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Táto publikácia je jedn˘m z v˘sled-

kov konferencie „Prístup k spravodlivosti -

bariéry a v˘chodiská“, ktorá sa konala na

Seneck˘ch jazerách 21.-22. mája 1999. Pripravilo

ju obãianske zdruÏenie Centrum pre podporu miest-

neho aktivizmu (CEPA) so sídlom v Ponickej Hute pri

Banskej Bystrici.

Stretnutie bolo príleÏitosÈou na v˘menu praktick˘ch skúse-

ností a názorov na tému prístupu k spravodlivosti. Jeho

úãastníkmi boli právnici, ktorí sa s touto témou stretávajú

vìaka svojej práci na súdoch, v parlamente, v ‰tátnej správe

ãi v advokácii. Najväã‰iu pozornosÈ sme venovali prístupu

k súdom z hºadiska aktívnej legitimácie a vôbec úãastníctva

v konaní pred ním, prípadne in˘mi orgánmi ochrany práva. 

V úvode publikácie nájdete vstupn˘ materiál, ktor˘ slúÏil ako

základ pre diskusiu. V druhej ãasti sú závery, ktoré sumarizu-

jú najdôleÏitej‰ie v˘stupy konferencie a návrhy na rie‰enie

jednotliv˘ch prekáÏok prístupu k spravodlivosti, najmä

pokiaº ich umoÏÀuje súãasn˘ právny stav. V závere nájdete

zoznam úãastníkov stretnutia.



1 Ex parte Richard Dixon, CO/3410/96, 
High Court of Justice, QB Div, Crown Office, 1997

Verejné právo v zásade nie je o právach, hoci zne-

uÏitie verejnej moci môÏe a ãasto aj poru‰uje práva

súkromné. Verejné právo je o chybách, o zneuÏitiach

verejnej moci a súdy by si mali byÈ vedomé toho, Ïe

osoby alebo organizácie, hoc aj bez osobitného záujmu na

veci alebo na jej v˘sledku, sa môÏu doÏadovaÈ - ak niet

pochybnosti o dobromyseºnosti ich konania - pozornosti

súdu a poukazovaÈ na zjavné zneuÏitie verejnej moci1.

(Sudca Sedley)
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Tento materiál je úvodom do diskusie o sebaobrann˘ch prostriedkoch

obãana pri „chybách alebo zneuÏití verejnej moci“, o ktor˘ch hovorí úvod-

n˘ citát. Jeho hlavnou témou je aktívna legitimácia v konaní pred súdom,

a to predov‰etk˘m vo veciach, v ktor˘ch je záujem Ïalobcu (alebo toho, kto

sa o toto postavenie usiluje) ‰ir‰í ako jeho osobn˘ záujem v tradiãnom poní-

maní. „Ná‰“ Ïalobca niekedy presadzuje práve hodnoty, ktoré najãastej‰ie

stotoÏÀujeme s pojmom verejn˘ záujem. Verejn˘ záujem pritom zìaleka

nechápeme len ako záujem ‰tátu. Paradoxne, niekedy musí obãan presa-

dzovaÈ verejn˘ záujem práve proti ‰tátnej moci. Diskusiou o moÏnostiach

oboch strán v tomto spore chceme zaãaÈ inventúru prekáÏok, ktoré v súãas-

nosti bránia efektívnemu prístupu k spravodlivosti.

Prvá ãasÈ tohto príspevku obsahuje niektoré zaujímavé prípady zo zahra-

niãnej súdnej praxe, ktoré viedli k zmene v prístupe k aktívnej legitimácii

v tej-ktorej krajine. Druhá ãasÈ sa venuje právnej úprave a zaujímav˘m

prípadom u nás. V závere sa pokú‰ame sumarizovaÈ bariéry a hºadaÈ

v˘chodiská, ktoré zabezpeãia, aby „dobromyseºn˘ obãan alebo organizá-

cia“ pri konflikte s chybami moci neÈahali za krat‰í koniec.

Prístup 
k spravodlivosti 

- Bariéry 
a v˘chodiská



Zaãneme niekoºk˘mi, pre na‰inca moÏno pre-

kvapiv˘mi prípadmi z krajín, ktor˘ch rozhodnutia

sa nezvyknú ãasto citovaÈ.

Najvy‰‰í súd Filipín v roku 1993 2 kon‰tatoval, Ïe pokiaº ide

o právo na zdravé a vyváÏené Ïivotné prostredie, na základe

medzigeneraãnej zodpovednosti je moÏné priznaÈ Ïalobcom

právo ÏalovaÈ aj v prospech budúcich generácií.

Îaloba, ktorú podal v mene svojich troch detí a ìal‰ích 41 detí práv-

nik Antonio Oposa, smerovala proti ministrovi Ïivotného prostredia

a prírodn˘ch zdrojov a poÏadovala zru‰enie licencií na rozsiahlu ÈaÏbu

dreva v tropick˘ch pralesoch. Návrh bol odôvodnen˘ t˘m, Ïe ústava

zaruãuje právo kaÏdého na zdravé a vyváÏené Ïivotné prostredie, priãom

ãinnosÈ odporcu - udeºovanie licencií na ÈaÏbu daÏìov˘ch pralesov na Fili-

pínach - predstavuje skutoãne závaÏn˘ zásah do ústavn˘ch práv generá-

cie navrhovateºov, priãom zároveÀ v˘znamne zasahuje aj do ústavn˘ch

práv generácií nasledujúcich, e‰te nenaroden˘ch.

Súd v rozsudku kon‰tatoval, Ïe právo na priaznivé Ïivotné prostredie

zah⁄Àa právo uÏívaÈ rytmus a harmóniu prírody a právo rozumne vyuÏí-

vaÈ v‰etky prírodné zdroje, priãom toto vyuÏívanie musí byÈ porovnateºne

dostupné budúcim generáciám. Vyhovel preto Ïalobe a jeho rozsudok sa

stal základom pre obdobné rozhodnutia súdov v in˘ch krajinách (napr.

v Kostarike)3.

Zaujímavo sa k aktívnej legitimácii postavil Najvy‰‰í súd v Tanzánii v roku

1993 4. Kon‰tatoval, Ïe v prípade Ïaloby podanej vo verejnom záujme

neodmietne návrh „poctivého a dobromyseºného Ïalobcu“, hoci aj bez

jeho osobného záujmu na veci. Tak˘to Ïalobca bude maÈ prístup k súdu

v prípade, Ïe Ïaloba je podaná vo verejnom záujme, evidentne v pros-

pech verejného blaha a súd môÏe priniesÈ úãinnú nápravu. Súd odôvodnil

svoje pozitívne rozhodnutie aj koncepciou dvojakého postavenia osôb.

KaÏd˘ je jednak jednotlivcom, ktor˘ má ústavou garantované základné

práva a slobody, a jednak je aj ãlenom komunity so v‰etk˘mi právami

a povinnosÈami z toho vypl˘vajúcimi. Vzájomnú koreláciu práv a povin-

ností pritom treba chápaÈ tak, Ïe svoje práva majú ºudia vyuÏívaÈ aj na to,

aby prispeli k celkovému zlep‰eniu kvality spoloãnosti, do ktorej patria.

KaÏd ,̆ kto sa usiluje akokoºvek obnoviÈ ãi napraviÈ nefungujúci systém

(v dôsledku aktívneho ãi latent-

ného poru‰ovania práva), tak

koná vlastne vo verejnom záujme

pre dobro celej spoloãnosti. Súd

1.
Niekoºko 
zaujímavostí 
zo sveta

2 Minors Oposa at al. v. Secretary 
of the Environment and Natual Resources 

Fulgencio Factoran, GR No. 101093)
3 Mejia Chacon v. el Ministerio 

de Salud y la Municipalidad de Santo Ana, 
Voto No. 3705-93, Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica).
4 Mtikila vs. the Attorney General, 

Civ. Case No. 5 of 1993
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zobral do úvahy sociálno-

ekonomické podmienky krajiny,

chudobu, mieru negramotnosti, ako aj

„kultúru apatie a mlãania“, ktorá je v˘sled-

kom dlhodobej in‰titucionalizovanej vlády jednej

strany, a ktorá vo svojej represívnej dimenzii umlãala

iniciatívu a odvahu. „Berúc do úvahy v‰etky tieto okol-

nosti, ak jednotlivec odu‰evnen˘ za verejné veci Ïiada súd

o zákrok proti legislatíve alebo konaniu, ktoré po‰liapavajú

ústavu, súd ako stráÏca ústavy je viazan˘ povinnosÈou umoÏniÈ

mu vystupovaÈ v spore ako strane.“

Aj na anglick˘ch súdoch sa moÏno stretnúÈ s extenzívnym prístupom

k aktívnej legitimácii v prípadoch verejného záujmu: „Bola by to

veºká medzera v na‰om systéme verejného práva, ak by urãitá nátla-

ková skupina ... alebo dokonca aj jedin˘ daÀovník, nemali v dôsledku

zastaralej aplikácie locus standi prístup na súd, kde by sa s odvolaním na

vládu práva mohli priãiniÈ o znemoÏnenie nezákonného správania sa“.5

Podobne aj kanadské súdy umoÏÀujú pomerne liberálne chápanie práva

na aktívnu legitimáciu, predov‰etk˘m v oblasti poru‰enia ústavnosti,

av‰ak nielen tam. „Ak existuje váÏny prípad nelegitímnosti alebo nele-

gálnosti (invalidity) právneho predpisu, osoba musí preukázaÈ len to, Ïe

je ním priamo dotknutá alebo Ïe má úprimn˘ záujem ako obãan na vali-

dite právnych predpisov a Ïe neexistuje Ïiadny in˘ úãinn˘ spôsob, ako by

mohol dan˘ prípad priniesÈ pred súd“.6

V Spojen˘ch ‰tátoch americk˘ch federálne súdy priznávajú právo aktívnej

legitimácie (standing to sue), environmentálnym organizáciám v prípa-

doch ochrany Ïivotného prostredia. V tak˘chto prípadoch je postaãujúce,

aby spomedzi úãastníkov konania bola na strane Ïalobcu aspoÀ jedna

organizácia, ktorá vie preukázaÈ, Ïe jej ãlenovia nejak˘m spôsobom

vyuÏívajú diskutovanú ãasÈ prírody. Ak je ohrozen˘ stav Ïivotného pro-

stredia v danej oblasti, súd povaÏuje aktívnu participáciu t˘chto orga-

nizácií v procese za prirodzenú a neod‰kriepiteºnú.

V Austrálii pre‰la otázka aktívnej legitimácie zaujímav˘m v˘vojom. Prvé

zamietavé rozhodnutie bolo odôvodnené t˘m, Ïe vzÈah Ïalujúcej envi-

ronmentálnej organizácie k veci je len emocionálny, resp. intelektuálny.7

V nasledujúcom roku v‰ak ten ist˘ súd umoÏnil pôvodn˘m obyvateºom

Austrálie (Aboriginal people) podaÈ Ïalobu na ochranu svojich posvät-

n˘ch miest proti ÈaÏobnej spoloãnosti, hoci Ïalobcovia nevlastnili dotknu-

té územie. Súd povaÏoval ich vzÈah k veci za natoºko blízky (intimate rela-

tionship), Ïe im úãasÈ v konaní

umoÏnil s odôvodnením, Ïe tieto

miesta majú pre nich skutoãne

5

5 IRC v. National Federation of Self - Employed 
and Small Businesses Ltd., 1981, 2 All E.R. 93, 107
6 Minister of Justice vs. Borowski, prípad 
z roku 1981.
7 Australian Conservation Foundation 
v. Commonwealth, (1980) 146 CLR 493, 
28 ALR 257, High Court of Australia
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„obrovsk˘ kultúrny a du-

chovn˘ v˘znam“.8 Zatiaº ão teda

v prvom prípade „emocionálny“ záujem

na veci e‰te nebol dostatoãn ,̆ „duchovn˘“

v druhom prípade postaãoval. Po tomto progre-

sívnom posune nastali ìal‰ie zmeny. Súdy na viace-

r˘ch úrovniach umoÏnili vystupovaÈ v konaní aj orga-

nizáciám zameran˘m na ochranu lesa s odôvodnením, Ïe

tieto organizácie slúÏia súãasne ako poradné subjekty ‰tát-

nych orgánov v lesnom hospodárstve, sústavne dostávajú (hoci

malé) granty zo ‰tátneho rozpoãtu, predkladajú návrhy a podne-

ty vláde k téme lesného hospodárenia, a preto ich vzÈah k veci je

„ìaleko viac neÏ púhy emocionálny alebo intelektuálny“.9

Z postkomunistick˘ch krajín sa tak˘to prístup zaãal uplatÀovaÈ v Slovin-

sku. Vo veci prístupu k súdu „Dru‰stva ekologov Slovenije“ a 25 fyzic-

k˘ch osôb (U - I. 30/95 - 26) ústavn˘ súd uznal právny záujem Ïalobcov

(potrebn˘ na tento druh konania) na základe ústavného práva na priaz-

nivé Ïivotné prostredie. Súd kon‰tatoval, Ïe kaÏd˘ môÏe maÈ záujem

zasiahnuÈ proti akciám po‰kodzujúcim Ïivotné prostredie. Tento záujem

nie je limitovan˘ na prostredie, kde Ïalobca Ïije, ale je „urãite ‰ir‰í“. Súd

nepochyboval ani o aktívnej legitimácii environmentálnych mimovlád-

nych organizácií vo veciach ochrany Ïivotného prostredia, pokiaº ich

k takejto ochrane splnomocÀujú ich ‰tatúty.

V Dánskom Aarhuse bol v lete roku 1998 podpísan˘ dohovor, ktor˘

naznaãuje, Ïe prístup Slovinského súdu zìaleka nie je ani v na‰ich zeme-

pisn˘ch ‰írkach ojedinel˘m „úletom“, ale Ïe ide o modern˘ a progresívny

trend. Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, úãasti na rozhodova-

ní a prístupe k spravodlivosti vo veciach Ïivotného prostredia podpísalo

doteraz 40 krajín (okrem Veºkej Británie, âeskej republiky aj Albánsko ãi

Bielorusko, Slovensko v‰ak zatiaº nie). V‰etky signatárske krajiny sa

okrem iného zaviazali vytvoriÈ podmienky pre to, aby verejnosÈ získala ão

naj‰ir‰í prístup k súdnemu konaniu pri rozhodovaní vo veciach Ïivotného

prostredia.10

8 Onus v. Alcoa, (1981) 149 CLR 27, 36 ALR 425
9 North Coast Environmental Council 

v. Minister for Resources, 1994, No. NG614
10 V âeskej republike vykroãili touto cestou 

uÏ pred prijatím Aarhuského dohovoru. 
Úãastníkmi správnych konaní vo veciach 

ochrany Ïivotného prostredia (vrátane 
územného konania, povoºovania v˘nimiek, 

udeºovania licencií a pod.) môÏu byÈ 
aj environmentálne obãianske organizácie 

(zákon ã. 114/1994 Zb.). Majú teda aj moÏnosÈ 
uplatniÈ svoje práva v správnom súdnictve.



Îaloby vo verejnom záujme tak, ako ich pri-

pustili americké, anglické, austrálske, filipínske,

tanzánijské, mnohé juhoamerické, indické súdy, ale

i napr. Slovinsk˘ ústavn˘ súd, u nás zatiaº neexistujú.

Ochrana verejného záujmu je zverená v˘luãne do rúk ‰tát-

nych orgánov. Sú v‰ak moÏnosti ako napríklad trestné ozná-

menie, sÈaÏnosÈ, petícia, návrh na zaãatie priestupkového

konania a ostatné in‰titúty väã‰inou verejného práva dostatoã-

nou zárukou na ochranu verejného záujmu? Neexistuje aj v na‰om

práve priestor pre úvahy o podobne tvoriv˘ch, hoci moÏno niekedy

menej exotick˘ch prístupoch, ako sú tie, ktoré sme citovali vy‰‰ie?

Zosumarizujme si, ão hovorí na‰e právo o aktívne legitimovan˘ch sub-

jektoch v obãianskom a ústavnom práve, ãi v správnom súdnictve:

V na‰om právnom poriadku dávajú odpoveì na otázku aktívnej legiti-

mácie urãitého subjektu ustanovenia hmotného práva a je formulovaná

najãastej‰ie ako podstatné meno (veriteº, sused, vlastník,...), prípadne

spodstatnené prídavné meno (ohrozen˘, po‰koden˘...). Druh˘ spôsob

vymedzenia aktívne legitimovaného subjektu umoÏÀuje pravdepodobne

o nieão ‰ir‰í v˘klad a vo veciach ochrany niektor˘ch základn˘ch práv a slo-

bôd je tak˘to ‰ir‰í v˘klad úplne na mieste (ãi uÏ ide o ºudské práva a ich

obmedzenie, alebo o práva na priaznivé Ïivotné prostredie, kde do okru-

hu dotknut˘ch - po‰koden˘ch ãi ohrozen˘ch - môÏeme zahrnúÈ naozaj

‰irok˘ okruh subjektov).

Pokiaº ide o preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej správy, tu sa

okruh legitimovan˘ch subjektov odvíja od definície úãastníka správneho

konania. T˘m je kaÏd ,̆ o koho právach, právom chránen˘ch záujmoch

alebo povinnostiach sa má konaÈ alebo koho práva, právom chránené

záujmy alebo povinnosti môÏu byÈ rozhodnutím priamo dotknuté. Je ním

aj ten, kto tvrdí, Ïe môÏe byÈ rozhodnutím priamo dotknut ,̆ a to aÏ do

ãasu, k˘m sa preukáÏe opak, ako aj kaÏd ,̆ komu osobitn˘ právny predpis

také postavenie priznáva. V správnom súdnictve sa diskusia povedie pre-

dov‰etk˘m o tom, ãie práva a právom chránené záujmy sa povaÏujú za

priamo dotknuté.

MoÏnosÈ podaÈ ústavnú sÈaÏnosÈ Ústavnému súdu SR má ten, koho práva

boli poru‰ené rozhodnutím orgánu verejnej správy (priãom zároveÀ platí

podmienka, Ïe o t˘chto právach nerozhoduje in˘ súd). ëal‰ou moÏnosÈou

je podanie podnetu v zmysle ãl. 130 ods. 3 Ústavy. S podnetom sa na

ústavn˘ súd môÏe obrátiÈ kaÏd ,̆ kto namieta poru‰enie svojich práv.

Pozrime sa teraz na dva zaujímavé prípady aplikácie citovan˘ch ustano-

vení:
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2. 1.
„...Koho práva 

sú priamo 
dotknuté...“

V roku 1994 sa obãianske zdruÏenie s názvom Leso-

oochranárske zoskupenie Vlk doÏadovalo úãasti

na schvaºovaní lesného hospodárskeho plánu v âergovskom

pohorí. Lesn˘ hospodársky plán je správnym rozhodnutím,

ktoré urãí, ako sa bude vyvíjaÈ lesné hospodárenie v nasledujú-

cich desiatich rokoch (objem a spôsob ÈaÏby a pod). Základn˘m

argumentom zdruÏenia bolo tvrdenie, Ïe ide o zoskupenie obãanov

dotknut˘ch lesn˘m hospodárením v regióne, ktorí so znepokojením

sledujú vznik ‰kôd spôsoben˘ch najmä holorubnou ÈaÏbou. Rovnako

závaÏn˘mi faktormi sú neustále klesajúca vodozádrÏná schopnosÈ les-

nej krajiny a s t˘m súvisiace nebezpeãenstvo záplav v povodí.11

Poãas konania pred orgánmi ‰tátnej správy odzneli mnohé argumenty,

preão zdruÏenie nemôÏe byÈ úãastníkom tohto konania.12 Spor sa nako-

niec dostal aÏ pred Najvy‰‰í súd SR, ktor˘ rozhodoval o Ïalobe zdruÏenia

proti rozhodnutiam orgánov ‰tátnej správy, v ktor˘ch tieto orgány nepri-

znali zdruÏeniu pozíciu úãastníka konania. Súd rozsudkom13 Ïalobu

zamietol, a k aktívnej legitimácii uviedol nasledovné: Pre naplnenie tej

ãasti definície, ktorá priznáva postavenie úãastníka konania tomu, koho

práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môÏu byÈ rozhodnutím

priamo dotknuté, je nevyhnutné,

aby v konaní vo veci tretej osoby

sa následky rozhodnutia prejavili

na právnom postavení inej fyzic-

kej alebo právnickej osoby... Pred-

pokladá sa, Ïe rozhodnutím pria-

mo dotknut˘ môÏe byÈ len ten,

ktorého právne postavenie je po

vydaní rozhodnutia iné neÏ pred

jeho vydaním. Podºa súdu je zrej-

mé, Ïe Ïalobca v tejto situácii nie

je, priãom zároveÀ uviedol, Ïe

v takejto pozícií by eventuálne

mohli byÈ Ïalobcom bliÏ‰ie ne‰pe-

cifikovaní po‰kodení v súvislosti

o tvrden˘ch vyãísliteºn˘ch ‰ko-

dách v konkrétnom regióne, resp.

organizácia zastupujúca konkrét-

nych po‰koden˘ch v záujme ìal‰ej

ochrany ich hmotn˘ch práv, ale

nie samotn˘ Ïalobca.... Îalobcov

11 Okrem iného argumentovalo zdruÏenie
t˘m, Ïe v danom území ide o mimoriadne

cenné vodohospodárske celky, ktoré zaisÈujú
akumuláciu pitnej vody pre obyvateºov regió-

nu, vrátane ãlenov zdruÏenia. Vyãísliteºné
‰kody spôsobené ne‰etrn˘m lesn˘m hospodá-

rením dosiahli podºa odborn˘ch ‰túdií 96
miliónov korún roãne len na stratách vody

a pôdy. Lesn˘ hospodársky plán je dokumen-
tom, ktor˘ môÏe zaloÏiÈ ìal‰ie pokraãovanie

v tomto trende, alebo ho môÏe zmeniÈ. Zdru-
Ïenie poukázalo na ãl. 44 Ústavy SR a ãl. 35 Lis-
tiny základn˘ch práv a slobôd (právo na priaz-

nivé Ïivotné prostredie), právnu povinnosÈ
kaÏdého predchádzaÈ ‰kodám zakotvenú v §
415, právo ohrozeného domáhaÈ sa ochrany
podºa § 417 Obãianskeho zákonníka a právo
kaÏdého domáhaÈ sa svojich práv podºa § 15
zákona ã. 17/1991 Zb. o Ïivotnom prostredí.

Okrem toho poukázalo na fakt, Ïe záujem na
zachovaní prirodzeného lesa je súãasne chrá-

nen˘ úvodn˘mi ustanoveniami zákona
o lesoch a zákona o ‰tátnej správe v lesnom

hospodárstve. Na základe uvedeného sa zdru-
Ïenie povaÏovalo za subjekt, ktorého práva,
právom chránené záujmy a povinnosti môÏu

byÈ rozhodnutím priamo dotknuté.
12 Správny orgán vo vydanom rozhodnutí

kon‰tatoval, Ïe lesné hospodárenie sa nepria-
mo dot˘ka kaÏdého obãana republiky, nakoºko

má nadväznosÈ na ìal‰ie aspekty Ïivotného
prostredia. A by sa prijal návrh zdruÏenia Vlk,

potom by úãastníkom konania mohol byÈ
kaÏd˘ obãan, ão je „absurdné, právne nepod-

loÏené a organizaãne nezvládnuteºné“, priãom
to súãasne spochybÀuje odbornosÈ a kompe-

tentnosÈ in˘ch orgánov.
13 Rozh. 4 SZ 122/95



aktívny záujem o problém

vychádzajúci nesporne z verejne

prospe‰ného záujmu na ochrane priro-

dzeného lesa ... nie je sám osebe dostatoã-

n˘m dôvodom pre priznanie postavenia úãastní-

ka v správnom konaní.

Tento prípad nastolil niekoºko otázok: Kto je vlastne po‰-

koden˘ v prípadoch ‰kôd na Ïivotnom prostredí? Ako vykla-

daÈ „zmenu právneho postavenia“ potrebnú na priznanie

úãastníka v správnom konaní? Právne postavenie ktor˘ch subjek-

tov sa mení v prípadoch po‰kodenia Ïivotného prostredia resp.

zníÏenia kvality Ïivota? Zopakujeme, Ïe moderné právo v Európe sa

uberá jednoznaãne cestou posilÀovania obãanov a obãianskych orga-

nizácií v rozhodovacom procese. Dá sa v tomto smere u nás nieão robiÈ

uÏ za súãasného stavu legislatívy, alebo je nutná jej zmena?

2. 2.
„...namietaÈ moÏno len uznesenie,
ktoré sa uplatnilo v praxi...“

Druh˘ prípad, ktor˘ môÏe navodiÈ zaujímavé otázky je z roku 1997. Nadá-

cia Dobrá rómska vila Kesaj podala na Ústavn˘ súd SR podanie s názvom

„Podnet na zaãatie konania prijatím podnetu na predbeÏnom preroko-

vaní“. Îiadala ním zru‰iÈ uznesenia obecn˘ch zastupiteºstiev obci ≈agov

a Rokytovce. V prvom prípade uznesenie uloÏilo „nepovoliÈ vstúpiÈ do

dediny rómskym obãanom a ani sa ubytovaÈ v bunkách na území katastra

≈agov“. Uznesenie obecného zastupiteºstva v Rokytovciach zasa „prehlá-

silo, Ïe v prípade násilného nasÈahovania Rómov do obce títo budú

delaÏovaní (vyhnatí) mimo kataster obce“.

Navrhovateº (nadácia) odvodzovala svoju vecnú i procesnú legitimáciu od

tvrdenia, Ïe „nemôÏeme plniÈ ciele nadácie, ako je napr. v˘pomoc slab˘m

a odkázan˘m skupinám, podpora zdravotn˘ch, sociálnych, charitatívnych

a dobroãinn˘ch akcií zameran˘ch na upevÀovanie a rozvoj duchovn˘ch

hodnôt Rómov, keìÏe ako Rómovia máme zakázan˘ vstup do obce“.

Toto je potom poru‰enie ústavn˘ch práv a to ãl. 12 ústavy (rovnosÈ pred

zákonom), ãl. 23 ústavy (sloboda pohybu) a ãl. 33 ústavy (zákaz diskrimi-

nácie).

Ústavn˘ súd v súlade s obsahom podania toto posudzoval ako ústavnú

sÈaÏnosÈ (okrem iného pravdepodobne aj preto, Ïe navrhovateº sa

domáhal zru‰enia predmetn˘ch uznesení, ão je moÏné len v konaní

o ústavnej sÈaÏnosti) a k legitimácii v rozhodnutí uviedol nasledovné:

„...ãl. 12 ods. 2) Ústavy SR moÏno uplatniÈ len v spojení s in˘mi základn˘-

mi právami a slobodami, ãl. 23 a ãl. 33 ústavy upravujú len také základne

9
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práva a slobody, k vyuÏíva-

niu ktor˘ch sú oprávnené v˘luãne

fyzické osoby (kaÏd˘ obãan, kaÏd˘ cudzi-

nec) ale nie aj právnické osoby“. SÈaÏovateº

ako právnická osoba teda namietal poru‰enie

práv, ktoré podºa ústavy patria len fyzick˘m osobám,

ústavn˘ súd preto sÈaÏnosÈ zamietol ako „zjavne

neopodstatnenú“, priãom ìalej uviedol: „Zjavnú neopod-

statnenosÈ ústavnej sÈaÏnosti moÏno vysloviÈ v prípade, ak

ústavn˘ súd pri jej predbeÏnom prerokovaní nezistil priamu

príãinnú súvislosÈ medzi právoplatn˘m rozhodnutím ‰tátneho

alebo samosprávneho orgánu a základn˘m právom alebo slobo-

dou, poru‰enie ktorého sÈaÏovateº namieta“.

Ten ist˘ prípad, s in˘mi navrhovateºmi a odli‰nou argumentáciou

pokraãoval neskôr podaním dvoch podnetov na Ústavn˘ súd SR. Tieto

podnety napádali tie isté rozhodnutia obecn˘ch zastupiteºstiev a Ïiadali

vyslovenie poru‰enia t˘ch ist˘ch ústavn˘ch práv. Jeden podnet bol poda-

n˘ J.D., Rómkou s oficiálnym trval˘m pobytom v obci Rokytovce, a druh˘

J.L., Rómom s trval˘m pobytom v obci ≈agov. Podnecovatelia M.L. a A.K.,

obãania Slovenskej republiky rómskeho pôvodu, nemali trval˘ pobyt ani

v jednej z t˘chto obcí. Svoju aktívnu legitimáciu preukazovali napr. nasle-

dovne: „Nielen J.L. ako obyvateº obce, ale aj v‰etci ostatní Rómovia sme

napádan˘m uznesením, ktoré ma normatívny charakter a rozhodlo sa

ním o právach a povinnostiach, priamo dotknutí a postihnutí. Pokiaº sa

v Àom hovorí o rómskych obãanoch, má sa na mysli presne identifikova-

teºná skupina ºudí o konkrétnom poãte. Vstup do obce sa zakazuje celej

tejto skupine. Podºa ná‰ho názoru kaÏd˘ z tejto skupiny (ústava zaruãuje

slobodnú voºbu národnosti) je aktívne legitimovan˘ domáhaÈ sa ochrany

svojich práv, ak tieto práva preukázateºne súvisia s príslu‰nosÈou k tejto

skupine.“

Ústavn˘ súd v naozaj struãne odôvodnenom uznesení aj tieto podnety

odmietol - v prípade J.L. a J.D. ako neprípustné, v prípade ostatn˘ch navr-

hovateºov (osôb bez trvalého pobyt v obci) ako podané zjavne neopráv-

nenou osobou. Uviedol, Ïe ani v jednom prípade zo strany obce nedo‰lo

k takému uplatneniu namietaného uznesenia, ktoré by malo za následok

obmedzenie jeho ústavou priznaného práva. ëalej uviedol, Ïe medzi

namietan˘m poru‰ením práv a rozhodnutím obecn˘ch zastupiteºstiev

niet príãinnej súvislosti.

Z vy‰‰ie uveden˘ch faktov môÏeme vyvodiÈ niekoºko záverov:

● samotné vydanie uznesenia normatívneho charakteru, nech je aké-

koºvek (predpokladáme, Ïe neústavnosÈ textu je v tomto prípade zjavná)

e‰te nemôÏe byt dôvodom na vyslovenie poru‰enia ústavn˘ch práv, ãiÏe



„je v poriadku“a k poru‰e-

niu práva môÏe dôjsÈ aÏ keì sa

uplatní v rozpore s ústavou priznan˘mi

právami,

● nie je jasné, ak˘ je rozdiel medzi „zjavne neprí-

pustn˘m“ a „zjavne neopodstatnen˘m“ podaním, pre-

toÏe vec vybavujúce senáty vysvetlili tieto pojmy rovnako

ako „nezistenie priamej príãinnej súvislosti medzi právoplat-

n˘m rozhodnutím ‰tátneho alebo samosprávneho orgánu

a základn˘m právom alebo slobodou, poru‰enie ktorého sÈaÏova-

telia namietali“,

● podºa prvého z rozhodnutí práva, ktor˘ch sa sÈaÏovateº domáhal,

patria len fyzick˘m osobám a ako tak˘ch sa ich nemôÏu domáhaÈ práv-

nické osoby,

● zo struãného v˘kladu obidvoch rozhodnutí vypl˘va, Ïe prístup k spra-

vodlivosti je zatiaº odopieran˘ a v podstate ani jeden z navrhovateºov

podºa názoru súdu zatiaº z rôznych dôvodov nemá vecnú legitimáciu.

Na margo merita veci uvádzame, Ïe boli vyskú‰ané v‰etky technicky

dostupné postupy nápravy t˘chto uznesení (nejde o v‰eobecné záväzné

nariadenie obce a preto prístup k NR SR v tomto prípade nebol moÏn ,̆

nebol moÏn˘ ani prístup k v‰eobecn˘m súdom - v tom ãase e‰te neexisto-

val § 200ha Obãianskeho súdneho poriadku o preskúmaní zákonnosti

uznesení obecn˘ch zastupiteºstiev na návrh okresného úradu alebo pro-

kurátora), priãom ústavn˘ súd vo v‰etk˘ch prípadoch, aj keì z rôznych

dôvodov, sa odmietol vecou zaoberaÈ.

Vznikla teda zaujímavá situácia, v rámci ktorej v podstate niet cesty, ako

dosiahnuÈ zru‰enie t˘chto uznesení. (Treba e‰te dodaÈ, Ïe prokurátor

nevyhovel návrhu na vydanie protestu, pretoÏe sa vecou nemôÏe zaobe-

raÈ, keìÏe ju uÏ vyrie‰il ústavn˘ súd ...).

Neotrasiteºná existencia t˘chto uznesení v rámci vnútro‰tátnych oprav-

n˘ch prostriedkov vytvára pritom podºa ná‰ho názoru veºmi nezdravú

kultúru v spoloãnosti. Otázok, ktoré nastoºuje tento prípad, je viac. MôÏe

orgán verejnej správy skutoãne bez problémov prijaÈ akt tohto typu?

Nastane poru‰enie práva aÏ potom, keì sa uznesenie uvedie do Ïivota?

Treba povedaÈ, Ïe Európsky súd pre ºudské práva v ·trasburgu zaujal

v podobnej veci iné stanovisko. Vo veci Johnston at all. 1986 súd kon‰ta-

toval, Ïe ãlánok 25 Dohovoru oprávÀuje sÈaÏovateºa tvrdiÈ, Ïe zákon sám

o sebe poru‰uje ich práva aj pri neexistencii individuálneho implemen-

taãného opatrenia, ak je ním priamo dotknut .̆ Obdobné názory súd zau-

jal i vo veciach Open Door a Dublin Well Woman ,1992 a Malone, 1984.

11
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PrekáÏok prístupu k spravodlivosti je urãite

viacero. V nasledovnej ãasti naãrtneme niektoré

z nich, priãom ná‰ v˘poãet nepovaÏujeme za koneãn˘:

● Re‰triktívny prístup legislatívy, resp. rozhodovacej praxe

správnych orgánov a súdov k úãastníctvu v konaní.

● NepreskúmateºnosÈ niektor˘ch aktov orgánov verejnej správy

(ãi uÏ skutoãná alebo domnelá).

● Niektoré ustanovenia prílohy A Obãianskeho súdneho poriadku,

na ktorú sa odvoláva § 248 ods. 3 OSP, ktorá uvádza prípady, kedy je

vylúãená moÏnosÈ domáhaÈ sa preskúmania rozhodnutia správneho

orgánu súdom. Je prinajmen‰om sporné, ãi niektoré z ustanovení tejto

prílohy i celého § 248 OSP nie sú protiústavné, keìÏe z právomoci súdov

nesmie byÈ vylúãené preskúmanie rozhodnutí t˘kajúcich sa základn˘ch

práv a slobôd (ãl. 46 Ústavy SR).

● V˘raznou re‰trikciou moÏnosti domáhania sa ochrany niektor˘ch

základn˘ch práv tretej generácie je aj ãl. 51 Ústavy. Ten uvádza, Ïe práv

uveden˘ch v ãl. 35, 36, 37 ods. 4, ãl. 38  aÏ 42 a ãl. 44 Ústavy sa moÏno

domáhaÈ len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.

V diskusii na túto tému bude pravdepodobne kºúãov˘m pojmom „pozi-

tívny záväzok ‰tátu“ ako ústavn˘ záväzok ‰tátu prijaÈ také zákony, bez

ktor˘ch sú práva uvedené v ãl. 51 nedostupné. ZároveÀ je podºa ná‰ho

názoru potrebné, aby „kaÏdému“ umoÏÀovali reálnu a efektívnu cestu

k presadeniu jeho ústavného práva. Nestaãí, aby to boli zákony, ktoré

zverujú ochranu práv obãanov v˘luãne do rúk ‰tátu, a obãana stavajú do

pozície pozorovateºa, v lep‰om prípade oznamovateºa.

● V prístupe k Ústavnému súdu moÏno povaÏovaÈ za prekáÏku prístupu

k spravodlivosti v ‰ir‰om zmysle aj tú skutoãnosÈ, Ïe po uplatnení práva

na preskúmanie rozhodnutia alebo postupu orgánu verejnej správy for-

mou podnetu (ãl. 130 ods. 3 ústavy) nie je zabezpeãená aj reálna a úãinná

náprava deklarovaného protiprávneho stavu.

● Limitované je aj postavenie (resp. prístup k spravodlivosti) po‰kode-

ného ãi oznamovateºa v trestnom práve. Model, podºa ktorého v‰etky

dôleÏité právomoci má v rukách ‰tátny orgán, nie je jedin ,̆ a moÏno by

stálo za úvahu zhodnotiÈ jeho fungovanie u nás.

3.
Sumarizácia 
bariér a hºadanie
v˘chodísk



Aké sú 
v˘chodiská?

Pokúsime sa teraz (moÏno trochu nesystema-

ticky) zhrnúÈ moÏnosti, ktor˘mi dnes disponuje

„jednotlivec odu‰evnen˘ pre verejné veci“ na Slo-

vensku. Nebudeme sa teraz venovaÈ klasick˘m in‰titú-

tom ako sú podnet na pre‰etrenie zákonnosti prokuratú-

rou, sÈaÏnosÈ a pod. Ide nám najmä o prístup obãana k efek-

tívnej súdnej ochrane práv.

Zaãneme t˘m, Ïe v mnoh˘ch prípadoch uÏ dnes, na základe dne‰-

ného právneho stavu, moÏno v rozhodovaní presadiÈ zmeny. Napr.

v˘klad pojmov „kaÏd ,̆ koho práva a právom chránené záujmy môÏu

byÈ rozhodnutím priamo dotknuté“ sa vo veciach verejného záujmu

skutoãne môÏe roz‰irovaÈ bez toho, aby sme prekonanie dne‰n˘ch ste-

reotypov museli povaÏovaÈ za právny voluntarizmus.

Okrem toho moÏno oÏiviÈ aj niektoré ustanovenia Obãianskeho zákonní-

ka. Zaãínajúc § 4, ktor˘ v nadväznosti na ãl. 46 ústavy umoÏÀuje proti

tomu, kto právo ohrozí alebo poru‰í, domáhaÈ sa ochrany u orgánu,

ktor˘ je na to povolan ,̆ a konãiac napríklad ustanoveniami o zodpoved-

nosti za ‰kodu a za bezdôvodné obohatenie. Tie sú ìal‰ími nástrojmi,

ktoré je moÏné vyuÏiÈ na ochranu verejn˘ch záujmov. Sú síce koncipova-

né ako klasické in‰titúty ochrany súkromn˘ch práv, ale podºa ná‰ho názo-

ru prostredníctvom nich (najmä ão sa t˘ka predchádzania ‰kôd), je moÏné

chrániÈ i záujmy verejné.14

Zaujímavou je tieÏ moÏnosÈ vyuÏívania ustanovenia § 417 OZ. Podºa neho

komu ‰koda hrozí, je povinn˘ na jej odvrátenie zakroãiÈ primeran˘m spô-

sobom, priãom ak ide o váÏne ohrozenie, ohrozen˘ má právo sa

domáhaÈ, aby súd uloÏil vykonaÈ vhodné a primerané opatrenia na

odvrátenie hroziacej ‰kody. Ohrozen˘m pritom môÏe byÈ fyzická alebo

právnická osoba, a ‰koda môÏe hroziÈ aj prírode alebo Ïivotnému pro-

strediu. Îivotné prostredie slúÏi v‰etk˘m bez v˘nimky, takÏe ohrozen˘m

by mal byÈ kaÏd ,̆ kto takéto ohrozenie pociÈuje a súd by t˘mto osobám

mal umoÏniÈ prístup k spravodlivosti.

Objavujú sa tieÏ prvé úvahy o ‰ir‰om vyuÏití in‰titútu tzv. susedsk˘ch

Ïalôb (§ 127 OZ). Toto ustanovenie (hoci pôvodne koncipované ako úpra-

va „drobn˘ch“ susedsk˘ch vzÈahov) môÏe byÈ v niektor˘ch prípadoch

úspe‰ne vyuÏívané aj na ochranu

cel˘ch komunít pred vplyvom

prevádzok, ktoré v˘razne zniÏujú

kvalitu Ïivota ºudí (a to najmä

v prípadoch, kedy apel na presa-

dzovanie environmentálnej legis-

latívy cez ‰tátnu správu neviedol

z rôznych dôvodov k Ïiadúcej

zmene).

13

14 Podºa § 415 OZ kaÏd˘ je povinn˘ poãínaÈ si
tak, aby nedochádzalo ku ‰kodám na zdraví, na
majetku, na prírode a Ïivotnom prostredí.
Návodom na definovanie pojmu ‰koda na Ïivot-
nom prostredí môÏe byÈ ustanovenie par. 10
Zák. ã. 17/1992 Zb. o Ïivotnom prostredí, ktoré
definuje tzv. ekologickú ujmu. PovaÏuje sa za
Àu strata alebo oslabenie prirodzen˘ch funkcií
ekosystémov vznikajúca po‰kodením ich zloÏiek
alebo naru‰ením vnútorn˘ch väzieb a procesov
v dôsledku ºudskej ãinnosti. Toto je vymedzenie,
ktoré jednoznaãne presahuje klasickú definíciu
‰kody a má a musí maÈ vplyv i na roz‰írenie
aktívne legitimovan˘ch subjektov pri po‰kodení
Ïivotného prostredia.
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Dominancia a v˘luãnosÈ ‰tátu v ta-

k˘ch veciach, ako sú ochrana prírody

a niekedy i ochrana ºudsk˘ch práv, nie je

javom zdrav˘m a neumoÏÀuje balansovanie jeho

záujmov so záujmami komunít, jednotlivcov i verej-

nosti v‰eobecne. Tieto i mnohé iné argumenty jasne

podporujú fakt, Ïe v záujme skvalitnenia prístupu k spra-

vodlivosti by stálo za to pouvaÏovaÈ o zakotvení ãasti verej-

n˘ch Ïalôb, tak ako ich poÀali mnohé zahraniãné súdy, aj do

ná‰ho súkromného práva.

Na podporu tohto argumentu si dovolíme uviesÈ nasledovn˘ citát:15

„Aby bolo moÏné podávaÈ Ïalobu vo verejnom záujme, nemusel by

sa prakticky vôbec meniÈ Obãiansky súdny poriadok. Bude len potreb-

né roz‰íriÈ okruh oprávnen˘ch, ktor˘ch práva môÏu byÈ urãit˘m jedna-

ním dotknuté - kaÏd˘ pokus o verejnú Ïalobu v pravom slova zmysle

dnes súd odmietne s t˘m, Ïe obãan nie je zámerom po‰kodzovateºa pria-

mo dotknut .̆ V zvlá‰tnom zákone by potom zákonodarca stanovil okruh

konaní, ktoré je moÏné ÏalovaÈ vo verejnom záujme. Pokiaº by tento

okruh bol stanoven˘ dostatoãne pregnantne (a spoãiatku skôr úzko),

ne‰lo by o tak revoluãn˘ prevrat, ako sa to moÏno na prv˘ pohºad zdá.

V právnej úprave by sa samozrejme muselo zamedziÈ tomu, aby napr.

firmy nepodávali samy na seba fingované Ïaloby v snahe zabrániÈ poda-

niu skutoãné verejnej Ïaloby v tej istej veci. Bolo by potrebné upraviÈ

náhradu nákladov prehraného sporu tak, aby sa zamedzilo zbrklému

podávaniu Ïalôb k˘mkoºvek, kdekoºvek a pod.

In‰titút verejn˘ch Ïalôb by sa v prvej fáze zrejme nevyhol vyuÏitiu zo stra-

ny extrémistov, ktorí by sa ho pokúsili vyuÏiÈ na medializáciu svojich

cieºov. S t˘mito prípadmi by sa súdy museli vyrovnaÈ a sériou rozhodnutí

vytvoriÈ urãité nepísané pravidlá pre rozhodovanie v tak˘chto veciach.

Verejné Ïaloby by na osobu sudcu kládli asi vy‰‰ie nároky, neÏ beÏné

rutinné spory - myslím si v‰ak, Ïe sudcovia by mohli naopak v t˘chto

kauzách rozvinúÈ svoj zmysel pre spravodlivosÈ, pokiaº im ho definitívne

nezviazalo ãasto surrealistické poÀatie sudcovskej spravodlivosti

v âechách, a dokázaÈ, Ïe si svoje exkluzívne postavenie medzi verejn˘mi

ãiniteºmi naozaj zaslúÏia. Myslím, Ïe nejeden mlad˘ sudca by takú vec

s chuÈou rozhodoval.“

PribliÏne o tomto bol citát sudcu Sedleyho zo zaãiatku ãlánku. Nie je teraz

dôleÏité, aby sme viedli polemiky, ão je verejné, ão súkromné právo, je

jedno, ãi ná‰ alebo Prokopov prístup nazveme kontrola verejného práva

in‰titútmi práva súkromného alebo nejako inak. I‰lo nám len o tom, aby

sa vlak s nov˘mi my‰lienkami pohol aj t˘mto smerom.

15 „Odpovûì mému vnukovi“, 
Mgr. Martin Prokop, Poslední generace, 

roãník 6, október 1997, s. 15.



Domnelá / skutoãná  nepreskúmateºnosÈ

niektor˘ch aktov  orgánov VS 

VyuÏiÈ prostriedky súkromného práva 

ZmeniÈ re‰triktívnu prax súdov

Zmena zákona (ústavy) 

Ako ilustrácia tejto bariéry bol na konferencii prezentovan˘ prípad

dvoch v˘chodoslovensk˘ch obcí (Rokytovce, ≈agov). Navrhovatelia

(Rómovia s trval˘m pobytom v obci i bez takéhoto trvalého pobytu)

podnetom podºa ãl. 130 ods. 3 ústavy domáhali vyslovenia poru‰enia svo-

jich ústavn˘ch práv uzneseniami obecn˘ch zastupiteºstiev t˘chto obcí,

ktor˘mi sa v podstate zakazoval vstup Rómov do obce. Ústavn˘ súd pod-

nety neprijal. Rovnako nevyhovel ani predchádzajúcemu podaniu, kde sa

ochrany práv a zru‰enia uznesení domáhala právnická osoba zaoberajú-

ca sa rómskou problematikou (Nadácia dobrá rómska víla Kesaj)

V diskusii odzneli tieto názory:

● Tieto uznesenia nie sú rozhodnutím orgánu verejnej správy. Nejde o roz-

hodovanie obecného zastupiteºstva, ale o ak˘si právny úkon zastupiteºstva.

Na nápravu treba pouÏiÈ in‰titúty súkromného práva, konkrétne urãovaciu

Ïalobu (v petite by sa Ïiadalo urãenie neplatnosti právneho úkonu zastupi-

teºstva, urãenia práva na vstup, zdrÏania sa aplikácie uznesenia...).

● Podºa druhého názoru ide o „pa-uznesenie“, t.j. právnu formu, do kto-

rej bol vãlenen˘ in˘ obsah, ako tam mal byÈ. Tak˘to úkon nemá Ïiadne

právne úãinky a treba ho ignorovaÈ.

● Keby sa ochrany domáhal oprávnen˘ subjekt (teda nie právnická

osoba, ako to bolo v prvom prípade) a vãas (t.j. v dvojmesaãnej lehote

a ústavnou sÈaÏnosÈou), ústavn˘ súd by sa musel zaoberaÈ meritom veci

a rozhodnúÈ.

● Ide o bariéru prekonateºnú v˘kladom príslu‰n˘ch ustanovení ústavy

i zákonov. Toto stanovisko podporuje i doteraj‰ia judikatúra ‰trasbursk˘ch

orgánov Dohovoru o ºudsk˘ch právach a základn˘ch slobodách. Najmä vo

veciach Open Door a Dublin Well Woman, 1992, a Malone, 1984, súd vyslo-

vil, Ïe uÏ zákon alebo rozhodnutie samé osebe bez jeho konkrétnej imple-

mentácie môÏe poru‰ovaÈ základné práva a slobody. Podºa tohto názoru

ide rozhodnutie orgánu verejnej správy a verejné právo by nemalo byÈ

a nie je „bezmocné“ pri náprave protiústavného stavu.

15
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Limitované moÏnosti

oznamovateºa a po‰kodeného

v trestnom konaní pre podávanie

opravn˘ch prostriedkov 

Nová smernica generálneho prokurátora

Presadenie nového v˘kladu ustanovení TP

Zmena zákona (in‰titút vy‰etrujúceho sudcu)

Súkromné trestné Ïaloby (?) 

Ako bolo dohodnuté, pripravili sme list Generálnemu prokurá-

torovi SR k stanovisku generálnej prokuratúry ã. 1/95, na základe

ktorého proti uzneseniu o odloÏení alebo uloÏení veci nie sú sÈaÏo-

vateº ani oznamovateº oprávnení podaÈ sÈaÏnosÈ. Kópiu tohto listu

kaÏdému z vás pripájame.16

Zavedenie in‰titútu súkromn˘ch trestn˘ch Ïalôb do ná‰ho systému

nena‰lo odozvu.

Obmedzenie prístupu k súdu vypl˘vajúce 

z § 248 OSP, prílohy A OSP

Zmena zákona

Prístup k ústavnému súdu

§ 248 a príloha A OSP stanovujú rozhodnutia správnych orgánov, ktoré

nepodliehajú moÏnosti preskúmania súdom. Ide o príli‰ ‰irok˘ a niekedy

v prípade § 248 nie jednoznaãne vykladan˘ v˘poãet.

V˘chodiskom je zmena zákona, v niektor˘ch prípadoch v‰ak prichádza do

úvahy aj prístup k ústavnému súdu. Ak napr. rozhodnutím správneho

orgánu, ktoré je vylúãené z jurisdikcie v‰eobecného súdu podºa § 248 OSP

alebo prílohou A OSP, do‰lo k poru‰eniu niektorého zo základn˘ch práv

a slobôd upraven˘ch ústavou, moÏno podaÈ ústavnú sÈaÏnosÈ podºa 

ãl. 127 ústavy alebo podnet podºa ãl. 130 ústavy. Do úvahy tieÏ prichádza

preru‰enie konania zo strany sudcu v‰eobecného súdu a predloÏenie veci

ústavnému súdu podºa § 109 ods. písm b) OSP.

Limitovanie v˘konu ústavn˘ch práv 

dané ãl. 51 ústavy 

Zmena ústavy (zru‰iÈ toto obmedzenie)

PrijaÈ koncept pozitívneho záväzku ‰tátu 

âl. 51 ústavy hovorí o tom, Ïe domáhaÈ sa niektor˘ch základn˘ch práv tzv.

druhej a tretej generácie je moÏné len v medziach zákonov, ktoré tieto

ustanovenia vykonávajú. Toto ustanovenie je komplikáciou prístupu

k spravodlivosti najmä v prípa-

doch, ak takéto zákony jednodu-

cho neexistujú, prípadne garanto-

vané právo chápu tak úzko, Ïe

16 V tejto veci do‰lo k v˘znamnej zmene poãas
prípravy publikácie. Generálny prokurátor SR

Milan Hanzel odpovedal na ná‰ list, priãom za
v˘chodisko v Àom oznaãil zmenu zákona. 

K tejto zmene skutoãne do‰lo, a to novelou
trestného zákon ã. 272/1999. S úãinnosÈou od

1. 11. 1999 je po‰koden˘ oprávnen˘ podaÈ
sÈaÏnosÈ proti uzneseniu o odloÏení veci.



jeho vyuÏívanie v podsta-

te znemoÏÀujú. Tu je v˘chodiskom

buì vypustenie tohto ãlánku ústavy (t˘m

aj roz‰írenie voºnej úvahy v‰eobecn˘ch alebo

ústavného súdu), alebo prijatie konceptu pozitív-

neho a právne vynútiteºného záväzku ‰tátu tieto

práva zákonom a v súlade s garantovan˘m právom 

upraviÈ. 

NeefektívnosÈ podnetu ako prostriedku ochrany práv

podºa ãl. 130 ods. 3 Ústavy SR 

Zmena ústavy (zákona)

Nov˘ v˘klad príslu‰n˘ch ustanovení 

Podºa ãl. 130 ods. 3 ústavy ústavn˘ súd môÏe zaãaÈ konanie aj na pod-

net právnick˘ch alebo fyzick˘ch osôb, ak namietajú poru‰enie svojich

práv. Podºa doteraj‰ej judikatúry ústavného súdu okruh pasívne legiti-

movan˘ch subjektov je tu ‰ir‰í ako v prípade ústavnej sÈaÏnosti podºa ãl.

127 ústavy a podnetom moÏno napadnúÈ postup ktoréhokoºvek orgánu

verejnej správy i postup orgánov ãinn˘ch v trestnom konaní vrátane súdu.

Av‰ak v˘sledkom konania o podnete je obvykle len kon‰tatovanie, Ïe

rozhodnutím alebo aj postupom toho-ktorého orgánu bolo poru‰ené

niektoré zo základn˘ch práv, ão nemoÏno povaÏovaÈ za efektívny pro-

striedok nápravy.

V˘chodiskom by mohla byÈ zmena ústavy (roz‰írenie pasívne legitimova-

n˘ch subjektov pri úprave ústavnej sÈaÏnosti a zároveÀ preformulovanie

in‰titútu podnetu na prostriedok, ktor˘m by sÈaÏovateº napádal neústav-

nosÈ zákona alebo podzákonnej normy), alebo zmena doteraj‰ieho prístu-

pu ústavného súdu. To by znamenalo presadiÈ v˘klad, na základe ktorého

by sa spomenut˘ ãlánok ústavy chápal ako procesná, nie materiálna norma

a ústavn˘ súd by per analogiam mohol v ìal‰om konaÈ a rozhodovaÈ podºa

príslu‰nej hmotnoprávnej normy ústavy s kon‰titutívnymi následkami.

2-mesaãná lehota na podanie 

ústavnej sÈaÏnosti

Zmena ústavy

Plynutie lehoty pri pretrvávaní poru‰ovania práva

Na rozdiel od podnetu, ústavnú sÈaÏnosÈ moÏno podaÈ len v lehote dvoch

mesiacov od doby, kedy napádané rozhodnutie nadobudlo právoplat-

nosÈ. Preferovanie právnej istoty pred spravodlivosÈou (najmä pokiaº ide

o základné práva a slobody) môÏe ãasto znamenaÈ aj preferovanie for-

malizmu pred nápravou neústavného stavu.

Sú v‰ak situácie, kedy sa moÏno dá „pohraÈ“ s formuláciou § 53 ods. 3

zákona ã. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred

17
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ním a o postavení jeho sud-

cov. Pôjde o prípady, kedy niet

opravného prostriedku. Vtedy totiÏ leho-

ta zaãína plynúÈ dÀom, kedy do‰lo k poru‰e-

niu základného práva alebo slobody. V prípadoch,

kedy rozhodnutie orgánu vyvoláva trval˘ neústavn˘

stav, moÏno maÈ za to, Ïe k poru‰eniu práva dochádza

„kaÏd˘ deÀ“, a t˘m pádom je kaÏd˘ deÀ zaãiatkom plynu-

tia lehoty na podanie ústavnej sÈaÏnosti. „Ak poru‰enie práva

trvá, neexistuje oneskorene podané odvolanie“. 

Pokiaº ide o stanovenie dvojmesaãnej lehoty na podanie správnej

Ïaloby proti rozhodnutiu v správnom konaní, bolo by vhodné zakot-

viÈ povinnosÈ správneho orgánu pouãiÈ úãastníka konania aj o moÏ-

nosti podaÈ správnu Ïalobu.

Stereotypy v rozhodovaní

(napríklad v otázke kto je úãastník správneho konania) 

Zmena re‰triktívneho prístupu súdov

(„sudca ako v˘chodisko“)

Zmena zákona

Do stereotypov v rozhodovaní sme nezahrnuli len prevládajúci re‰triktív-

ny prístup súdov k úãastenstvu v konaní, ale i nechuÈ ísÈ po nevy‰ºapan˘ch

chodníãkoch vo v‰eobecnosti. Stáva sa, Ïe sudcovia v snahe vyhnúÈ sa

problémom uplatÀujú právne normy re‰triktívne, aby sa vyhli kritike

alebo aby ne‰li e‰te nepreskúmanou cestou (pre vyjadrenie tohto prístu-

pu sa ujali dve charakteristiky - „sudca ako bariéra“ a „defenzívny for-

malizmus postkomunistickej justície“). Na druhej strane presadenie roz‰i-

rujúceho v˘kladu vÏdy a za kaÏdú cenu môÏe znamenaÈ právny volunta-

rizmus a v koneãnom dôsledku i nabúranie právnej istoty. Podºa ná‰ho

názoru v‰ak pouÏitie extenzívneho v˘kladu pri roz‰írení okruhu aktívne

legitimovan˘ch osôb na vyvolanie konania vo verejnom záujme napr.

o aktívne skupiny obãanov preukázateºne a dobromyseºne sa angaÏujú-

cich v dotknutej oblasti verejného Ïivota e‰te samo osebe tak˘mto nabú-

raním nie je. Znamená len moÏnosÈ zohºadnenia záujmov ‰ir‰ieho spektra

dotknut˘ch, ohrozen˘ch, po‰koden˘ch... a t˘m aj moÏnosÈ spresnenia

samotného pojmu verejn˘ záujem. To tieÏ môÏe prispieÈ k hºadaniu

správneho pomeru medzi rovnováhou a spravodlivosÈou.

·pecifická definícia

úãastníka konania (napr. v konaní o stavebnej uzávere ...) 

Zmena zákona 

Bariéra sa t˘ka napríklad § 34 Zák. ã. 50/1976 o územnom plánovaní a sta-

vebnom poriadku (stavebn˘ zákon), podºa ktorého úãastníkom konania
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o chránenom území,

ochrannom pásme a stavebnej uzá-

vere je len navrhovateº. Zatiaº ão

u ochranného pásma a chráneného územia

toto ustanovenie má svoju logiku (i keì pripuste-

nie do konania ‰ir‰í okruh dotknut˘ch aj tu znamená

roz‰írenie záujmov bran˘ch do úvahy), u stavebnej uzá-

very toto ustanovenie znamená jediné - svoje názory

v konaní môÏe relevantn˘m spôsobom prezentovaÈ jedine

navrhovateº obmedzenia vlastníckeho práva, ão b˘va najãas-

tej‰ie investor veºkej stavby. Vzniká tak stav, kedy tí, ktor˘ch práva

sa obmedzujú, nemajú moÏnosÈ prezentovaÈ v konaní svoje názory,

hoci ãasto (na rozdiel od prv˘ch dvoch prípadov) verejn˘ záujem

bude skôr na ich strane.

Dotkli sme sa aj niektor˘ch ìal‰ích problémov t˘kajúcich sa práva na

právnu pomoc, nákladov na právnika a povinné zastúpenie ako ekono-

mické bariéry prístupu k spravodlivosti. Za bariéry v správnom súdnictve

moÏno niekedy povaÏovaÈ aj obmedzenie jurisdikcie súdu pri preskúma-

vaní správnych rozhodnutí (§ 245 ods. 2), alebo fakt, Ïe po vyrie‰ení meri-

ta sporu uÏ v˘sledok nemusí maÈ pre úãastníka zmysel (ide o nedostatoã-

ne stanovené kritériá pre odklad vykonateºnosti rozhodnutia napadnu-

tého správnou Ïalobou). V niektor˘ch prípadoch je bariérou prístupu

k spravodlivosti zdæhavosÈ konania (niekedy nie je dostaãne r˘chle ani

predbeÏné opatrenie). 

O t˘chto, ako aj o in˘ch témach, ktoré budú aktuálne, môÏe byÈ na‰e

ìaº‰ie stretnutie.
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