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Súd neumožnil spravodlivý proces
Nezákonný postup
Štát prijal v súvislosti s pandémiou mimoriadne
opatrenia, ktoré mali ambíciu ochrániť
subjektívne práva účastníkov právnych vzťahov.
Nesprávnym výkladom sa stal pravý opak.
va bola prijatá s cieľom ochrany účastníkov konania, s cieľom
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obvineného v trestnom konaní,
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ak z dôvodu pandémie COVID-19
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neuplynuli lehoty na ich uplatzachovaný čo možno najlepší
nenie. Teda právna úprava bochod vecí. Obmedzenia, ktoré
sa týkali núdzového stavu alebo la prijatá s cieľom ochrany prás ním súviseli, sa zásadným spô- va účastníka konania a v súlade
sobom dotkli aj oblasti justície.
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Návod, ako správne
podať ústavnú sťažnosť

Náprava nezákonného konania orgánov
by trvala roky a stála by mnoho energie

Bratislava – Partner advokátskej kancelárie Havlát &
Partners Marek Benedik vysvetľuje, na čo všetko myslieť
pri podaní sťažnosti.
Ústavná sťažnosť je právnym
prostriedkom ochrany základných práv a slobôd, okrem iného aj práva na súdnu ochranu. V hierarchii ochrany ide
o prostriedok posledný, pretože
Ústavný súd rozhoduje o sťažnosti zásadne iba vtedy, ak sú
vyčerpané všetky opravné prostriedky.
Už spísanie a podanie sťažnosti by mal vykonať skúsený advokát. Právne zastúpenie v konaní je totiž obligatórne. Sťažovateľ sa tým navyše
vyhne odmietnutiu sťažnosti pre absenciu zákonných náležitostí. Pri ústavnej sťažnosti
odporúčam obrátiť sa na takého advokáta, ktorý má mnohoročné skúsenosti a zároveň pôsobí v renomovanej advokátskej
kancelárii, ktorá mala s konaním pred Ústavným súdom
skúsenosti. Sťažnosť je mož-

né podať len v zákonnej lehote,
ktorá je zásadne dva mesiace.
V sťažnosti je potrebné predovšetkým uviesť označenie sťažovateľa, označenie toho, kto
porušil základné práva a slobody, označenie aktu, ktorým bolo konkrétne právo porušené,
a opísanie dôvodov, pre ktoré
bolo právo porušené. Samozrejme, je potrebné uviesť aj to, čoho sa sťažovateľ domáha. Podanie sťažnosti samo osebe nemá
odkladný účinok, ale sťažovateľ
sa môže domáhať, aby Ústavný
súd odložil vykonateľnosť rozhodnutia.
Nemenej dôležitým faktom
je i to, že sa sťažovateľ môže
rovnako domáhať vydania dočasného opatrenia, ktorým sa,
zjednodušene povedané, zabráni negatívnym účinkom rozhodnutia ešte pred samotným
rozhodnutím o sťažnosti.
Ak Ústavný súd sťažnosti vyhovie, tak v konkrétnom prípade môže uložiť súdu, aby o podanom opravnom prostriedku
riadne konal.
(red)

Bratislava – Ministerstvo spravodlivosti ako gestor zákona
číslo 62/2020 Zbierky zákonov
podalo k prijatej právnej úprave
na podnet advokátov výkladové
stanovisko, pričom v ňom jasne
uviedlo, že predmetný zákon bol
prijatý s cieľom ochrany účastníkov konania, a preto ho bolo
potrebné vykladať v prospech
účastníkov, aj pokiaľ ide o možnosť podať opravný prostriedok, ktorý tak mohol účastník
konania podať kedykoľvek od
doručenia toho-ktorého rozhodnutia až do uplynutia predĺženej
lehoty na jeho podanie, teda od
1. marca 2021 plus počet dní
na podanie toho-ktorého druhu
opravného prostriedku.

Slepá spravodlivosť

Aj v spomenutej veci ministerstvo spravodlivosti jasne konštatovalo správny postup obhajcu,
a teda účinné podanie odporu.
Stanovisko ministerstva spravodlivosti však, bohužiaľ, nič
nemení na skutočnosti, že roz-

hodnutia súdy evidujú ako právoplatné. Preto, napriek tomu, že
obvinení alebo iné osoby v jednotlivých prípadoch riadne využili svoje právo na podanie
opravného prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým im bol napríklad uložený trest aj bez riadneho prejednania veci.
Teda uplatňovali tak riadne
svoje právo na obhajobu, súd im

toto svojím nezákonným postupom znemožnil. Čo je však horšie, obvinený už v tomto okamihu nemá v zásade zákonnú možnosť, ako efektívne a v krátkom
čase zjednať nápravu daného
stavu, pričom by sa mohol napríklad formou dovolania alebo
ústavnej sťažnosti domáhať zrušenia vydaného rozhodnutia, no
tento proces by trval roky a stál

by obvineného nemalé náklady, úsilie a nepochybne nemalé
množstvo psychických síl, čo nie
každý chce následne absolvovať.

(Ne)ľudské práva a naše súdy

Podľa názoru advokátky Michaely Matušíkovej bol takýto postup
súdov nesprávny a nezákonný,
pričom zásadným spôsobom
zasiahol do základných ľudských práv desiatok ľudí, ktorí
sa možno proti tomuto postupu
z uvedených dôvodov ani nebudú chcieť brániť.
Preto takéto nezákonné konanie sudcov zostane v podstate
nepotrestané, ak proti nim nebudú začaté disciplinárne konania.
Na druhej strane sa môžu
a zrejme aj budú mnohí účastníci domáhať svojich práv na
Ústavnom súde, prípadne iných
inštanciách, čo v prípade úspechu bude zrejme vyúsťovať do
povinnosti štátu nahradiť spôsobené škody, no čas a úsilie, ktoV niektorých prípadoch bol obvinenému uložený trest aj bez riadneho prejednania ré tomu účastníci venovali, im to
SNÍMKA: Dreamstime už nevráti.
veci.
(red)

