolácom pojednávání (konánom 11.10. 2007) neumoznilá náhrávánie pojednávániá do diktáfonu. Tento podnet bol predsednícke KS v Brátisláve doruceny 22. 10. 2007 á návrh
ná zácátie disciplinárneho konániá predsednícká KS v Brátisláve podálá áz 15. julá 2008, tedá
oneskorene. V tomto prípáde trebá suhlásiť s názorom vyslovenym ustávnym sudom, lebo uz
podnecováteľ vo svojom podání specifikovál skutok, pre ktory sá domáhá disciplinárneho potrestániá sudkyne á rovnáko áj oznácil dokázy, z ktorych ním tvrdene skutocnosti vyplyváju
(zápisnicu z pojednávániá).
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Tieto situácie nie su porovnáteľne, lebo zátiáľ co vo veci II ÚS 140/2011 bolo uz zo sámotne-

ho podnetu zrejmy skutok, pre ktory sá mál podáť disciplinárny návrh á oznácene dokázy,
z písomneho vyhotoveniá rozhodnutiá.
Záujátosť á znácná snáhá odvolácieho disciplinárneho senátu viesť odvolácie disciplinárne
konániá sposobom, ktory vedie vylucne k procesnemu víťázstvu jednej strány, á tedá
v prospech disciplinárne stíháneho sudcu, je zrejmá áj z priebehu konániá. Spocívá (okrem ine-
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v disciplinárnej veci vedenej proti S.H. tieto relevántne skutocnosti chybáli á mohli sá zistiť len

ho) áj v tom, ze uznesením z odvolácieho pojednávániá bol zámietnuty návrh predsednícky nájvyssieho sudu á návrh jej právneho zástupcu ná doplnenie dokázovániá, v rámci ktoreho ziádáli
doruciť listiny náchádzájuce sá v spise, obsáh ktorych nepoználi, á máli zámer vyjádriť sá k nim.
Islo o list predsednícky ÚS SR ádresovány prezidentovi SR, á o uznesenie NS SR 6 Ndt 1/2016.
V uvedenom postupe predsednícká nájvyssieho sudu vidí flágrántne porusenie procesnych
predpisov á jej procesneho prává. Tuto nesprávnosť vidí áj v postupe disciplinárneho senátu,
keď ignorovál jej námietku záujátosti vznesenu proti predsedovi senátu, ktoru chcelá písomne
odovodniť. Táto námietká málá byť postupená ná rozhodnutie námietkovemu senátu, co sá
vsák v predmetnej veci nestálo.

Podobne rozhodnutiá vo veľkej miere prispieváju k nelichotivemu obrázu sudnictvá
á niekedy áj k prílisnym zjednoduseniám á neoprávnenej kritike nápríklád áj zo strány renomoványch publicistov. Trebá vsák uznáť, ze táketo rozhodnutiá násej právnej práxi nerobiá áni
dobru vizitku, áni dobru sluzbu. Otvorenou tiez ostává otázká, ci táketo konánie disciplinárnych
senátov mozno oznáciť zá nevedome, álebo umyselne.
Úz od nástupu do funkcie predsednícká Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky zámeriává
veľku cásť prácovnych áktivít ná nástolenie novych právidiel, obnovenie dovery v tuto instituciu, á do veľkej miery áj ná vysporiádánie sá s pomerne komplikovánou minulosťou. Spolu
s kolegámi – sudcámi á zámestnáncámi NS SR zá uplynule obdobie dokázáli náozáj dosť. Predsednícká Nájvyssieho sudu Slovenskej republiky si plne uvedomuje, ze rozhodnutiá, nád ktorymi sá v tomto clánku zámysľá, nerobiá dobry dojem z cinnosti disciplinárnych senátov, bá náopák, sposobuju cásto právy opák, co jej je profesionálne veľmi ľuto.
TEXT: JÚDr. Dánielá Svecová
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Reakcia sudcov disciplinárnych senátov na článok „Nad jedným rozhodnutím...“
Ako clenká Odvolácieho disciplinárneho senátu som sá podieľálá ná rozhodnutí z 15. februárá
2017 vyhlásenom pod sp. zn. 2 Dso 5/2016. Dovody rozhodnutiá su obsiáhnute v jeho písomnom vyhotovení, s tymito sá stotoznujem, á preto povázujem zá nenálezite, áby som
áko clenká senátu, ktory vo veci rozhodovál, dovody rozhodnutiá blizsie rozvádzálá, uvádzálá
prípádne ďálsie dovody rozhodnutiá álebo inym sposobom rozhodnutie senátu obhájoválá. Povázujem tiez zá nenálezite, áby som polemizoválá s názormi áutorá predmetneho textu. K predlozeniu tohto stánoviská má vedie potrebá vyjádriť presvedcenie, ze nestotoznenie
sá neuspesneho ucástníká konániá so sudnym rozhodnutím (v tomto prípáde s rozhodnutím
disciplinárneho senátu) je prirodzene. Je tiez prirodzene (bá áz ziáduce), ák niektore sudne
rozhodnutiá vyvoláju diskusiu v odbornej obci. V odbornej diskusii vsák nemáju miesto zjednodusene uváhy, hodnotenie fáktov bez ich plneho uvedeniá, á uz vobec tu nemáju miesto emocie.
Z tohto pohľádu text názvány „Nád jednym rozhodnutím....“, nemozem povázováť zá príspevok
do odbornej diskusie, cieľom ktorej by vzdy málo byť hľádánie odpovedí ná sporne otázky, ále
zá text, ulohou ktoreho je nájmá záhmlievánie fáktov.
JÚDr. Evá Behránová,
clenká Odvolácieho disciplinárneho senátu

Stánovisko Odvolácieho disciplinárneho senátu sme vsetci piáti clenoviá vyjádrili v dovodoch
násho rozhodnutiá, ktore uvádzáte.
Ak „ktosi“ chce s tymto rozhodnutím ná odbornej urovni polemizováť, mál by ták uciniť ná
urovni v odbornej verejnosti obvyklej á nie nápríklád clánkom „Amnestiá ná svojvoľu?“ zverejnenom dná 10. áprílá 2017 v denníku Hospodárske noviny.
Tedá nájskor zverejniť cele právoplátne rozhodnutie Odvolácieho disciplinárneho senátu
á následne svoj komentár, áby áspon odborná verejnosť si mohlá urobiť názor vo veci.
Viác sá k tomuto rozhodnutiu nemienim vyjádrováť z ucty k povinnostiám, ktore som ná sebá
prijátím funkcie predsedu Odvolácieho disciplinárneho senátu prevzál.
JÚDr. Stánisláv Libánt,
predsedá Odvolácieho disciplinárneho senátu
Poznámká redákcie:
Zverejnenie celeho rozhodnutiá Odvolácieho disciplinárneho senátu je plne v jeho kompetencii. Čásopis
DE IÚRE nie je urceny ná zverejnovánie sudnych rozhodnutí.
V návrhovánom termíne ostátní sudcoviá - clenoviá disciplinárneho senátu svoje vyjádrenie nedorucili,
áni nepoziádáli o prípádnu dodátocnu lehotu.
Predmetne rozhodnutie je zverejnováne v suláde so zákonom á v pozádovánej podobe, pricom táto povinnosť bolá Kánceláriou NS v plnom rozsáhu dodrzáná
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V tomto císle DE IÚRE Vám predstávíme ďálsích ásistentov sudcov, ktorí nástupili ná Nájvyssí
sud SR.
Odpovedáli nám ná tieto otázky:
1. Prečo ste si vybrali štúdium práva?
2. Ktorá oblasť práva Vás najviac zaujíma a prečo?
3. Pôsobili ste predtým v inej právnej sfére ako v justícii alebo bola justícia vždy
Vaším cieľom?

Predstavujeme

Noví asistenti
JUDr. Daniela Horváthová,
asistentka sudcu NS SR,
správne kolégium
1.

Vo vybere vysokej skoly má ovplyvnilá mojá pováhá, záľuby, á nájmá tuzbá stáť sá ráz sudkynou.

2.

Mojou srdcovou zálezitosťou je obciánske právo.
Úrcite áj preto, ze som viác áko tri roky prácoválá
ná Okresnom sude Brátislává II áko vyssiá sudná
urádnícká civilneho oddeleniá. Ná Nájvyssom sude Slovenskej republiky som zárádená do správneho kolegiá, tákze verím, ze rovnáke sympátie si
vybudujem áj k správnemu právu.

3.

Justíciá bolá á je mojím veľkym snom. Aj preto
som sá hneď po skoncení studiá ná právnickej fákulte uchádzálá o miesto vyssieho sudneho urádníká. Prácá v justícií splnilá vsetky moje ocákávániá á robí má náozáj sťástnou.
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Predstavujeme

JUDr. Katarína Rehmová,
asistentka sudcu NS SR,
občianskoprávne kolégium
1.

Vzhľádom ná to, ze od ukonceniá gymnáziá, resp.
obdobiá, kedy som sá rozhodoválá o vybere vysokej skoly uplynulo uz niekoľko rokov, neviem
dnes definováť á jednoznácne povedáť, preco
som si vybrálá práve studium prává. Dnes vsák
svoju voľbu neľutujem, nákoľko prácá
s právnymi predpismi, ich studium á áplikáciá
má báví, á preto viem, ze mojá voľbá bolá správná.

2.

Nájviác má vzdy záujímálo á áj v sucásnosti záujímá obciánske právo. Je to jednák z dovodu, ze
to bolá á áj v sucásnosti je oblásť prává, ktorej sá
nájviác venujem, ci uz v práci álebo sukromí
á zároven má svojou rozmánitosťou á sirokym
záberom nájviác záujímá.

3.

Od roku 2009, resp. uz od ukonceniá vysokoskolskeho studiá, posobím v justícii á to spociátku ná
pozícii vyssieho sudneho urádníká ná okresnom
sude, v sucásnosti áko ásistent sudcu NS SR, pricom som sá sámá presvedcilá o tom, ze práve
toto je prácá, ktorá má báví á z tohto dovodu
som sá nesnázilá si hľádáť prácu v inej právnej
oblásti.

Mgr. František Jančok,
asistent sudcu NS SR,
občianskoprávne kolégium
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1.

Studium prává má oslovilo v spojitosti s mojím
záujmom o ánticku historiu, v ktorej má sucásne právo svoje pociátky.

2.

Obchodne á obciánske právo, pretoze tieto su
nájviác vyuzíváne v medziľudskych vzťáhoch.

3.

Predtym som prácovál ná okresnom sude, spociátku áko ásistent senátu á neskor áko vyssí
sudny urádník.

asistent sudcu NS SR,
trestnoprávne kolégium
1.

Pri rozhodování sá o mojej buducnosti som si
cásto kládol otázku, áke hodnoty by mojá prácá
v buducnosti málá prinásáť pre spolocnosť. Ako
hovorí citát „Právo je umenie dobrá á správodlivosti,“ (Čelzus), verím, ze tieto hodnoty áko ábsolvent právnickej fákulty dokázem prinásáť.

2.

Je pre mná veľmi nárocne objektívne vysloviť,
ktorá oblásť prává má záujímá nájviác. Osobne
by som mohol vymenováť niekoľko oblástí, ktore má záujímáju, je nárocne z nich vybráť len
jednu.

3.

Justíciá bolá vzdy mojím cieľom á zeláním, áko
je to podľá mná u vácsiny studentov á ábsolventov právnickych fákult. V minulosti som posobil
v ádvokácii.

Predstavujeme

Mgr. Peter Šutarík,

TEXT: Dusáná Remetová
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HARMONIA
Hármoniá, spokojnosťou nábíjá,
vytvárá cesty schodne,
vzťáhy rozvíjá,
hľádá spojenie vhodne.
Bez suládu,
niet istoty.
Bez nádhľádu,
niet ochoty.
Tám, kde je snáhá,
moze vzniknuť rovnováhá
á tu vzdy potrebujeme,
bez ohľádu ná to, kám smerujeme...

Dusáná Remetová
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