JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky

REŠERŠ
zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými
vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1
Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 36
ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, práva na spravodlivé súdne konanie podľa
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva
na spravodlivý proces podľa čl. 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie,

podľa metodiky projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

„Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach
fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti
s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných
v trestnom konaní)“

sledované obdobie:
roky 2008 – 2017

ČASŤ B

Košice máj 2018

I.
ÚVOD
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) v roku 2017 pokračoval v realizácii II. etapy
projektu
„Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach
fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom
prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“ (ďalej len
„projekt“).

Cieľom projektu je:
 efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutí ústavného súdu,
 koordinovaným postupom so zainteresovanými subjektmi zabezpečiť precíznejšiu riadiacu a kontrolnú
činnosť na všeobecných súdoch v konkrétnych prípadoch,
 po splnení podmienok iniciovať disciplinárnu zodpovednosť sudcov (prokurátorov, vyšetrovateľov)
a napomáhať predchádzaniu uplatňovania právnej zodpovednosti Slovenskej republiky v konaní
pred Európskym súdom pre ľudské práva.

II.
METODIKA PROJEKTU

1. Register právoplatných nálezov ústavného súdu od roku 2008, ktorými ústavný súd v konaniach
o sťažnostiach podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) vyslovil porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy1, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd2 (ďalej len
„listina“), práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd3 (ďalej len
„dohovor“), ako aj základného práva podľa čl. 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie4 (ďalej
len „charta“).
2. Doručenie rozhodnutia ústavného súdu všeobecnému súdu – v ďalšom konaní je všeobecný súd
viazaný právnym názorom ústavného súdu [§ 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení
jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“)].

1

Čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (základné právo na súdnu a inú právnu ochranu).
Čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd (základné právo na súdnu a inú právnu ochranu).
3
Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na spravodlivé súdne konanie).
4
Čl. 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (právo na spravodlivý proces).
2

2

3. Po uplynutí primeranej lehoty ústavný súd vyzýva všeobecný súd na podanie informácie, či
všeobecný súd rešpektoval právny názor ústavného súdu, v akom stave je príslušné súdne konanie a či
sťažovateľom bola vyplatená suma primeraného finančného zadosťučinenia priznaného ústavným
súdom, resp. pri právoplatne skončených veciach ústavný súd môže požiadať o zaslanie
právoplatného rozhodnutia všeobecného súdu.
4. Kontrolné prostriedky zamerať najmä na to,
a) či sa rešpektuje právny názor ústavného súdu (§ 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde),
b) či bolo vyplatené primerané finančné zadosťučinenie.
5. V prípade právoplatného skončenia dotknutého konania pred príslušným všeobecným súdom ústavný
súd vyradí vec z evidencie a ukončí sledovanie tejto veci.
6. Pri negatívnom poznatku ústavný súd požiada o preverenie stavu konania opakovane, minimálne
po uplynutí 6 mesiacov.
7. Orgán preverujúci stav konania je povinný v rozsahu svojich povinností dbať na to, aby bol v ďalšom
konaní rešpektovaný právny názor ústavného súdu.
8. Poznatky z vykonaných kontrol (dohľadu) môžu byť podkladom na prípadný postup podľa osobitných
predpisov (vnútorná revízia určeného súdneho oddelenia všeobecného súdu alebo iniciovanie
disciplinárneho konania).

Poznámka:
Údaje použité v rešerši boli poskytnuté súdmi, prípadne inými orgánmi, vo vzťahu ku ktorým bolo nálezmi
ústavného súdu vyslovené porušenie práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, čl. 6 ods. 1
dohovoru a čl. 47 ods. 2 charty, a to k 31. decembru 2017.
V prípade právoplatne neskončených konaní (s výnimkou konaní, ktoré boli k 31. decembru 2017
prerušené, a konaní, resp. vecí, ktoré sa nachádzali na inom súde, resp. orgáne) ústavný súd požiada
dotknutý súd, prípadne iný orgán o preverenie stavu konaní a aktualizáciu poskytnutých údajov v júli 2018.
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III.
REŠERŠ
(overovanie údajov)
A.
Register – rok 2008
Ústavný súd z roku 2008 eviduje 55 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 všetky konania vo vzťahu k 55 nálezom ústavného súdu boli právoplatne skončené.

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 820 000 Sk (27 219,01 €).

Súhrn – rok 2008
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

55
55
0

Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2008 bolo uzavreté monitorovanie
vo vzťahu k všetkým 55 právoplatne skončeným nálezom ústavného súdu.

B.

Register – rok 2009
Ústavný súd z roku 2009 eviduje 72 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 všetky konania vo vzťahu k 72 nálezom ústavného súdu boli právoplatne skončené.

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 40 937,18 €.
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Súhrn – rok 2009
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

72
72
0

Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2009 bolo uzavreté monitorovanie
vo vzťahu k všetkým 72 právoplatne skončeným nálezom ústavného súdu.

C.
Register – rok 2010
Ústavný súd z roku 2010 eviduje 74 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 všetky konania vo vzťahu k 74 nálezom ústavného súdu boli právoplatne skončené.

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom v jednom prípade vo výške 1 500 € bolo
podľa oznámenia všeobecného súdu vyplatené.

Súhrn – rok 2010
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

74
74
0

Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2010 bolo uzavreté monitorovanie
vo vzťahu k všetkým 74 právoplatne skončeným nálezom ústavného súdu.

D.

Register – rok 2011
Ústavný súd z roku 2011 eviduje 98 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 97 konaní je právoplatne skončených,


1 konanie je neskončené,
- v 1 konaní je konanie prerušené.
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Ústavný súd bude naďalej sledovať stav neskončeného konania:
a) vec neskončená ‒ prerušené konanie
1.

Okresný súd Prešov

11 C 371/07 ‒ III. ÚS 271/2011

do skončenia trestného konania sp. zn. 41 T 59/2011

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 12 000 €.

Súhrn – rok 2011
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

985
976
17

Graf č. 1 Prehľad za rok 2011
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Zdroj: vlastný

Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2011 bude ústavný súd naďalej
monitorovať 1 neskončené konanie.

5

Celkový počet právoplatných nálezov ústavného súdu v danom roku.
Počet právoplatných nálezov ústavného súdu v danom roku, vo vzťahu ku ktorým boli konania vedené pred všeobecnými súdmi,
prípadne pred inými orgánmi k 31. decembru 2016 skončené.
7
Počet právoplatných nálezov ústavného súdu v danom roku, vo vzťahu ku ktorým neboli konania vedené pred všeobecnými súdmi,
prípadne pred inými orgánmi k 31. decembru 2016 skončené.
6
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E.

Register – rok 2012
Ústavný súd z roku 2012 eviduje 64 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 63 konaní je právoplatne skončených,


1 konanie je neskončené,
- v 1 konaní sa vec nachádza na inom súde, resp. orgáne.

Ústavný súd bude naďalej sledovať stav neskončeného konania:
a) vec neskončená ‒ vec sa nachádza na inom súde, resp. orgáne
1.

Okresný súd Svidník

8 Er 243/2011 ‒ I. ÚS 130/2012

na Krajskom súde v Prešove

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom v jednom prípade vo výške 3 000 € bolo
podľa oznámenia všeobecného súdu vyplatené.

Súhrn ‒ rok 2012
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

64
63
1

Graf č. 2 Prehľad za rok 2012

64
70

63

60
50

Celkový počet

40

Skončené veci

30

Neskončené veci

20

1

10
0
Zdroj: Vlastný

Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2012 bude ústavný súd naďalej
monitorovať 1 neskončené konanie.
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F.
Register – rok 2013
Ústavný súd z roku 2013 eviduje 76 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 všetky konania vo vzťahu k 76 nálezom ústavného súdu boli právoplatne skončené.

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 6 500 €.
Súhrn – rok 2013
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

76
76
0

Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2013 bolo uzavreté monitorovanie
vo vzťahu ku všetkým 76 právoplatne skončeným nálezom ústavného súdu.

G.
Register – rok 2014
Ústavný súd z roku 2014 eviduje 68 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 65 konaní je právoplatne skončených,


3 konania sú neskončené,
- v 1 konaní je nariadený termín pojednávania,
- v 1 konaní všeobecný súd vykonáva vo veci iné procesné úkony,
- v 1 konaní sa vec nachádza na inom súde, resp. orgáne.

Ústavný súd bude naďalej sledovať stav neskončených konaní:
a) vec neskončená ‒ nariadený termín pojednávania
1.

Okresný súd Košice II

20 C 282/2012 ‒ I. ÚS 472/2014

23. január 2018

39 Er 505/10 ‒ III. ÚS 51/2014

dlhodobá lehota

b) vec neskončená ‒ iné procesné úkony
1.

Okresný súd Bratislava II
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c) vec neskončená ‒ vec sa nachádza na inom súde, resp. orgáne
1.

Okresný súd Banská Bystrica

10 C 59/2011 ‒ III. ÚS 234/2013

na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 4 000 €.

Súhrn – rok 2014
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené

68
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3

Graf č. 3 Prehľad za rok 2014
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Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2014 bude ústavný súd naďalej
monitorovať 3 neskončené konania.

H.
Register – rok 2015
Ústavný súd z roku 2015 eviduje 95 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 90 konaní je právoplatne skončených,


5 konaní je neskončených,
- v 1 konaní je nariadený termín pojednávania,
- v 2 konaniach všeobecný súd vykonáva vo veci iné procesné úkony,
- v 2 konaniach sa vec nachádza na inom súde, resp. orgáne.
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Ústavný súd bude naďalej sledovať stav neskončených konaní:
a) vec neskončená ‒ nariadený termín pojednávania
1.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

1 Sžz 1/2014 ‒ III. ÚS 376/2015

30. január 2018

b) vec neskončená ‒ iné procesné úkony
1.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

2 Sžf 3/09 ‒ III. ÚS 469/2014

spis je u sudcu

2.

Okresný súd Banská Bystrica

1 R 5/2014 ‒ II. ÚS 153/2015

príprava rozhodnutia

c) vec neskončená ‒ vec sa nachádza na inom súde, resp. orgáne
1.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

1 Sžz 3/2014 ‒ III. ÚS 375/2015

na Súdnom dvore Európskej únie

2.

Okresný súd Trenčín

38 Cb 130/2010 ‒ I. ÚS 184/2015

na Krajskom súde v Trenčíne

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 4 000 €.

Súhrn – rok 2015
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené
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Graf č. 4 Prehľad za rok 2015
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Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2015 bude ústavný súd naďalej
monitorovať 5 neskončených konaní.
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I.

Register – rok 2016
Ústavný súd z roku 2016 eviduje 89 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 83 konaní je právoplatne skončených,


6 konaní je neskončených,
- v 1 konaní sa čaká na právoplatnosť rozhodnutia okresnej prokuratúry,
- v 4 konaniach všeobecný súd vykonáva vo veci iné procesné úkony,
- v 1 konaní je konanie prerušené.

Ústavný súd bude naďalej sledovať stav neskončených konaní:
a) vec rozhodnutá ‒ čaká sa na právoplatnosť
1.

Okresná prokuratúra Košice I

2 Pv 115/15/8802 (predtým 2 Pv 250/09)
‒ III. ÚS 267/2014

b) vec neskončená ‒ iné procesné úkony
1.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

spis je u sudcu

Najvyšší súd Slovenskej republiky

3 Sžf 63/2014, 3 Sžf 117/2014,
3 Sžf 71/2014, 3 Sžf 115/2014,
3 Sžf 70/2014, 3 Sžf 69/2015
‒ III. ÚS 91/2016
8 Sžo 45/14 ‒ I. ÚS 276/2016

2.
3.

Krajský súd v Banskej Bystrici

15 Co 144/2012 ‒ II. ÚS 184/2015

spis je u sudcu, výzva účastníkom

4.

Okresný súd Banská Bystrica

1 R 3/2013 ‒ II. ÚS 34/2016

príprava rozhodnutia

spis je u sudcu

c) vec neskončená ‒ prerušené konanie
1.

Okresný súd Spišská Nová Ves

0 Er 539/96 ‒ II. ÚS 769/2015

prebieha exekúcia

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 8 000 €.

Súhrn – rok 2016
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené
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Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2016 bude ústavný súd naďalej
monitorovať 6 neskončených konaní.

J.
Register – rok 2017
Ústavný súd z roku 2017 eviduje 78 právoplatných nálezov, v ktorých konštatoval porušenie
základných práv podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny, práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
základného práva podľa čl. 47 ods. 2 charty. Z oznámenia všeobecných súdov, prípadne iných orgánov
k 31. decembru 2017 možno konštatovať, že:
 35 konaní je právoplatne skončených,
 43 konaní je neskončených,
- v 2 konaniach sa čaká na právoplatnosť rozhodnutia všeobecného súdu,
- v 1 konaní je nariadený termín pojednávania,
- v 38 konaniach všeobecný súd vykonáva vo veci iné procesné úkony,
- v 1 konaní je konanie prerušené,
- v 1 konaní sa vec nachádza na inom súde, resp. orgáne.
Ústavný súd bude naďalej sledovať stav neskončených konaní:

a) vec rozhodnutá ‒ čaká sa na právoplatnosť
1.

Okresný súd Bratislava V

2.

Okresný súd Zvolen

37 Er 6942/2012-181 – III. ÚS 466/2017
37 Er 6942/2012-186
11 Er 653/2013 – III. ÚS 742/2016

b) vec neskončená ‒ nariadený termín pojednávania
1.

Krajský súd v Košiciach

1 Co 130/17 (1 Co 276/2012)
– I. ÚS 726/2016
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c) vec neskončená ‒ iné procesné úkony
1.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

2 Sžr 94/2014 ‒ III. ÚS 428/2016

spis je u sudcu

2.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

5 Sžf 47/2014 ‒ I. ÚS 599/2016

spis je u sudcu

3.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

7 Sžo 47/2014 ‒ III. ÚS 566/2016

spis je u sudcu

4.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

1 Cdo 322/2013 ‒ II. ÚS 882/2016

spis je u sudcu

5.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

10 So 57/2015 ‒ II. ÚS 599/2016

spis je u sudcu

6.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

3 Sžr 124/2014 ‒ I. ÚS 132/2017

spis je u sudcu

7.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

2 Tdo 29/2016 ‒ I. ÚS 249/2017

spis je u sudcu

8.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

2 Sžf 80/2014 ‒ II. ÚS 176/2017

spis je u sudcu

9.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

10 Sžo 275/2015 ‒ II. ÚS 222/2017

spis je u sudcu

10.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

10 Sžz 2/2014 ‒ II. ÚS 202/2017

spis je u sudcu

11.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

10 Sžr 134/2014 ‒ III. ÚS 193/2017

spis je u sudcu

12.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

3 MCdo 5/2013 ‒ III. ÚS 194/2017

spis je u sudcu

13.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

4 Sžr 32/2016 ‒ III. ÚS 196/2017

spis je u sudcu

14.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

10 Sžz 1/2017 ‒ III. ÚS 295/2017

spis je u sudcu

15.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

5 Sžf 60/2014 ‒ II. ÚS 797/2016

spis je u sudcu

16.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

10 Sžnz 5/2015 ‒ II. ÚS 283/2017

spis je u sudcu

17.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

1 TdoV 7/2015 ‒ II. ÚS 139/2017

spis je u sudcu

18.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

4 Cdo 231/2016 ‒ I. ÚS 384/2017

spis je u sudcu

19.

Krajský súd v Bratislave

8 Co 131/2013 – III. ÚS 691/2016

spis je u sudcu

20.

Krajský súd v Bratislave

4 Co 567/2014 – II. ÚS 224/2016

spis je u sudcu

21.

Krajský súd v Bratislave

spis je u sudcu

22.

Krajský súd v Bratislave

2 CoPr 16/2014 – I. ÚS 155/2017
2 CoPr 1/2015
3 CoPv 2/2016 – III. ÚS 175/2017

23.

Krajský súd v Bratislave

2 Tos 58/2016 – III. ÚS 188/2017

spis je u sudcu

24.

Krajský súd v Bratislave

3 Co 292/2014 – III. ÚS 95/2017

spis je u sudcu

25.

Krajský súd v Bratislave

5 Co 635/2014 – II. ÚS 285/2017

spis je u sudcu

26.

Krajský súd v Košiciach

3 CoKR 1/2014 – III. ÚS 67/2017

27.

Krajský súd v Nitre

28.

Krajský súd v Nitre

29.

Krajský súd v Prešove

30.

Krajský súd v Prešove

9 CoPr 9/2017 – III. ÚS 409/2017
(9 CoPr 2/2014)
8 Co 331/2017 – III. ÚS 342/2017
(8 Co 950/2014)
21 Co 35/2014 – I. ÚS 699/2016
21 Co 125/2017
27 CoE 23/2014 – II. ÚS 138/2017

výzva stranám, aby sa vyjadrili k nálezu
ústavného súdu
doručovanie nálezu ústavného súdu
stranám sporu
vyžiadanie spisu zo súdu prvej inštancie

31.

Krajský súd v Trenčíne

32.

Krajský súd v Trnave

33.

Krajský súd v Žiline

34.

Okresný súd Bratislava II

6 Co 274/2017 – I. ÚS 457/2017
(6 Co 265/2016)
39 Er 28/2014 – III. ÚS 686/2016

35.

Okresný súd Bratislava IV

16 Er 2606/2012 – III. ÚS 212/2017

dlhodobá lehota do ukončenia exekúcie
vykonávanej exekútorom
na Krajskom súde v Bratislave

36.

Okresný súd Košice I

31 K 58/2014 – III. ÚS 625/2016

speňažovanie majetku (dohľad súdu)

37.

Okresný súd Košice I

30 K 31/2013 – III. ÚS 355/2016

speňažovanie majetku (dohľad súdu)

17 Co 292/2017 – II. ÚS 579/2016
(17 Co 57/2012)
24 Co 64/2010 – IV. ÚS 283/2011
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spis je u sudcu

spis je u sudcu
doručuje sa vyjadrenie oprávneného
na vyjadrenie druhej strane
výzva žalobcovi na vyjadrenie
doručuje sa vyjadrenie žalovaného
na vyjadrenie druhej strane
spis je u sudcu

38.

Okresný súd Prešov

1 NcKR 13/2013 – III. ÚS 570/2016

povolené oddlženie – skúšobná doba

d) vec neskončená ‒ prerušené konanie
1.

Okresný súd Liptovský Mikuláš

20 Cb 30/2016 – III. ÚS 289/2017

čaká sa na skončenie 9 Cb 174/2016

e) vec neskončená ‒ vec sa nachádza na inom súde, resp. orgáne
1.

Krajský súd v Banskej Bystrici

13 Co 833/2013 – III. ÚS 288/2017

na Okresnom súde Zvolen

Primerané finančné zadosťučinenie priznané ústavným súdom bolo podľa oznámenia všeobecných
súdov vyplatené vo všetkých prípadoch – v celkovej výške 4 000 €.

Súhrn – rok 2017
celkový počet právoplatných nálezov
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým boli konania skončené
počet právoplatných nálezov, vo vzťahu ku ktorým neboli konania skončené
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Vyhodnotením výsledkov projektu bolo konštatované, že za rok 2017 bude ústavný súd naďalej
monitorovať 43 neskončených konaní.
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IV.
ZÁVER

Ústavný súd bude aj v roku 2018 okrem právoplatných nálezov z roku 2018 venovať zvýšenú
pozornosť výkonu 59 nálezov vo vzťahu ku konaniam pred všeobecnými súdmi, prípadne pred inými orgánmi,
v ktorých bolo ústavným súdom konštatované porušenie základného práva sťažovateľov na súdnu a inú právnu
ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1
listiny, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a práva na spravodlivý proces podľa
čl. 47 ods. 2 charty a ktoré neboli do 31. decembra 2017 právoplatné skončené.

Tabuľka č. 1 Prehľad výsledkov projektu za obdobie od roku 2008 do roku 2017
rok

celkový počet nálezov

skončené k 31. 12. 2017

neskončené k 31. 12. 2017

2008

55

55

-

2009

72

72

-

2010

74

74

-

2011

98

97

1

2012

64

63

1

2013

76

76

-

2014

68

65

3

2015

95

90

5

2016

89

83

6

2017

78

35

43

spolu

769

710

59

Zdroj: vlastný

Graf č. 7
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Prehľad počtu nálezov za obdobie od roku 2008 do roku 2017 vo vzťahu k neskončeným konaniam všeobecných
súdov, resp. iných orgánov
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Po vyhodnotení výsledkov projektu za rok 2017 možno mimoriadne pozitívne hodnotiť predovšetkým
skutočnosť, že sa potvrdil trend kontinuálneho poklesu počtu nálezov ústavného súdu, ktorých výkon
vo vzťahu ku konaniam všeobecných súdov, prípadne iných orgánov je potrebné aj naďalej monitorovať (rok
2015 – 80 nálezov, rok 2016 – 65 nálezov, rok 2017 – 59 nálezov), čo svedčí o zlepšení prístupu všeobecných
súdov, prípadne iných orgánov, vo vzťahu ku ktorým bolo nálezmi vyslovené porušenie základného práva
sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, základného práva na súdnu a inú
právnu ochranu podľa čl. 36 ods. 1 listiny, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru
a práva na spravodlivý proces podľa čl. 47 ods. 2 charty, k napĺňaniu cieľov tohto projektu.
Pokiaľ ide o neskončené konania pred všeobecnými súdmi, resp. inými orgánmi, stav týchto konaní
bude ústavný súd aj v budúcnosti monitorovať a v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, Generálnou prokuratúrou
Slovenskej republiky, Najvyšším súdom Slovenskej republiky, Súdnou radou Slovenskej republiky a príslušnými
všeobecnými súdmi vyvíjať tlak na právoplatné skončenie zvyšných konaní.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD.,LL.M., v. r.
predsedníčka Ústavného súdu
Slovenskej republiky
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