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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe vnútroštátnych sudcov v rámci európskeho súdneho systému
(2007/2027(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 61 Zmluvy o ES, ktorý stanovuje postupné vytvorenie priestoru 
slobody, bezpečnosti a práva vrátane opatrení v oblasti súdnej spolupráce 
v občianskoprávnych a trestných veciach,

– so zreteľom na Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
v Európskej únii1, prijatý bruselskou Európskou Radou 5. novembra 2004 a na oznámenie 
Komisie z 10. mája 2005 s názvom Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť 
rokov (COM(2005)0184),

– so zreteľom na výzvu zo zasadnutia Európskej rady v Laekene v dňoch 14. – 15. decembra 
2001, týkajúcu sa európskej siete na podporu rýchleho zavedenia vzdelávania sudcov 
s cieľom pomôcť vytvoriť dôveru medzi osobami, ktoré sa  podieľajú na súdnej 
spolupráci,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 10. septembra 1991 o založení Akadémie európskeho 
práva pre Európske spoločenstvo2 a z 24. septembra 2002 o Európskej sieti justičného 
vzdelávania3,

– so zreteľom na oznámenia Komisie z 29. júna 2006 o justičnom vzdelávaní v Európskej 
únii (KOM(2006)0356), z 5. septembra 2007 s názvom Európa výsledkov – uplatňovanie 
práva spoločenstva (KOM(2007)0502) a zo 4. februára 2008 o vytvorení fóra na diskusiu 
o politike a postupoch EÚ v oblasti spravodlivosti (KOM(2008)0038),

– so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2008/79/ES, Euratom z 20. decembra 2007 o zmene 
a doplnení Protokolu o štatúte Súdneho dvora4, a následné úpravy rokovacieho poriadku 
Súdneho dvora, ktorými sa zaviedlo naliehavé prejudiciálne konanie,

– so zreteľom na článok 65 ods. 2 písm. h) a článok 69a ods. 1 písm. c) budúcej Zmluvy 
o fungovaní únie, vložené na základe Lisabonskej zmluvy, ktoré by slúžili ako právny 
základ pre opatrenia na podporu vzdelávania súdneho a justičného personálu,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

A. keďže prieskum uskutočnený spravodajkyňou v druhej polovici roka 2007 poukázal na:
– výrazné rozdiely v celej Európskej únii v úrovni vedomostí vnútroštátnych sudcov 

týkajúcich sa práva Spoločenstva5, pričom informácie o ňom sú v niektorých prípadoch 
veľmi obmedzené,

                                           
1 Ú. v. EÚ C 53 z 3.3.2005, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 267 z 14. 10. 1991, s. 33. 
3 Ú. v. EÚ C 273 E, 14.11.2003, s. 99.
4 Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 42.
5 Pre účely tejto správy zahŕňajú odkazy na právo Spoločenstva aj právo Únie.
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– naliehavosť zlepšenia celkovej znalosti cudzích jazykov u vnútroštátnych sudcov,
– ťažkosti, s ktorými sa vnútroštátni sudcovia stretli pri získavaní konkrétnych 

a aktuálnych informácií o práve Spoločenstva,
– potrebu zlepšiť a zintenzívniť prvotné ako aj celoživotné vzdelávanie vnútroštátnych 

sudcov v oblasti práva Spoločenstva,
– relatívnu neinformovanosť sudcov v oblasti prejudiciálneho konania a potrebu posilniť 

dialóg medzi vnútroštátnymi sudcami a Súdnym dvorom,
– skutočnosť, že mnohí sudcovia vnímajú právo Spoločenstva ako príliš komplexné 

a neprehľadné,
– potrebu zabezpečiť, aby vnútroštátni sudcovia mohli lepšie uplatňovať právo 

Spoločenstva,

B. keďže členské štáty nesú primárnu zodpovednosť za justičné vzdelávanie vrátane jeho 
európskeho rozmeru; keďže členské štáty nesú primárnu zodpovednosť za justičné 
vzdelávanie, vrátane jeho európskeho rozmeru; keďže podľa vyhlásenia Európskej rady 
„do vzdelávania justičných orgánov by sa mala systematicky zahrnúť zložka EÚ“6, 
a keďže vzdelávanie v oblasti súdnictva v každom členskom štáte je predmetom 
spoločného záujmu inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov,

C. keďže právo Spoločenstva sa nesmie považovať za oblasť vyhradenú pre elitnú skupinu 
odborníkov a keďže vzdelávacie možnosti v tejto oblasti nesmú byť určené výlučne pre 
sudcov vyšších súdov,

D. keďže určité orgány finančne podporované zo strany Spoločenstva sú čoraz úspešnejšie 
a už vzdelávajú veľa sudcov a štátnych prokurátorov,

E. keďže znalosť cudzích jazykov je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní náležitej súdnej 
spolupráce, najmä v občianskoprávnych a obchodných veciach, v oblastiach, kde sa 
vyžaduje priamy kontakt medzi sudcami, a pri zabezpečovaní prístupu k výmenným 
programom sudcov,

F. keďže napriek neustálej snahe zo strany Súdneho dvora je naďalej priemerná doba trvania 
prejudiciálneho konania príliš dlhá a výrazne znižuje atraktivitu tohto konania pre 
vnútroštátnych sudcov,

G. keďže Súdny dvor rozhodol, že je úlohou členských štátov, aby vytvorili systém 
opravných prostriedkov a postupov, ktorý zabezpečí dodržiavanie práva na účinnú súdnu 
ochranu práv, vyplývajúcich z práva Spoločenstva7,

H. keďže týmto uznesením nie je dotknutá nezávislosť sudcov, v súlade s odporúčaním č. 
R(94)12 Výboru ministrov Rady Európy a s Európskou chartou štatútu sudcov z roka 
1998,

Vnútroštátny sudca ako prvý sudca práva Spoločenstva

1. konštatuje, že právo Spoločenstva ostáva prázdnym slovom, ak nie je primerane 
uplatňované v členských štátoch, ako aj vnútroštátnymi sudcami, ktorí sú teda kľúčovou 
súčasťou justičného systému Európskej únie;

                                           
6 Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.
7 vec C-50/00 P UPA [2002] ECR I-6677, odsek 41.
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2. víta uznanie Komisie, že vnútroštátni sudcovia plnia významnú úlohu pri zabezpečovaní 
dodržiavania práva Spoločenstva, napríklad prostredníctvom zásady nadradenosti práva 
Spoločenstva, zásady priameho účinku, zásady jednotnosti výkladu a zásady 
zodpovednosti štátu za porušenie práva Spoločenstva; vyzýva Komisiu, aby rozšírila svoje 
úsilie v tejto oblasti nad rámec existujúcich sektorových iniciatív; ďalej vyzýva Komisiu, 
aby bezodkladne pokračovala v publikovaní informácií o žalobách o náhradu škody za 
porušenie práva Spoločenstva vnútroštátnymi orgánmi;

Otázky týkajúce sa jazykov

3. považuje jazyk sa najdôležitejší nástroj odborníkov v oblasti justície; domnieva sa, že 
súčasná úroveň vzdelávania vnútroštátnych sudcov v oblasti cudzích jazykov obmedzuje 
nielen možnosti spolupráce sudcov na konkrétnych nástrojoch, ale aj rozvoj vzájomnej 
dôvery, primerané využitie doktríny acte clair a účasť na výmenných programoch; vyzýva 
všetky strany zúčastnené na vzdelávaní sudcov, aby venovali mimoriadnu pozornosť 
vzdelávaniu sudcov v cudzích jazykoch;

4. navyše sa domnieva, že zavedenie série nariadení, ktoré zahŕňajú kolízne normy, 
znamenalo, že z politického smerovania legislatívy Spoločenstva vyplýva pravdepodobné 
uplatňovanie zahraničného práva vnútroštátnymi sudcami s možným využitím 
komparatívneho prístupu; domnieva sa, že všetky tieto prvky spolu zvyšujú potrebnosť 
rozšírenia jazykového vzdelávania;

5. domnieva sa, že zlepšenie jazykových znalostí sudcov v členských štátoch je vo verejnom 
záujme; preto vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že takéto vzdelávanie bude bezplatné 
a ľahko prístupné;

6. považuje prístup k akademickej literatúre v rodnom jazyku sudcu za dôležitý pre lepšie 
porozumenie práva Spoločenstva a pripomína zjavný nedostatok špecializovanej literatúry 
o práve Spoločenstva v určitých úradných jazykoch EÚ, napríklad v oblasti 
medzinárodného práva súkromného, ako aj možné vážne následky tejto skutočnosti na 
tvorbu spoločného právneho poriadku, založeného na rozmanitosti právnych tradícií; preto 
vyzýva Komisiu, aby podporila vydávanie takejto literatúry, najmä v menej rozšírených 
úradných jazykoch;

Prístup k relevantným zdrojom práva

7. pripomína, že úplné a aktuálne informácie o práve Spoločenstva nie sú mnohým 
vnútroštátnym sudcom k dispozícii v systematickej a primeranej forme, a že právo 
Spoločenstva je niekedy neprimerane prezentované v domácich úradných vestníkoch, 
kódexoch, komentároch, periodikách a učebniciach; vyzýva členské štáty, aby obnovili 
úsilie v tejto oblasti;

8. zastáva názor, že skutočný európsky justičný priestor, v ktorom je možná efektívna súdna 
spolupráca, si vyžaduje nielen znalosť európskeho práva, ale aj vzájomnú znalosť 
právnych systémov iných členských štátov; zdôrazňuje nejednotnosť pri zaobchádzaní so 
zahraničným právom v rámci Európskej únie a domnieva sa, že táto dôležitá otázka by sa 
mala v budúcnosti riešiť; v tejto súvislosti berie na vedomie nadchádzajúcu horizontálnu 
štúdiu Komisie o zaobchádzaní so zahraničným právom v občianskoprávnych 
a obchodných veciach, ako aj prebiehajúce štúdie v rámci Haagskej konferencie 
medzinárodného práva súkromného;
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9. víta zámer Komisie podporovať lepšiu dostupnosť vnútroštátnych databáz rozhodnutí 
vnútroštátnych súdov týkajúcich sa práva Spoločenstva; domnieva sa, že tieto databázy by 
mali byť čo možno najkompletnejšie a najjednoduchšie použiteľné; ďalej sa domnieva, že 
dohovory a nariadenia o právomoci a vykonávaní rozsudkov v občianskoprávnych 
a obchodných veciach by boli argumentmi pre európsku databázu, keďže sú často 
využívané vnútroštátnymi sudcami;

10. zastáva názor, že všetci vnútroštátni sudcovia by mali mať prístup k databázam návrhov na 
prebiehajúce prejudiciálne rozhodnutia zo všetkých členských štátov; domnieva sa, že je 
rovnako užitočné, aby boli ďalej zverejnené rozhodnutia súdov, uplatňujúcich rozhodnutia 
prejudiciálneho konania, ako je to uvedené v informácii Súdneho dvora o podávaní8

návrhov na začatie prejudiciálnych konaní vnútroštátnymi súdmi;

11. domnieva sa, že vzhľadom na množstvo informácii o práve Spoločenstva dostupných na 
internete by mali byť sudcovia vzdelávaní nielen o obsahu práva, ale aj o tom, ako sa 
rýchlo dostať k aktuálnym právnym zdrojom;

12. víta záväzok Komisie v oblasti zverejňovať zhrnutia právnych nástrojov Spoločenstva pre 
občanov a domnieva sa, že takéto nelegislatívne zhrnutia by pomohli aj odborníkom 
v oblasti práva rýchlejšie sa dostať k relevantným informáciám;

13. podporuje rozvoj nástrojov a iniciatív na internete v oblasti elektronického vzdelávania, 
ktoré by sa mali považovať za doplňujúce k osobnému kontaktu medzi sudcami 
a vzdelávacím personálom, hoci problém vzdelávania úplne neriešia;

Smerom k štruktúrovanejšiemu rámcu justičného vzdelávania v Európskej únii

14. žiada, aby sa v rámci vzdelávania všetkých členov súdnictva na vnútroštátnej úrovni 
prvok EÚ:

– považoval za povinný, najmä v súvislosti so skúškami pred vstupom do profesie 
v oblasti justície,

– naďalej posilnil, od najskoršieho možného štádia, so zvýšeným dôrazom na praktické 
aspekty,

– vzťahoval aj na interpretáciou a právne zásady, ktoré nie sú známe v domácom 
právnom poriadku, ale ktoré hrajú dôležitú úlohu v práve Spoločenstva;

15. podporuje okrem existujúcich iniciatív v oblasti trestného práva aj rozvoj spoločných 
prvkov v osnovách a vzdelávacích metódach vo všetkých členských štátoch v oblasti 
občianskeho práva;

16. berie na vedomie rastúce úspechy výmenných programov pre sudcov; podporuje 
sprístupnenie Európskej justičnej vzdelávacej siete čo najväčšiemu počtu sudcov 
a zabezpečenie primeraného začlenenia sudcov z občianskoprávnej, obchodnej a správnej 
oblasti; víta činnosť tejto siete v oblasti jazykového vzdelávania a rozšírenie výmenného 
programu na Súdny dvor, Eurojust a Európsky súd pre ľudské práva;

                                           
8 Ú. v. ES C 143, 11.6.2005, s. 1, ods. 31.
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17. považuje možnosť vnútroštátnych sudcov zúčastniť sa základného a pokročilého 
vzdelávania za hlavnú logistickú a finančnú problematiku pre členské štáty; domnieva sa, 
že sudcovia by v zásade nemali niesť žiadne náklady súvisiace s ich vzdelávaním v oblasti 
práva Spoločenstva; žiada Komisiu o predloženie odhadu nákladov za každý členský štát 
v súvislosti s dočasným nahradením sudcov, ktorí sa zúčastnia výmenných programov;

18. berie na vedomie posúdenie Komisie, podľa ktorého je najvhodnejšou možnosťou podpory 
vzdelávania v oblasti európskeho súdnictva finančná podpora rôznych orgánov 
prostredníctvom rámcového programu „Základné práva a spravodlivosť“ na roky 2007–
2013 a že otázka prechodu európskych justičných vzdelávacích štruktúr na iné formy môže 
byť po skončení tohto programu znova preskúmaná;

19. domnieva sa však, že je správny čas na praktické inštitucionálne riešenie justičného 
vzdelávania na úrovni EÚ, ktoré plne využije jestvujúce štruktúry a vyhne sa zbytočnej 
duplikácii programov; preto žiada vytvorenie Európskej justičnej akadémie, zahrňujúcej 
Európsku justičnú vzdelávaciu sieť, ktorej úlohou by bolo určovanie priorít vzdelávania 
a Akadémie európskeho práva, ktorá by ako výkonný orgán tieto priority uplatnila; žiada, 
aby sa pri uvedenom inštitucionálnom riešení zohľadnili relevantné skúsenosti 
z prevádzky Európskej policajnej akadémie;

20. domnieva sa, že vnútroštátni sudcovia nemôžu pasívne pristupovať k právu Spoločenstva, 
pričom iba reagujú na argumenty jednotlivých strán, ako je to zrejmé z judikatúry Súdneho 
dvora v oblasti otázok o práve Spoločenstva, ktoré prinášajú vnútroštátne súdy9;

21. domnieva sa, že právnici hrajú rozhodujúcu úlohu pri uplatňovaní práva Spoločenstva na 
vnútroštátnych súdoch a žiada, aby aj ich vzdelávanie bolo posilnené podobne ako je 
uvedené vyššie v odsekov týkajúcich sa vnútroštátnych sudcov;

Posilnený dialóg medzi vnútroštátnymi sudcami a Súdnym dvorom

22. domnieva sa, že prejudiciálne konanie je zásadnou garanciou súladu právneho poriadku 
Spoločenstva a jednotného uplatňovania práva Spoločenstva;

23. vyzýva Súdny dvor a všetky zainteresované strany, aby ďalej skrátili priemerné trvanie 
prejudiciálneho konania, čím by sa táto kľúčová možnosť pre dialóg stala atraktívnejšou 
pre vnútroštátnych sudcov;

24. naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci vnútroštátnych procedurálnych pravidiel preskúmala 
existenciu skutočných alebo potenciálnych prekážok, ktoré by bránili súdu alebo tribunálu 
členského štátu v podaní návrhu na prejudiciálne konanie, ako je uvedené v druhom 
odseku článku 234 zmluvy a aby prísne zakročila proti porušeniam zmluvy, ktoré takéto 
prekážky znamenajú;

25. domnieva sa, že obmedzenie právomocí Súdneho dvora, najmä týkajúcich sa hlavy IV 
Zmluvy o ES, zbytočne ovplyvňuje jednotné uplatňovanie práva Spoločenstva v týchto 
oblastiach a vysiela negatívny signál väčšine sudcov, ktorí sa týmito oblasťami zaoberajú, 
čím im znemožňuje vytvorenie priameho kontaktu so Súdnym dvorom a spôsobuje 
zbytočné oneskorenia;

                                           
9 Prípady C-312/93 Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 a C-168/05 Mostaza 
Claro [2006] ECR I-10421.
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26. v súvislosti so zavedením naliehavého prejudiciálneho konania súhlasí s Radou, že je 
dôležité, aby Súdny dvor vydal usmernenia, na ktoré sa vnútroštátni sudcovia môžu 
odvolať pri rozhodovaní sa, či požiadať o naliehavé konanie;

27. vyzýva Súdny dvor, aby zvážil všetky možné zlepšenia prejudiciálneho konania, do 
ktorého by bol užšie zapojený sudca, ktorý návrh podal, vrátane zlepšenia možností pre 
objasnenie návrhu a účasti na ústnom konaní;

28. domnieva sa, že v rámci decentralizovaného a vyspelého právneho poriadku Spoločenstva 
by vnútroštátni sudcovia nemali byť odsúvaní, ale naopak by mali dostať viac 
zodpovednosti a podpory v ich úlohe prvých sudcov v rámci práva Spoločenstva; preto 
naliehavo žiada zvážiť systém tzv. zeleného svetla, podľa ktorého by vnútroštátni sudcovia 
do svojich otázok adresovaných Súdnemu dvoru zahrnuli aj navrhované odpovede a Súdny 
dvor by v rámci danej lehoty rozhodol, či akceptuje navrhované rozhodnutie alebo či sám 
rozhodne spôsobom odvolacieho súdu;

Zákony, ktoré sú lepšie uplatňované vnútroštátnymi sudcami

29. víta vytvorenie fóra na diskusiu o politike a postupoch EÚ v oblasti spravodlivosti 
a vyzýva Komisiu, aby podľa možností zabezpečila, že diskusie fóra sa uskutočnia 
transparentným spôsobom, aby mali význam pre prácu všetkých inštitúcií EÚ 
a vnútroštátnych orgánov; s uspokojením berie na vedomie záväzok Komisie 
k pravidelnému predkladaniu správ Parlamentu a Rade; víta zámer koordinovať prácu 
s príslušnými orgánmi Rady Európy a vyhnúť sa duplikácii ich cenných činností;

30. dôrazne podporuje skutočnosť, že Komisia trvá na tom, aby členské štáty systematicky 
predkladali korelačné tabuľky týkajúce sa uplatňovania smerníc Spoločenstva v rámci 
vnútroštátnych predpisov; súhlasí s tým, že tieto tabuľky sú zdrojom cenných informácií 
s minimálnymi nákladmi a bez dodatočnej záťaže; navyše sa domnieva, že pomocou 
korelačných tabuliek sa zvyšuje transparentnosť uplatňovania práva Spoločenstva 
a umožňuje vnútroštátnym sudcov a stranám v súdnom spore reálne vidieť, či je za 
vnútroštátnym predpisom právo Spoločenstva a prípadne sa presvedčiť, či bolo správne 
transponované;

31. trvá na tom, že v legislatíve Spoločenstva je potrebný bežný jazyk a vyššia terminologická 
jednotnosť medzi právnymi nástrojmi; dôrazne podporuje využitie projektu európskeho 
zmluvného práva ako lepšieho zákonodarného nástroja, napríklad v oblasti politiky 
ochrany spotrebiteľa;

32. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a sprievodné dokumenty postúpil Rade, 
Komisii, Súdnemu dvoru a Európskemu ombudsmanovi.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa v prvom rade chcela počuť názor tých, ktorých sa táto správa priamo týka, t.j. 
vnútroštátnych sudcov. 11. júna 2007 sa uskutočnilo vypočutie v rámci Výboru pre právne 
veci, počas ktorého sudcovia z Rumunska, Maďarska, Spojeného kráľovstva a Nemecka 
prezentovali svoje skúsenosti s právom Spoločenstva. V druhej polovici roka 2007 bol 
všetkým členským krajinám zaslaný podrobný dotazník s cieľom počuť názor čo najväčšieho 
počtu sudcov. Viac ako 2300 sudcov naň reagovalo a jeho prvé výsledky sú zverejnené 
v prílohe k tomuto návrhu správy. Spravodajkyňa sa taktiež zúčastnila na vypočutí týkajúcom 
sa uplatňovania práva Spoločenstva, ktoré zorganizovala 3. mája 2007 poslankyňa Európskeho 
parlamentu Monica Frassoniová a ktoré zahŕňalo aj prejav francúzskeho sudcu, čím sa 
zdôraznila úzka spojitosť medzi úlohou vnútroštátnych sudcov na jednej strane 
a uplatňovaním práva Spoločenstva na druhej strane.

Po druhé, návrh správy sa zameriava na európskych aktérov, ktorých práca súvisí 
s vnútroštátnymi sudcami. 10. septembra generálny tajomník Európskej justičnej vzdelávacej 
siete predstúpil pred Výbor pre právne veci a odpovedal na otázky jeho členov. 18. októbra 
2007 spravodajkyňa uskutočnila študijnú návštevu Súdneho dvora, pričom sa stretla 
s viacerými sudcami a generálnymi advokátmi a sústredila sa najmä na úlohu vnútroštátnych 
sudcov v kontexte prejudiciálneho konania. Napokon mala zastúpenie na stretnutí odborníkov 
v oblasti justičného vzdelávania, ktoré organizovala Komisia 4. februára 2008 a počas ktorého 
sa konali prezentácie Európskej justičnej vzdelávacej siete, Akadémie európskeho práva, 
Európskeho inštitútu verejnej správy a iných. Tento návrh správy sa tiež predkladá v čase, keď 
Parlament venuje zvýšenú pozornosť účinnému uplatňovaniu zákonov prijímaných spolu 
s Radou, uplatňovaných medzi inými aj vnútroštátnymi sudcami.

Návrh správy stavia na jestvujúcich iniciatívach v oblasti návrhu štruktúrovanejšieho rámca 
justičného vzdelávania v Európskej únii, ktorým je možné splniť budúce ambície. Prvou 
podmienkou splnenia ambícií je venovanie výrazne vyššej pozornosti jazykovým znalostiam 
sudcov. Návrh správy tiež obsahuje viacero odporúčaní, ktorých cieľom je zabezpečiť, že 
vnútroštátni sudcovia budú zohrávať významnejšiu úlohu v justičnom systéme Európskej únie. 
Okrem otázky jazyka sa návrh správy zaoberá lepším prístupom k informáciám, právnym 
vzdelávaním, úlohou vnútroštátneho sudcu v prejudiciálnom konaní a napokon spôsobom, 
akým by zákonodarca Spoločenstva uľahčil prácu vnútroštátnych sudcov tým, keby zlepšil 
spôsob tvorby zákonov, najmä zvýšením transparentnosti tohto procesu.
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PRÍLOHA: DOTAZNÍK ZASLANÝ VNÚTROŠTÁTNYM SUDCOM

Zhrnutie a analýza získaných odpovedí10
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6. Vnútroštátny sudca ako prvý sudca práva Spoločenstva
   a) Všeobecná informácia o prístupe sudcov
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10 Tento dokument je analýzou jednotlivých odpovedí na otázky prieskumu z druhej polovice roka 2007 od 
sudcov, ktorí prezentovali svoj osobný pohľad a skúsenosti súvisiace s právom Spoločenstva, ktorú vypracovala 
spravodajkyňa. Toto cvičenie by sa teda v žiadnom prípade nemalo považovať za vyčerpávajúce, ani sa nepokúša 
o prezentáciu objektívnych faktov alebo „skóre” v zmysle dokumentov vypracovaných Európskou komisiou. Pre 
účely tejto správy zahŕňajú odkazy na právo Spoločenstva aj právo Únie.
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1. Všeobecné informácie

18. júla 2007 spravodajkyňa rozoslala všetkým stálym zastupiteľstvám dotazník za 
účelom distribúcie vnútroštátnym sudcom. Celkový počet odpovedí presiahol 2300, 
v ôsmych jazykoch Spoločenstva. Z praktických dôvodov sa prvý výber uskutočnil na 
základe úplnosti odpovedí a s cieľom čo najlepšej možnej rovnováhy medzi členským 
štátmi. Celkový počet odpovedí spracovaných v prvom výbere bol 1160, pričom 
zvyšné odpovede a niektoré otázky boli odložené pre následnú analýzu. Odpovede
prišli zo všetkých 27 členských štátov, pričom najviac spracovaných odpovedí bolo 
z Nemecka (44 %), Poľska (19 %), Francúzska (6 %), Bulharska (6 %), Slovinska 
(5 %) a Rakúska (4 %).

a) Rovnováha medzi odpoveďami zo „starých“ a „nových“ členských štátov

Významný počet respondentov pochádza z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 
2004 a 2007 (37 %), preto existuje rovnováha medzi týmito odpoveďami a tými 
z ostatných členských štátov (63 %).

b) Druh zahrnutých súdov

Prieskum zahŕňal široké spektrum súdov, pričom najčastejšie zastúpenými boli 
správne, zamestnanecké, finančné, sociálne a pracovné súdy.

2. Prístup k právu Spoločenstva

a) Znalosť v oblasti prístupu k právu Spoločenstva

Malá časť respondentov (8 %) uviedla, že vôbec nevie, ako sa dostať k informáciám 
o práve Spoločenstva. Z tých, ktorí vedeli, ako sa dostať k právu Spoločenstva, 18 % 
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Family
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pravidelne vyhľadávalo v rámci judikatúry Súdneho dvora (ďalej len ESD11), zatiaľ čo 
veľká väčšina (65 %) tak robila len zriedka a 17 % nikdy.

V rámci EÚ boli zjavné určité nezrovnalosti vo vedomostiach. Znalosť prístupu 
k právu Spoločenstva častejšie chýbala v „starých“ členských štátoch (10 %) ako 
v „nových“ (5 %). Z tých sudcov, ktorí vedeli ako sa dostať k právu Spoločenstva, 
však sudcovia zo „starých“ členských štátov pravidelnejšie vyhľadávali judikatúru 
ESD (pozri graf nižšie). 

"Old" Member States

22,93%

61,40%

15,67%

Regularly Rarely Never          

"New" Member States

9,67%

71,23%

19,10%

Regularly Rarely Never

Odpovede sa tiež veľmi líšili v závislosti od oblasti, ktorou sa vnútroštátny súd 
zaoberá. Napríklad, u sudcov zaoberajúcich sa duševným vlastníctvom (75 %), 
hlavne finančnými a daňovými záležitosťami (60 %) a administratívnymi záležitosťami 
(46 %) bola oveľa vyššia pravdepodobnosť pravidelnej konzultácie judikatúry ESD, 
ako u ich kolegov na súdoch zaoberajúcich sa pracovným / zamestnaneckým právom 
(20 %) a sociálnym právom (25 %). Napokon, ani jeden reagujúci sudca, ktorý sa 
zaoberá rodinným alebo trestným právom neuviedol, že by pravidelne konzultoval 
judikatúru ESD.

b) Jazykové bariéry

                                           
11 Tento výraz sa rozumie v najširšom zmysle, zahŕňajúc Súd prvého stupňa a Súd pre verejnú službu.
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39 % respondentov považovalo cudzie jazyky za prekážku primeranej informovanosti 
o práve Spoločenstva. 

i) Judikatúra z ostatných členských štátov

Hlavná sťažnosť sa týkala prístupu k rozhodnutiam súdov v zahraničí, ktoré zahŕňajú 
napríklad rozhodnutia najvyšších súdov členských štátov. Viacerí sudcovia uviedli 
skutočnosť, že najmä technické výrazy boli ťažko zrozumiteľné v cudzom jazyku. 
Jeden sudca z Nemecka špecializovaný na finančné záležitosti považoval čítanie 
rozhodnutí súdov z iných členských štátov za dôležité, ale natoľko časovo náročné, 
že je to pri časových obmedzeniach sudcu takmer nemožné. Francúzsky sudca sa 
neodvolával na zahraničnú judikatúru alebo výklad z dôvodu rizika nepresnosti alebo 
nedorozumenia, ktoré by mali veľmi vážne následky na jednotlivcov. Napokon, iný 
sudca mal problémy s uplatnením zahraničného práva v prípade, že bolo dané 
príslušnými kolíznymi normami. 

ii) Otázky prekladu

Mnoho sudcov z „nových“ členských štátov, napríklad z Poľska, Slovinska 
a Maďarska sa sťažovalo, že nie všetka judikatúra ESD spred pristúpenia bola 
preložená do ich jazyka. Viacerí sudcovia z nových členských štátov nevedeli, že 
acquis a najmä judikatúra ESD existuje v ich jazyku. Významný počet sudcov 
z rôznych členských štátov komentoval otázku prekladov rozhodnutí. Viacerí 
sudcovia vyjadrili znepokojenie v súvislosti s časom, ktorý je potrebný na to, aby boli 
k dispozícii všetky jazykové verzie rozhodnutí ESD alebo stanovísk generálnych 
advokátov. Viacerí sudcovia považovali kvalitu alebo spoľahlivosť prekladov právnych 
predpisov alebo judikatúry Spoločenstva do ich jazyka za neadekvátnu. Nemecký 
sudca tiež konštatoval určité nezrovnalosti medzi jazykovými verziami rovnakého 
právneho aktu Spoločenstva.

iii) Porovnanie rôznych jazykových verzií práva Spoločenstva

Viacerí sudcovia mali zásadné problémy pri porovnaní jazykových verzií práva 
Spoločenstva pre účely jeho výkladu s cieľom zistiť, či je potrebný návrh na 
prejudiciálne konanie. Rozsah a kvalita tohto porovnávania bude závisieť od 
jazykových schopností sudcov. Viacerí sudcovia sa odvolali na toto porovnávanie, 
pričom skonštatovali, že ho neboli schopní zmysluplne vykonať (pozri aj súvislosť 
v časti 4 písm. g) bod ix)).

iv) Dostupnosť informácií okrem legislatívy alebo judikatúry

Niekoľko sudcov uviedlo, že skutočnosť, že akademické výklady práva Spoločenstva 
nie sú v ich jazyku k dispozícií, je problematická. Viaceré konkrétne informácie boli 
nakoniec spomenuté, ako napríklad bulletin agentúry EÚ (OHMI12) alebo určité 
vysvetlenia Komisie týkajúce sa legislatívnych návrhov.

v) Nejasnosti v rámci samotného práva Spoločenstva

                                           
12 Bulletin je k dispozícii na stránke http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.



PR\712384SK.doc 15/56 PE402.874v01-00

SK

Ak vynecháme problematiku prekladov, veľa sudcov považovalo formuláciu práva 
Spoločenstva za bod, ktorý k nemu sťažuje prístup najviac. Jeden sudca 
poznamenal, že pre všeobecnú nejasnosť práva Spoločenstva sa ťažko aplikuje 
v rámci vnútroštátnych súdov. Podobná poznámka bola ešte zdôraznená s ohľadom 
na úpravu rozhodnutí ESD, najmä odôvodnenia alebo opodstatnenia, ktorým 
vnútroštátni sudcovia nie vždy jasne porozumeli (pozri časť 7 nižšie).

c) Právnicko-lingvistické vzdelávanie

V priemere sa len 20 % respondentov zúčastnilo aspoň jedného jazykového kurzu 
zahŕňajúceho právnu problematiku. Ako vyplýva z grafu uvedeného nižšie, zdá sa, že 
toto percento skrýva určité rozdiely medzi členskými štátmi.

i) Účasť na právnicko-lingvistickom vzdelávaní za každý členský štát
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V tomto grafe bolo zohľadnených 11 členských štátov, keďže počet odpovedí zo 
zvyšných členských štátov neposkytol dostatočne spoľahlivé údaje. Z dostupných 
údajov vyplýva, že miera účasti na takýchto právnicko–lingvistických kurzoch zostáva 
relatívne obmedzená vo všetkých členských štátoch (menej ako 40 %), že je nízka 
u väčšiny, aj keď nie u všetkých, členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2004 a že je 
veľmi nízka (menej ako 10 %) v Rumunsku a Bulharsku.
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ii) Poskytovatelia právnicko-lingvistického vzdelávania

Ako vyplýva z tohto grafu, väčšina respondentov, ktorí študovali zahraničnú právnickú 
terminológiu, tak urobili na univerzite, vo všeobecnosti počas štúdia práva. Významná 
časť týchto ľudí študovala takéto predmety počas štúdia na univerzite v inom ako 
domácom členskom štáte, ako súčasť programu Erasmus alebo v rámci programu 
LLM. Malá menšina (6 %) študovala na kurzoch, ktoré neposkytovala univerzita, ich 
vnútroštátne ministerstvo, ani justičný vzdelávací orgán. Takéto „iné“ kurzy 
poskytovali inštitúcie British Council, Goetheho inštitút, Akadémia európskeho práva, 
Európska justičná vzdelávacia sieť, PHARE a v jednom prípade súkromný učiteľ.
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28%

6%

University

Justice ministry / National judicial training bodies

Other
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Angličtina bola najvyhľadávanejším jazykom (53 %), pričom francúzština bola druhým 
najdôležitejším jazykom (37 %). Niektorí sudcovia absolvovali kurzy španielčiny 
a nemčiny (po 4 %), pričom ostatné jazyky sa vyskytovali len zriedka (pozri nižšie).
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4%

English
French
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German
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3. Vzdelávanie v oblasti práva Spoločenstva

(a) Všeobecné vzdelávanie

Žiaden európsky ani vnútroštátny program vzdelávania so zameraním na právo 
Spoločenstva nikdy neabsolvovalo 61 % opýtaných respondentov. Vnútroštátny 
program vzdelávania so zameraním na právo Spoločenstva absolvovalo 33 % 
opýtaných osôb. Programu organizovaného niektorou európskou inštitúciou sa 
zúčastnilo 14 % respondentov. Na kurzoch organizovaných vnútroštátnymi úradmi, 
ako aj tých, ktoré viedla niektorá európska inštitúcia sa zúčastnilo 10 % 
respondentov.

Medzi účasťou na vnútroštátnych a európskych vzdelávacích kurzoch jestvovala 
jednoznačná súvislosť. U sudcov, ktorí absolvovali kurz organizovaný niektorým 
vnútroštátnym úradom, bola väčšia pravdepodobnosť, že sa zúčastnili aj na kurzoch 
organizovaných európskymi inštitúciami.

(b) Vzdelávacie kurzy európskych inštitúcií

Najčastejšie uvádzanými vzdelávacími kurzami boli tie, ktoré organizovala Akadémia 
európskeho práva v Trieri. Často sa uvádzala Európska sieť justičného vzdelávania 
a jej výmenný program pre sudcov a viacero sudcov z nových členských krajín sa 
zúčastnilo programov TAIEX a PHARE (pozri nižšie). Viacerí sudcovia spomenuli 
problém nákladov a veľká väčšina vyjadrila presvedčenie, že takéto kurzy nesmú pre 
príslušných sudcov predstavovať žiadnu osobnú finančnú záťaž. Jeden nemecký 
sudca sa vyjadril v tom zmysle, že náhrada cestovných nákladov a nákladov na 
ubytovanie nepostačuje, pretože je drahý samotný kurz.

E R A E J T N TAIE X OLAF P H A R E EIPA

Poznámka: táto klasifikácia má len približnú informačnú hodnotu vzhľadom na 
skutočnosť, že Akadémia európskeho práva (ERA) organizovala napríklad veľké 
množstvo seminárov v mene TAIEX a PHARE pre nové členské štáty.
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4. Prejudiciálne konanie

(a) Vedomosti o prejudiciálnom konaní

Jednoznačná väčšina opýtaných sudcov (54 %) sa vyjadrila v tom zmysle, že toto 
konanie dobre pozná. Výsledky však naznačujú aj to, že dvakrát početnejšia bola 
skupina tých respondentov (32 %), ktorí nemali vedomosti o tomto konaní, ako tých, 
ktorý s ním boli dobre oboznámení (14 %).

Medzi jednotlivými členskými štátmi sú v odpovediach na túto otázku obrovské 
rozdiely. V Bulharsku, Belgicku a Francúzsku napríklad veľká väčšina respondentov 
(84 %, 87 % a 94 %) nebola s týmto konaním oboznámená. Najmenej sudcov, ktorí 
toto konanie nepoznajú, je medzi sudcami z Rakúska, Čiech a Nemecka (12 %, 13 % 
resp. 18 %).

Rovnako môžeme pozorovať, že členskými štátmi s najväčším počtom respondentov, 
ktorí sa považovali za veľmi dobre oboznámených s prejudiciálnym konaním, sú 
Dánsko, Rakúsko a Švédsko, t. j. nie sú to zakladajúce členské štáty (pozri diagram 
nižšie).
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Belgium

France

Lithuania

Portugal

Slovenia

Bulgaria

Poland

Romania

Czech Republic

Finland

Germany

Sweden

Austria

Denmark

EU-27
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Pri porovnávaní úrovne vedomostí o prejudiciálnom konaní s oblasťami pôsobenia 
príslušných súdov vidíme, že viac vedomostí o tomto konaní (52 % veľmi dobré 
vedomosti, 48 % dobré vedomosti, 0 % žiadne vedomosti) mali sudcovia 
špecializujúci sa v oblasti finančného alebo daňového práva (napr. DPH atď.).

(b) Praktické skúsenosti s prejudiciálnym konaním



PR\712384SK.doc 20/56 PE402.874v01-00

SK

Z celkového počtu opýtaných sa 123 sudcov vyjadrilo v tom zmysle, že počas svojej 
profesionálnej kariéry podali aspoň jeden návrh na začatie prejudiciálneho konania. 
Ide o niečo viac ako 5 % z celkového počtu odpovedí. Členské štáty sa na tomto 
počte podieľajú nepravidelne, pričom Maďarsko so šiestimi podaniami je jediným 
zastúpeným novým členským štátom.

Viacero sudcov zvažovalo podanie návrhu a jeden sudca pôsobiaci na súde 
sociálneho zabezpečenia tak neurobil z toho dôvodu, že strany sa domnievali, že sa 
tým konanie neprimerane predĺži. Dvaja ďalší sudcovia na súde prvého stupňa sa 
chceli obrátiť na ESD, avšak nebolo to možné vzhľadom na obmedzenia právomocí 
ESD v zmysle hlavy IV Zmluvy o ES, predovšetkým pokiaľ ide o otázky 
prisťahovalectva.

Ako vyplýva z nasledujúceho diagramu, väčšina opýtaných poskytla v tomto bode 
vcelku podrobné odpovede.

  

79%

14%
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Reference still pending
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(c) Dĺžka konania pred ESD

Priemerná dĺžka prejudiciálneho konania bola 18 a pol mesiaca. Tento údaj nie je 
možné porovnať s vlastnými štatistickými údajmi ESD, tak ako sú uvedené v jeho 
výročných správach, pretože niektoré návrhy na začatie konania, ktoré sudcovia 
uviedli, pochádzajú z 80. rokov alebo sú ešte staršie. Priemerná dĺžka je o jeden a pol 
mesiaca kratšia ako najnovší dostupný údaj z ESD o priemernej dĺžke ukončených 
prípadov (19,8 mesiaca v roku 2006)13. Jedno konanie trvalo viac než 35 mesiacov, 
kým v ôsmich prípadoch boli konania uzavreté do jedného roku.

Na otázku, či považujú niektorú konkrétnu časť prejudiciálneho konania za 
neprimerane dlhú, odpovedala väčšina sudcov (43 %) záporne. Veľký počet sudcov 
(36 %) považoval konanie ako celok za príliš zdĺhavé. Jeden sudca zo Spojeného 
kráľovstva uviedol, že príčinou môže byť veľké pracovné zaťaženie ESD. Švédsky 
a nemecký sudca považovali konanie za zdĺhavé z toho dôvodu, že samotné otázky 
boli veľmi dlhé a zložité. Dvaja sudcovia napokon považovali konanie v ich prípade za 
rýchle – jedno rozhodnutie súd vyniesol bez ústnej časti konania a prednesenia 
návrhov zo strany generálneho advokáta.

Pokiaľ ide o konkrétne časti konania, najkritizovanejšou bola podľa fínskeho 
a nemeckého sudcu ústna časť konania. Jeden nemecký sudca správneho súdu 
kritizoval dĺžku lehoty, v rámci ktorej môžu členské štáty predkladať písomné 
pripomienky. Konanie v prípade návrhu jedného respondenta sa predĺžilo z toho 
dôvodu, že dvakrát po sebe nastali zmeny v pridelení prípadu v rámci systému komôr 
ESD.

(d) Preformulovanie otázok v návrhu

Len malý počet sudcov, ktorí mali skúsenosť s prejudiciálnym konaním (11 %), 
uviedol, že Súdny dvor ich otázky do určitej miery preformuloval. Otázky dvoch 
sudcov boli preformulované úplne a jeden sudca zo Spojeného kráľovstva považoval 
takéto preformulovanie za prehnané. Štyri ďalšie návrhy boli preformulované len 
minimálne. V jednom prípade sa sudca vyjadril v tom zmysle, že reformuláciou ESD 
sa vyjasnil význam otázky. ESD v inom prípade spojil dve otázky do jednej.

(e) Pomoc pri podávaní návrhov ESD

Kým 60 % sudcov podávajúcich návrhy uviedlo, že im bola pri formulácii návrhu 
poskytnutá pomoc, 40 % takúto pomoc nedostalo. Štyria sudcovia spomedzi tých, 
ktorým nebola poskytnutá pomoc, uviedli, že pomoc nebola potrebná ani vhodná.

Respondenti, ktorí vyhľadali pomoc, ju vyhľadali mnohými spôsobmi. 
Najpopulárnejšou formou pomoci bola pomoc zo strany ostatných kolegov na súde, 
kde príslušný sudca pôsobil (29 %). Ďalšími, pomerne populárnymi spôsobmi 
vyhľadania pomoci, bolo využitie informácií na webovej stránke Súdneho dvora 
a oznámenia Súdu v tejto otázke (15 %), vzdelávanie (13 %) a učebnice a 
akademické texty (13 %). Ďalšími citovanými zdrojmi je vlastná judikatúra Súdneho 
dvora (10 %), návrhy strán (6 %), judikatúra najvyšších vnútroštátnych súdov (4 %), 
                                           
13 Súdny dvor, výročná správa za rok 2006, tabuľka 8 na strane 87.
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osobné skúsenosti z minulosti (4 %), špecializovaný sudca alebo poradca na súde (4 
%) a napokon ministerstvo spravodlivosti (2 %). Veľké množstvo sudcov využilo 
kombináciu pomoci z viacerých zdrojov.

Justice
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colleague or
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court

Past personal
practice

National
case-law (eg.

From a
supreme

court)

Parties ECJ case-law Textbooks /
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(f) Vplyv rozhodnutia ESD na vnútroštátne konania

Veľká väčšina respondentov (89 %) považovala rozhodnutie ESD za ľahko 
uplatniteľné na okolnosti prípadu, čo umožnilo uzavretie prejudiciálneho konania 
vcelku bezproblémovým spôsobom. Jeden sudca uviedol, že rozhodnutie bolo tak 
jednoznačné, že na vnútroštátnej úrovni bolo potrebné rozhodnúť jedine o nákladoch.

Menšina (11 %) respondentov sa domnievala, že rozhodnutie Súdneho dvora 
neumožňovalo vykonať jednoznačné rozhodnutie na vnútroštátnej úrovni. Jeden 
sudca vyslovil názor, že odpoveď bola úplne nepoužiteľná a ďalší uviedol, že ESD 
jednu základnú a jednoznačnú otázku výslovne opomenul. Ďalší sudca sa vyslovil 
v tom zmysle, že najlepšie je obracať sa na ESD s jednoznačnými otázkami typu 
áno/nie, aby sa predišlo viacznačným odpovediam, ktoré by sa ťažko uplatňovali na 
okolnosti prípadu.

Rozhodnutie viedlo v troch prípadoch k zmene alebo zrušeniu vnútroštátnej 
legislatívy, pričom v dvoch iných prípadoch sa vnútroštátni sudcovia vyjadrili v tom 
zmysle, že ich správne uplatnenie prejudiciálneho rozhodnutia bolo neskôr zrušené 
na základe odvolania. Jeden sudca to považoval za „generačný problém“ spočívajúci 
v tom, že odvolacie alebo najvyššie súdy nezohľadňujú v dostatočnej miere prednosť 
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práva Spoločenstva.

V inom prípade sa spor podarilo vyriešiť mimosúdnou cestou a prejudiciálne 
rozhodnutie nebolo potrebné využiť. Strany napokon v dvoch ďalších prípadoch 
predložili po vydaní rozhodnutia zo strany ESD ďalšie fakty a v súvislosti s nimi sa 
rozhodnutie nedalo použiť.

(g) Odporúčania na zlepšenie konania

Túto časť je potrebné vnímať odlišne od predchádzajúcich častí 4(b)-(f). V tomto 
prípade sa k návrhom na zlepšenie konania vyjadrovali všetci sudcovia-respondenti, 
bez ohľadu na to, či predložili návrh na začatie prejudiciálneho konania alebo nie.

Získaných 210 odpovedí bolo klasifikovaných podľa rôznych tém, ktoré sú bližšie 
rozpracované nižšie. Ako je vidieť na obrázku č. 19, sudcovia žiadali najmä väčší 
rozsah vzdelávania a lepší prístup k informáciám o konaní (42 %). Veľké množstvo 
respondentov (24 %) kritizovalo dĺžku konania. Štýl a argumentáciu rozsudkov ESD 
kritizovalo 10 % opýtaných osôb. Rôzne vnútorné reformy ESD navyše navrhovalo 6 
% respondentov. Rovnaké percento sudcov sa napokon vyslovilo za užšie zapojenie 
sudcov, ktorí predkladajú návrh, do prejudicálneho konania. 

(i) Väčší rozsah vzdelávania a lepší prístup k informáciám

Najčastejšie sa v súvislosti so zlepšeniami prejudiciálneho konania spomínalo 
vzdelávanie vnútroštátnych sudcov a lepší prístup k informáciám o konaní (42 %). 
Podľa francúzskeho sudcu je dosiahnutie určitého stupňa vedomostí a skúseností 
v súvislosti s predmetom a samotným konaním základnou podmienkou, ak sa má čo i 
len uvažovať o podaní návrhu na prejudiciálne konanie. Prvá skupina odporúčaní 
bola zameraná na odstránenie „strachu z neznámeho“, ako to pomenoval jeden 
nemecký sudca. Patria sem situácie, ktoré by sudcov odrádzali čo i len od myšlienky 
na podanie návrhu z dôvodu nedostatočných skúseností a znalostí, ale aj tie, kedy by 
návrh nepodali zo strachu, že ESD by ho mohol označiť za neprijateľný. Medzi 
návrhmi sa uvádzali špecializované odborné právnické a lingvistické kurzy s veľmi 
výrazným zameraním na konkrétne oblasti (mimoriadne veľký počet sudcov z Litvy a 
z Estónska navrhoval napríklad praktické workshopy a  fiktívne súdne procesy), 
právnické publikácie a návštevy Súdneho dvora. 

Niektorí respondenti požadovali základné aktuálne informácie alebo pravidelné 
zasielanie elektronického bulletinu o prebiehajúcich a uzavretých prejudiciálnych 
konaniach. Mnohí požadovali úradné formuláre, šablóny alebo usmernenia k 
správnemu postupu, ktoré by mohli využívať pri podávaní návrhov na začatie 
prejudiciálneho konania. Jeden nemecký sudca Súdu prvého stupňa navrhol 
vypracovanie príručky k návrhom na vydanie prejudiciálneho rozhodnutia v spolupráci 
s vnútroštátnymi úradmi a v zmysle príručky použitej na účely smernice o vykonávaní 
dôkazov.14 Jeden sudca uviedol, že by mal s prejudiciálnym konaním menej 
problémov, ak by bol jasnejší postup sumarizácie faktov v návrhu. Dvaja sudcovia 

                                           
14 Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri 
vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach databáza je dostupná na: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_en.pdf
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z Francúzska a Poľska však na druhej strane uviedli, že sú absolútne spokojní 
s oficiálnym usmernením, ktoré im v roku 2005 poskytli ich ministerstvá a ktoré sú 
k dispozícii online. 

Druhou veľmi častou témou bol strach z toho, že sa podá návrh, ktorý už niekedy 
podaný bol. V tejto súvislosti jeden sudca predniesol návrh na vytvorenie atlasu 
otázok, ktoré už boli súdu predložené, ktoré by boli zoradené podľa predmetu a na 
základe modelu, ktorý bol vytvorený v oblasti súdnej spolupráce 
v občianskoprávnych15 veciach. Ďalšou myšlienkou bolo zavedenie horizontálneho 
mechanizmu, prostredníctvom ktorého mali mať všetci sudcovia EÚ systematický 
prehľad o návrhoch podaných v konkrétnej oblasti svojho záujmu. Bulharský sudca 
poznamenal, že by sa mal v každom prípade zjednodušiť postup kontroly toho, či už 
bol zamýšľaný návrh skutočne predložený. Nemecký sudca pôsobiaci v oblasti 
patentového práva sa vyjadril v tom zmysle, že informácie týkajúce sa individuálnych 
návrhov na vydanie prejudicálneho rozhodnutia, uvedené v Úradnom vestníku 
Európskej únie, neboli postačujúce a mali by sa doplniť.

Treťou opakujúcou sa témou bola túžba získať všetky relevantné informácie k 
návrhom na začatie prejudiciálneho konania cez internet. Jeden poľský respondent 
zašiel ešte ďalej a navrhol možnosť elektronického podávania návrhov.

(ii) Skrátenie konania

Sudcovia zo šestnástich členských štátov veľmi výrazne upozorňovali na 
neprimerane dlhé trvanie konania. Podľa názoru sudcov je neprimeraná dĺžka 
konania príčinou podávania nižšieho počtu návrhov. Mnohí sudcovia sa vyjadrili v tom 
zmysle, že konanie poznajú, avšak ho nevyužívajú z dôvodu dĺžky jeho trvania. 
Sudca z Rakúska napríklad poznamenal, že takéto dlhé časové lehoty sú absolútne 
neprijateľné v oblasti sociálneho práva. Jeden nemecký sudca pôsobiaci na súde 
vyššieho stupňa mal obzvlášť veľký problém porozumieť tomu, prečo je taký veľký 
časový odstup od konca ústnej časti konania po vynesenie prejudiciálneho 
rozhodnutia a uviedol, že podobné zdržania by sa v oblasti vnútroštátneho súdnictva 
pravdepodobne považovali za škodlivé a nezákonné. Niektorí sudcovia sa na 
problém pozreli z opačnej strany a uviedli, že nevyužitá kapacita vnútroštátnych 
sudcov by v prípade skrátenia dĺžky konania viedla k tomu, že ESD by hrozilo 
zaplavenie návrhmi na vynesenie prejudiciálneho rozhodnutia. 

Niektorí sudcovia vyzvali na urýchlenie konania predovšetkým v určitých naliehavých 
prípadoch, ako napríklad v oblasti azylovej politiky. Jeden sudca vyhlásil, že návrhy 
na začatie prejudicálneho konania by mali mať prioritu pred inými typmi prípadov pred 
ESD, pričom iný sudca by uprednostnil častejšie využitie skráteného konania.16

Len malý počet sudcov v skutočnosti predniesol návrhy k tomu, ako dlho by malo 
priemerné konanie trvať.  Sudca z Fínska navrhol dĺžku 3-4 mesiace, kým podľa 
istého švédskeho sudcu by malo trvať 7-8 mesiacov.

                                           
15 Európsky justičný atlas pre občianske veci je dostupný na tejto adrese: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
16 Skrátené konanie upravuje článok 104a Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, pričom nový článok 104b 
uvádza do právneho poriadku naliehavé konanie a stanovuje k nemu pravidlá.
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(iii) Úprava a obsah rozhodnutí ESD 

Mnohým sudcom, predovšetkým, ale nie výlučne z Nemecka, ležala na srdci 
predovšetkým úprava a obsah rozhodnutí ESD. Najčastejšie výhrady sa týkali 
zrozumiteľnosti rozhodnutí z lingvistického hľadiska. Ďalšia skupina odpovedí sa 
týkala neprimeranej dĺžky rozhodnutí. Jeden sudca z Fínska si napríklad želal kratšie 
rozsudky, ktoré by sa viac podobali rozsudkom najvyššieho správneho súdu Fínska. 
Niektorí sudcovia vyslovili názor, že argumentácia ESD je na riadne využitie 
v súvislosti s  prípadmi na vnútroštátnej úrovni príliš všeobecná alebo abstraktná. 
Niekoľkým iným sudcom prekážal spôsob, akým ESD pristupoval k precedensom. 
Kým jeden sudca by uprednostnil, keby bola v rozhodnutiach explicitnejšie uvedená 
ich súvislosť s predchádzajúcou judikatúrou, iný sa priklonil k systému, ktorý by 
vychádzal skôr zo zásad ako z precedensov. Jeden sudca napokon vyhlásil, že ESD 
by mal viac využívať zásadu obiter dicta.

Nie všetky odpovede pod touto hlavičkou však boli sťažnosti. Jedna sudkyňa označila 
dialóg medzi ESD a vnútroštátnymi súdmi za „osviežujúco odlišný“ od toho, akým 
spôsobom jednal jej domáci ústavný súd so sudcami podávajúcimi návrh na začatie 
prejudiciálneho konania.

(iv) Intenzívnejšia spolupráca so súdom podávajúcim návrh na začatie 
prejudiciálneho konania

Veľký počet sudcov si želá väčšie zapojenie súdu podávajúceho návrh na začatie 
prejudiciálneho konania vo všetkých fázach konania. Jedna nemecká sudkyňa 
pôsobiaca v oblasti finančného práva uviedla, že po rozšírení Únie ešte viac stúplo 
riziko, že sudcovia, generálni advokáti alebo zamestnanci ESD zaoberajúci sa 
konkrétnym prejudiciálnym konaním by nemuseli poznať príslušný vnútroštátny 
právny systém. Zdôraznila, že táto skutočnosť často krát vyšla najavo až po vypočutí 
názorov generálneho advokáta a  bolo by už príliš neskoro na to, aby vnútroštátny 
sudca mohol niečo urobiť. Navrhla preto formálnu možnosť prekladania stanovísk zo 
strany sudcu podávajúceho návrh na začatie prejudiciálneho konania, aj napriek 
tomu, že si uvedomovala, že to nepomôže pri skracovaní konania a malo by sa to 
preto uskutočniť veľmi rýchlo. Niekoľko respondentov vyjadrilo zhodný názor vo 
všeobecnejšej rovine.

Jeden sudca pracovného súdu navrhol zavedenie povinných konzultácií so sudcom 
podávajúcim návrh, predtým, ako by ESD mohol zmeniť znenie niektorej časti návrhu. 
Ďalší sudca vyzval na dialóg v prípade potreby zmeny znenia otázok. Ďalší návrh, 
ktorí predniesli dvaja respondenti, pozostával z toho, že sudca podávajúci návrh by 
sa vyzval na zapojenie do ústnej časti konania, aby sa zaručilo, že rozhodnutie ESD 
bude naďalej relevantné pre konkrétny vnútroštátny prípad. Jeden sudca 
špecializujúci sa na finančné otázky by bol rád, keby jestvovalo „osobitné kreslo“ pre 
sudcov, ktorí sú ochotní  osobne sa zúčastniť konania pred ESD, a uprednostnil by 
tiež, keby uvedení sudcovia mohli odpovedať na otázky všetkých strán a pozdraviť 
sudcu spravodajcu.

(v) Reforma pracovných štruktúr ESD
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Respondenti z mnohých členských štátov navrhli štrukturálne zmeny ESD. 
Najčastejším návrhom bola podpora špecializácie sudcov ESD a vytvorenie 
špecializovaných komôr. Cieľom bolo zvýšenie prijateľnosti rozsudkov ESD pre 
špecializovaných vnútroštátnych sudcov.

Sudca z Dánska navrhol v určitých oblastiach, v ktorých už existuje dostatočne široká 
judikatúra ESD, presunúť právomoc vynášať prejudiciálne rozhodnutia na Súd prvého 
stupňa. Nemecký sudca z najvyššieho regionálneho správneho súdu navrhol užšie 
zapojenie generálnych advokátov do vnútroštátneho konania, ktoré je predmetom 
podaného návrhu na začatie prejudiciálneho konania. Jeden rakúsky sudca zašiel vo 
svojom návrhu ešte ďalej a navrhol vo všetkých členských štátoch založiť Súdy 
prvého stupňa Spoločenstva. Ďalší nápad prišiel od nemeckého sudcu, ktorý navrhol 
priamu voľbu sudcov ESD vnútroštátnymi sudcami, namiesto ich menovania na 
základe vzájomnej dohody vlád členských štátov v zmysle článku 223 ods. 1 Zmluvy 
o ES.

Dvaja sudcovia najvyššieho súdu z dvoch rôznych členských štátov uviedli, že ESD 
by mal rozhodovať len v prípadoch, ktoré majú najväčší význam pre právny poriadok 
Spoločenstva, čím podporili zavedenie akéhosi typu voliteľnej jurisdikcie.

(vi) Obmedzovanie práva na podávanie návrhov na začatie prejudiciálneho 
konania

Menší počet sudcov z Nemecka a Dánska, predovšetkým zo súdov druhého stupňa, 
navrhol obmedziť právo súdov prvého stupňa na obracanie sa s prejudicálnymi 
otázkami na ESD. Jeden sudca vyjadril názor, že súdy nižšieho stupňa by sa mali 
povinne obrátiť na príslušný vyšší súd a až potom by mali mať právo kontaktovať 
s prejudiciálnou otázkou ESD. Ďalší sudca uviedol, že prvostupňoví súdcovia 
využívali mechanizmus prejudiciálnych návrhov na to, aby sa vyhli rozhodovaniu 
v zložitých otázkach. Jedna opýtaná osoba navrhla poskytnúť stranám právomoc 
zablokovať rozhodnutie sudcu predložiť vec ESD. 

(vii) Posilnenie vecnej príslušnosti ESD

Niekoľko sudcov z Nemecka podporilo plné rozšírenie vecnej príslušnosti na oblasti 
upravované v hlave IV Zmluvy o ES a hlave VI Zmluvy o EÚ, predovšetkým na oblasť 
azylovej politiky a prisťahovalectva. Dvaja poľskí sudcovia podobným spôsobom 
vyzvali svoj členský štát k uskutočneniu vyhlásenia v zmysle článku 35 ods. 2 Zmluvy 
o EÚ.

(viii) Špecializovaná pomoc

V mnohých odpovediach, pochádzajúcich predovšetkým od respondentov z nových 
členských štátov, odznela výzva na vytvorenie alebo posilnenie vnútroštátnych 
orgánov alebo informačných liniek na pomoc sudcom, ktorí majú záujem predložiť 
návrh na začatie prejudiciálneho konania. Ďalší uprednostnili ideu zamestnávania 
špecializovaných asistentov na každom súde, resp. na vyšších súdoch. Sudca 
pôsobiaci na kasačnom súde napokon vyzval na vytvorenie útvaru v rámci Súdneho 
dvora, na ktorý by sa mohli priamo obracať vnútroštátni sudcovia, aby mohli lepšie 
viesť skúmanie.
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(ix) Uvoľnenie kritérií uplatnenia doktríny acte clair

Niekoľkí respondenti vyjadrili názor, že je vzhľadom na rozširujúce sa a čoraz 
častejšie uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva potrebné uvoľniť kritériá 
využívania doktríny acte clair. Jeden sudca najvyššieho súdu uviedol, že v prípade, 
ak by vnútroštátne súdy uplatňovali článok 234 ods. 3 Zmluvy o ES prísne v súlade 
s kritériami podľa judikatúry ESD17, ESD by bol zaplavený žiadosťami z vyšších 
súdov. Sudca zo súdu prvého stupňa vyslovil názor, že koncepcia súdu „proti ktorého 
rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva“ je 
nejasná.

(x) Skvalitnenie vnútroštátneho procesného práva 

Jeden sudca vyjadril znepokojenie nad tým, že na základe nemeckého procesného 
práva by bolo možné zisťovať fakty druhý raz, až potom ako by súd prvého stupňa 
v prípade potreby odoslal návrh na začatie prejudiciálneho konania. Opätovným 
skúmaním faktov by sa rozhodnutia ESD mohli stať zbytočnými, pretože by boli 
založené na neaktuálnych faktoch.

                                           
17 Pozri napríklad vec C-283/81 CILFIT, ECR [1982] s. 3415 odseky 16-20.
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5. Odvolávanie sa strán na právo Spoločenstva

(a) Frekvencia
Pri zohľadnení celkového počtu odpovedí na túto otázku, ktorých je viac než 1000 
(presne 1109), sa zdá byť vcelku jasné, že strany sa pred vnútroštátnymi sudcami 
odvolávajú na právo Spoločenstva len zriedka (pozri nasledujúci diagram).

V diagrame sú s použitím váženého ukazovateľa vo vzostupnom poradí zľava 
doprava uvedené členské štáty, v ktorých sa strany podľa názoru sudcov-
respondentov najčastejšie odvolávajú na právo Spoločenstva. Niektoré členské štáty 
nebolo možné do diagramu začleniť vzhľadom na nedostatočný počet vyhovujúcich 
odpovedí. Z diagramu vyplýva relatívne jasný trend odvolávania sa na právo 
Spoločenstva častejšie v „starých“ členských štátoch s výnimkou Belgicka 
a Portugalska. Je pozoruhodné, že pred väčšinou sudcov v Bulharsku, Poľsku a 
Českej republike sa strany na právo Spoločenstva neodvolali nikdy. Vo všeobecnosti 
sa na predpisy Spoločenstva pred väčšinou sudcov odvoláva „zriedka“, s výnimkou 
Dánska, Fínska a Švédska, kde sa na ne odvoláva častejšie.

Very often
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Often
7%

Occasionally
21%

Rarely
44%

Very rarely
26%
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Pri využití rovnakého váženého ukazovateľa je zrejmé aj to, že na právne predpisy 
Spoločenstva sa najviac odvoláva na súdoch zameraných na finančné otázky, 
duševné vlastníctvo a správne otázky. 9 % všetkých respondentov si všimlo, že na 
právne predpisy Spoločenstva sa odvolávalo „často“ alebo „veľmi často“. Tento počet 
sa však v prípade finančných súdov zvýšil na 41 %, v prípade správnych súdov na 28 
% a súdov duševného vlastníctva na 25 %.
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Odpovede navyše jednoznačne naznačujú aj to, že čím je vyšší súd, tým je 
pravdepodobnejšie, že sa pred ním bude odvolávať na legislatívu Spoločenstva. 
Tento trend je obzvlášť viditeľný v prípade najvyšších súdov a kasačných súdov, ako 
je vidieť na nasledujúcom diagrame.

(b) Príslušné oblasti

Z 533 analyzovaných odpovedí vidieť, že právne predpisy Spoločenstva prenikajú 
mnohými rozličnými oblasťami na vnútroštátnej úrovni. Dvomi veľmi často citovanými 
oblasťami sú ochrana spotrebiteľa (9 %) a občianske a procesné právo (11 %). 
Ďalšími oblasťami s relatívne vysokým výskytom je politika v oblasti hospodárskej 
súťaže (9 %), sexuálna diskriminácia (8 %), pracovnoprávna oblasť (7 %), základné 
slobody (6 %), životné prostredie (5 %), clá (4 %) a DPH (2 %). Je pozoruhodné, že 
mnohí sudcovia (3 %) uviedli aj azylovú politiku.

Respondenti, ktorí uviedli poľnohospodárstvo, sa predovšetkým vyjadrovali k 
spoločnej organizácii trhov vrátane mliečnych výrobkov. Keď spomínali základné 
slobody, sudcovia hovorili najmä o otázkach týkajúcich sa voľného pohybu osôb 
(smernica o voľnom pohybe osôb a o občianstve18). Uviedlo sa množstvo súvisiacich 
tém, ako vysielanie pracovníkov, prenosnosť dôchodkov a sociálne zabezpečenie. 
Medzi uvedenými témami bol aj voľný pohyb tovaru, predovšetkým farmaceutík, 
a voľný pohyb služieb, najmä služieb v zdravotníctve a služieb, ktoré je možné 
poskytovať bez prechodu hraníc (napr. online hry). Veľmi často bola v súvislosti 
s prevodmi podnikov spomínaná sloboda usadenia.

Uvádzali sa tiež niektoré aspekty politiky v oblasti hospodárskej súťaže: kartely, 
vertikálne obmedzenia, zlúčenia a štátnu pomoc. To isté sa dá povedať o právach 
v oblasti duševného vlastníctva (návrhy, autorské právo, obchodné značky, patenty, 
smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva19).

                                           
18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 
35).
19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004, s. 16).
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Sudcovia spomenuli veľké množstvo oblastí týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa 
vrátane balíkov cestovných služieb, podomového predaja, protiprávnych zásielok 
informujúcich o „výhre ceny“ a odškodnenia. V oblasti občianskeho a procesného 
práva sudcovia spomínali uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach20, Rímsky dohovor21, premlčacie lehoty, zmluvné právo a právne predpisy 
Spoločenstva týkajúce sa doručovania dokumentov, právnej pomoci22 a dokazovania. 
Toto občianske hľadisko bolo jednoznačne viditeľné tiež v prípade častých odkazov 
na 23 nariadenie Brusel II „bis“ a vyživovaciu povinnosť v rámci prípadov rodinného 
práva.

Menší počet sudcov, predovšetkým z Rumunska a Bulharska, sa odvolával na 
Európsky súd pre ľudské práva a článok 6 Európskeho dohovoru pre ľudské práva.

                                           
20 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, Ú. v. ES L 12, 16. 1. 2001. s.1.

21 Dohovor o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorený na podpis v Ríme dňa 19. júna 
1980 (80/934/EHS), Ú. v. ES L 266, 9.10.1980, s. 1.
22 Smernica Rady 2003/8/ES o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch 
ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch, Ú. 
v. ES L 26, 31.1.2003, s.41.
23 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s.1.
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(c) Prečo sa takéto prípady dostanú pred vnútroštátnych sudcov

43 sudcov uviedlo vo svojej odpovedi aj dôvody, prečo sa pred nich dostanú prípady 
z určitých oblastí práva Spoločenstva. Výrazne najčastejšou odpoveďou (42 %) bol 
zrejmý alebo potenciálny nesúlad medzi smernicami a vnútroštátnymi vykonávacími 
opatreniami. Sudca z Rumunska uviedol, že táto funkcia súdov bola dôležitá pri 
uplatňovaní práva Spoločenstva na najnižšej úrovni. V tejto súvislosti sa často 
uvádzali smernice s pôsobnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa vrátane smernice o 
ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku24 a tiež problematika 
elektronického obchodovania. Viacerí sudcovia v tomto kontexte uviedli aj pracovné 
právo a otázky diskriminácie. Sudca z Fínska uviedol, že strany sa odvolávali na 
právo Spoločenstva v oblasti sexuálnej diskriminácie z dôvodu, že sa často krát 
domnievali, že im európska legislatíva poskytne širšie práva ako právo vnútroštátne.

Právo Spoločenstva sa využívalo aj ako pomôcka pri výklade vnútroštátneho práva, 
ktoré bolo buď neúplné alebo v niektorej oblasti chýbalo úplne. Sudca zo súdu prvého 
stupňa v Nemecku uviedol, že napriek tomu, že smernice boli väčšinou 
transponované na adekvátnej úrovni, ľudia si často neuvedomovali, že opatrenia na 
vnútroštátnej úrovni vychádzali z práva Spoločenstva a nevšimli si prípady 
nesprávnej transpozície legislatívy. Nemecký sudca z vyššieho regionálneho súdu 
uviedol, že vnútroštátna legislatíva často zaostáva za právom Spoločenstva.

Respondenti často (14 %) uvádzali, že strany sa na právo Spoločenstva odvolávali 
v tých oblastiach, ktoré už svojou podstatou zahŕňajú cezhraničnú činnosť alebo 
vzťah vzájomnej závislosti medzi členskými štátmi (napríklad clo, doprava, obchodné 
právo, konkurzné právo, voľný pohyb osôb). 

14 % sudcov upozornilo na skutočnosť, že strany skôr poznali a odvolávali na právo 
Spoločenstva v oblastiach, ktoré európska legislatíva najpodrobnejšie upravuje. 
V tejto súvislosti uviedli oblasti environmentálneho práva a telekomunikácií. Rovnaký 
názor odznel aj v súvislosti s existenciou rozsiahlej judikatúry ESD v oblasti, na ktorú 
sa dá jednoducho odvolávať - napríklad v oblasti konkurenčného alebo občianskeho 
a obchodného práva.

Pre 12 % opýtaných bol hlavným dôvodom odvolávania sa na právo Spoločenstva 
nezvyčajne medzinárodný charakter niektorých strán súdnych sporov a ohrozené 
finančné záujmy. Išlo o oblasti voľného pohybu tovaru, práv duševného vlastníctva, 
hospodárskej súťaže a práv obchodných spoločností.

Pokiaľ ide konkrétne o občianske procesné právo, 9 % respondentov sa vyjadrilo 
v tom zmysle, že vzhľadom na to, že sa na úrovni Spoločenstva prijali opatrenia na 
zjednodušenie prístupu k spravodlivosti a k práci sudcov, strany uprednostňujú 
priame uplatňovanie právnych aktov Spoločenstva. Dvaja slovinskí sudcovia uviedli, 
že tieto právne akty zvyšujú právnu istotu a transparentnosť. Ďalší sudcovia sa 
v tomto zmysle vyjadrili konkrétne v súvislosti s doložkou vykonateľnosti (exequatur) 

                                           
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy 
na diaľku (Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19).
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a konkurzným právom.

Niekoľko sudcov napokon uviedlo aj to, prečo sa strany na právo Spoločenstva 
neodvolávali alebo sa naň odvolávali neochotne. Verejné orgány tak konali len v tom 
prípade, ak sa špeciálne zameriavali na konkrétnu oblasť. To isté bolo uvedené aj o 
ostatných stranách, napríklad v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže, kde boli ohrozené hospodárske záujmy. Právnici sa podľa 
všetkého cítili bezpečnejšie v oblasti vnútroštátneho práva, ktoré, ako vyhlásil jeden 
sudca, bolo známejšie a právne istejšie. Ďalší sudca, pôsobiaci na vyššom 
nemeckom súde v pohraničnej oblasti uviedol, že úroveň vedomostí strán o práve 
Spoločenstva výrazne kolíše. Bol to hlavný faktor rozhodujúci o odvolávaní sa na 
právo Spoločenstva.
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6. Vnútroštátny sudca ako prvý sudca práva Spoločenstva

Na túto otázku odpovedalo 853 sudcov. Keďže odpovede na tieto otázky boli z 
obsahového hľadiska veľmi odlišné, analyzovať ich budeme najprv na základe 
konkrétnych ukazovateľov a potom vo forme tematického prehľadu.

(a) Všeobecná informácia o prístupe sudcov

Cieľom prvého ukazovateľa je poskytnúť určitú predstavu o postoji sudcov k ich úlohe 
v rámci právneho poriadku Spoločenstva. Sudcovia sa najčastejšie vyjadrovali v tom 
zmysle, že cítia vážny záväzok voči európskemu právu a silný pocit zodpovednosti, 
keďže právo Spoločenstva sa stalo súčasťou vnútroštátnej legislatívy a je potrebné 
ho v príslušných oblastiach uplatňovať (48 %). Veľmi veľký počet sudcov (17 %) sa 
k tejto úlohe postavil indiferentne. 13 % opýtaných sudcov malo z práva Spoločenstva 
obavy a malé percento (2 %) dokonca strach. Na druhej strane bolo 8 % zvedavých 
respondentov, ktorí mali chuť sa o tejto oblasti naučiť viac a rovnaký počet ich 
kolegov, ktorí cítili pri vykonávaní svojej úlohy nadšenie. Malé množstvo sudcov (4 
%), vrátane sudcu z Dánska, ktorý v oblasti európskeho práva získal doktorát, 
vyjadrilo v tejto oblasti veľké sebavedomie. Jeden bulharský sudca bol dokonca 
„hrdý“ na to, že dokáže uplatňovať právo Spoločenstva, aj keď to pre neho bola extra 
výzva.

Cieľom druhého ukazovateľa je merať to, ako vnímajú vnútroštátni sudcovia 
náročnosť tejto úlohy. Väčšine vnútroštátnych sudcov sa táto úloha zdala byť ťažká 
(52 %) alebo veľmi ťažká (23 %). Pre menšinu to bola úloha buď pomerne málo 
komplikovaná (7 %) alebo rovno jednoduchá (18 %).

Tretí ukazovateľ naznačuje relevantnosť tejto úlohy pre respondentov. V tomto 
prípade boli odpovede obzvlášť jednoznačné. Veľká väčšina sudcov považovala 
svoju funkciu prvého sudcu pre právo Spoločenstva vo vzťahu k svojej každodennej 
práci za buď úplne (27 %) alebo čiastočne (26 %) irelevantnú alebo za málo 
podstatnú (25 %). Ďalšie 4 % opýtaných sa domnievali, že právo Spoločenstva sa ich 
nedotýka, ale vyslovili nádej, že sa to časom zmení vzhľadom na nedávny vstup ich 
krajiny do EÚ. Menšina (14 %) napokon považovala svoju úlohu za významnú 
a niektorí (4 %) ju považovali za mimoriadne dôležitú pre ich každodennú pracovnú 
činnosť.

Ak by sme teda mali na základe odpovedí na túto otázku zostaviť stručný profil 
typického sudcu prvého stupňa, vyzeral by takto: 

„Považujem sa predovšetkým za vnútroštátneho sudcu. Právo 
Spoločenstva beriem vážne, aj napriek tomu, že pri riešení takej 
komplexnej legislatívy ide o veľkú zodpovednosť. Pri vykonávaní 
svojej každodennej práce sa s ním stretávam zriedka, pretože 
strany sa naň takmer vôbec neodvolávajú.
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(b) Prehľad jednotlivých odpovedí

(i) Právo Spoločenstva ako neoddeliteľná súčasť vnútroštátneho práva 
a vnútroštátny sudca ako pasívny arbiter

Veľmi veľký počet sudcov odpovedal v tom zmysle, že sami seba nepovažujú za 
prvých sudcov práva Spoločenstva, ani týmto spôsobom nevnímajú svoju 
každodennú prácu, pretože vnútroštátne právo je už súčasťou práva Spoločenstva. 
Mnoho opýtaných osôb, predovšetkým z Poľska, uviedlo, že pri správnej 
implementácii práva Spoločenstva prostredníctvom vnútroštátnej legislatívy sa 
absolútne odstránila potreba využívať zásadu priameho účinku smerníc. Väčšina 
sudcov preto uviedla, že právo Spoločenstva by uplatňovali priamo a nezávisle od 
akýchkoľvek vykonávacích opatrení jedine v tom prípade, ak by sa strany naň 
špeciálne odvolávali. Jeden nemecký sudca správneho súdu sa považoval za 
„otvárača dverí“ smerom k ESD pre strany, ktoré si tak ďaleko želali zájsť. Jeden 
poľský sudca opísal uvedený postoj v tomto ohľade ako „dosť pasívny“. Často 
nasledovalo všeobecné pozorovanie, že ani strany ani právnici sa nikdy 
vo významnej miere o právo Spoločenstva neopierali. Jeden poľský sudca 
poznamenal, že vstup jeho krajiny do Európskej únie mu v každodennej práci 
nepriniesol žiadnu hmatateľnú zmenu.

(ii) Dojem, že právo Spoločenstva má vplyv jedine na cezhraničné 
situácie

Sudca z francúzskeho odvolacieho súdu poznamenal, že mnohí sudcovia si 
neuvedomili, že právo Spoločenstva má vplyv na oveľa viac oblastí, ako len na 
cezhraničné situácie.

(iii) Množstvo a komplexnosť právnych predpisov Spoločenstva

Sudca z Francúzska uviedol, že na právo Spoločenstva sa pozerá so strachom, 
pretože ide o neznámy legislatívny systém, ku ktorému sa zložito pristupuje, pričom 
ešte väčší problém ako sudcovia majú pri prístupe k nemu právnici. Tento pocit 
vyjadril aj sudca z nemeckého súdu druhého stupňa, pre ktorého bola terminológia 
právneho systému Spoločenstva „cudzia“ alebo „extrémne cudzia“. Ďalšia, 
opakovane sa vyskytujúca obava, sa týkala celkového rozsahu sekundárnych 
právnych predpisov Spoločenstva a pocitu, že legislatíva sa neustále vyvíja, jej objem 
sa zväčšuje a stáva sa čoraz komplikovanejšou. Niekoľko sudcov, medzi ktorými boli 
aj sudcovia prejavujúci značné nadšenie a záujem o právo Spoločenstva, vyslovilo 
názor, že je mimoriadne náročné sledovať najnovší vývoj legislatívy v určitých 
oblastiach.

(iv) Dodatočná záťaž

Respondenti pravidelne vyjadrovali obavy z toho, že v dôsledku pracovnej záťaže 
bolo pre nich veľmi ťažké, ak nie nemožné, venovať sa hĺbkovému skúmaniu 
legislatívy Spoločenstva. Tento názor bol podporený dojmom, že na porozumenie 
určitému aspektu práva Spoločenstva na dostatočnej úrovni je potrebné omnoho viac 
času, ako na preskúmanie niektorej oblasti vnútroštátneho práva.
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(v) Nepriateľstvo voči právu Spoločenstva ako takému

Niektorí sudcovia zaujali voči vplyvu práva Spoločenstva na vnútroštátne právo 
nepriateľský postoj. Jeden nemecký sudca z finančného súdu vyslovil názor, že 
vplyvom práva Spoločenstva sa zvýšilo riziko „zlých“ rozhodnutí a ohrozila právna 
istota. Jeden sudca pracovného súdu vnímal úlohu, ktorú mal zohrávať v právnom 
poriadku Spoločenstva, ako „provokáciu“.

(vi) Oblasť nanešťastie vyhradená pre odborníkov

Jeden nemecký sudca kritizoval skutočnosť, že sudcovia prvého stupňa majú len 
zriedka technické prostriedky na to, aby sa popasovali s právom Spoločenstva a 
iniciatíva najčastejšie spočíva na pleciach právnikov s vysokou kvalifikáciou.

(vii) Generačné výzvy

Niekoľko sudcov, ktorí sa nikdy európske právo neučili, vrátane jedného sudcu 
odvolacieho súdu z Francúzska a jedného nemeckého sudcu vo veku nad šesťdesiat 
rokov, považovalo právny poriadok Spoločenstva za obzvlášť náročný.

(viii) Úloha pre budúci rozvoj

Množstvo sudcov z „nových“ členských štátov hľadelo s nádejou do budúcnosti. 
Jeden sudca zo Slovinska napríklad uviedol, že tento konkrétny aspekt práce sudcu 
bude postupne získavať stále významnejšie miesto.

(ix) Neistota

Niekoľko sudcov cítilo pri uplatňovaní práva Spoločenstva neistotu. Neboli úplne 
oboznámení s právnou tradíciou a metódy výkladu boli odlišné od bežných metód. 
Jedna sudkyňa správneho súdu vyslovila pocit, že právne predpisy Spoločenstva sa 
vyznačujú dimenziou, ktorú vo svojej každodennej práci nedokáže pochopiť.

(x) Zjavná realita

Značná menšina sudcov sa na druhej strane jednoznačne cítila pohodlnejšie 
v priamom kontakte s právom Spoločenstva, ktoré považovala za „zjavnú realitu“. 
Jeden taliansky sudca tvrdil, že si je veľmi dobre vedomý dôsledkov svojej funkcie 
prvého sudcu práva Spoločenstva, avšak dovolil si len dúfať, že kolegovia v 
ostatných členských štátoch majú rovnaký pocit. Ďalší respondent uviedol, že aj keď 
si sudcovia túto realitu čoraz lepšie uvedomujú, nedá sa to celkom povedať o 
stranách súdnych sporov a o právnikoch. Jeden rakúsky sudca, ktorý sa priznal 
k počiatočným pocitom nepriateľstva voči právu Spoločenstva, poznamenal, že čím 
viac toto právo uplatňuje, tým „samozrejmejšie“ sa v jeho očiach stáva. Nemecký 
sudca správneho súdu zašiel ešte ďalej a uviedol, že táto úloha je „vzrušujúca, ale 
náročná“, pretože právne predpisy Spoločenstva sú stále relatívne nové a chýba 
príslušná úroveň vzdelávania a knižničného vybavenia.

Z dvoch správnych súdov v Nemecku zaznel názor, že je dobré, že väčšinu otázok 
týkajúcich sa právneho poriadku Spoločenstva je možné okamžite objasniť na prvom 
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stupni, bez toho, aby boli potrebné viacnásobné odvolania. Riešiť tieto otázky jedine 
na úrovni vyšších vnútroštátnych súdov je kontraproduktívne, pretože sa tým 
zbytočne predlžuje trvanie konaní. Sudca obchodného súdu z Francúzska uviedol, že 
sudcovia prvého stupňa sú často „v prvej línii“ v styku s právnym poriadkom 
Spoločenstva a často čelia odporu z vyšších regionálnych súdov. Ďalší nemecký 
sudca bol neustále „v  kontakte“ s právnymi predpismi Spoločenstva. Aj keď 
legislatíva EÚ nemala vždy centrálne miesto (im Vordergrund), vždy cítil, že ju vníma 
v pozadí (im Hinterkopf).

(xi) Aktívny prístup sudcov

Jeden francúzsky sudca uviedol, že bolo potrebné vytvoriť určité „reflexy“, pretože na 
mnohé právne ustanovenia sa musel namiesto niektorej zo strán sporu odvolať 
samotný sudca.

(xii) Súdna spolupráca v občianskoprávnych veciach

Niektorí respondenti konkrétne spomenuli to, že využili právne nástroje v oblasti 
súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach (článok 62 ods. c) Zmluvy o ES), 
najmä nariadenie Brusel I, smernicu o právnej pomoci a nariadenie o doručovaní 
dokumentov25. Sudca v oblasti rodinného práva sa konkrétne zaujímal o uplatňovanie 
nariadenia Brusel II „bis“, pretože nariadenie prinieslo európskym občanom 
jednoznačnú „pridanú hodnotu“.

(xiii) Záležitosti ochrany spotrebiteľa

Jeden sudca vyslovil názor, že právo Spoločenstva bolo obzvlášť potrebné v oblasti 
ochrany spotrebiteľa, avšak väčšina jeho kolegov z vlastnej krajiny tento názor 
nezdieľala.

(xiv) Problémy pri uplatňovaní doktríny acte clair

Podľa dvoch sudcov z rôznych najvyšších súdov je niekedy ťažké posúdiť, či je 
možné doktrínu acte clair v danom prípade uplatniť. Najjednoznačnejším dôvodom 
bolo, že je ťažké určiť, či niektorý vnútroštátny súd v inom členskom štáte už podobnú 
otázku riešil a aké bolo jeho rozhodnutie.

                                           
25 Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych 
písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch, Ú. v. ES L160, 30.06.2000, s.37.
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7. Opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátni sudcovia lepšie chápali 
a využívali právo Spoločenstva

a) Zhrnutie návrhov

790 respondentov poskytlo svoje pripomienky alebo návrhy týkajúce tejto otvorenej 
otázky. Zďaleka najpopulárnejším návrhom (51,1 %) bolo svedomité a nepretržité 
vzdelávanie v oblasti európskeho práva počas štúdia a vykonávania činnosti sudcu 
a v tejto súvislosti bolo vyjadrených mnoho praktických pripomienok (pozri nižšie –
písmeno b)). Na druhom mieste je požiadavka väčšieho množstva informácií alebo 
ich vyššej kvality (21,5 %) a návrhy na sprístupnenie týchto informácií. Často sa 
vyskytovali aj požiadavky na lepšiu tvorbu právnych predpisov na úrovni 
Spoločenstva (9,4 %). Nakoniec boli štyri kategórie približne rovnako populárne: 
otázka jazykového vzdelávania (4,4 %), spôsob, akým narábať s  právom 
Spoločenstva na vnútroštátnej úrovni (4,3 %), požiadavka na Európu, aby robila 
menej, ale lepšie (4,1 %) a napokon otázky týkajúce sa Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev a jeho rozsudkov (3,7 %). Graf znázorňujúci tieto výsledky sa 
nachádza na s. 44 na konci časti 7. 

b) Zlepšenie vo všetkých aspektoch vzdelávania sudcov v oblasti práva 
Spoločenstva 

More legal training
73%

Specific emphasis on 
practical aspects of 

training
12%

4%

Exchanges
7%

More legal training

Specific emphasis on practical aspects of training

Exchanges and contacts between judges from different
Member States
Creating a common legal culture

E-learning

Specific comments regarding EJTN

Specific comments regarding ERA

Creating a European school for the judiciary

Harmonising the way in which judgments are drafted

(i) Viac právneho vzdelávania

Drvivá väčšina respondentov z tejto kategórie (75 %) podporila intenzívnejšie 
vzdelávanie v oblasti práva Spoločenstva na všetkých úrovniach.  Po prvé, niekoľko 
sudcov zastávalo názor, že právo Spoločenstva by sa malo stať základným alebo 
povinným odborom univerzitného štúdia práva, ako je to už v niektorých členských 
štátoch. Francúzsky sudca sa domnieval, že právo Spoločenstva bolo niekedy 
nedostatočne integrované do vnútroštátnych učebných osnov v oblastiach, kde 
Spoločenstvo uplatňuje svoje právomoci v širokom rozsahu. Respondenti trvali ešte 
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väčšmi na dôležitosti vzdelávania v oblasti práva Spoločenstva, najmä 
o prejudiciálnom konaní, pokiaľ išlo o vnútroštátne školy, kde sa vzdelávajú budúci 
magistri a sudcovia.

Niekoľko opakujúcich sa návrhov sa týkalo vzdelávania sudcov vykonávajúcich svoju 
činnosť. Po prvé, vzdelávanie by malo byť pre sudcov bezplatná. Jeden sudca sa 
domnieval, že takéto vzdelávanie  je vo verejnom záujme a súčasťou služieb 
poskytovaných verejnosti. Nemecký sudca pracovného súdu konštatoval, že po 
takýchto kurzoch je veľký dopyt, ale že počet miest je obmedzený, a že účastníci na 
ne museli často finančne prispievať. Po druhé, vzdelávanie musí byť pravidelné, 
alebo dokonca stála, pričom sa niektorí sudcovia domnievajú, že by bola účinná len 
v prípade, že bude povinná. Po tretie, všeobecné vzdelávanie v oblasti práva 
Spoločenstva sa požadovalo v prvom rade na vnútroštátnej úrovni a čo najbližšie 
k pracovisku respondenta.  Podstatný dopyt sa týkal špecializovanejších kurzov a dal 
sa pritom zaznamenať opačný trend, keď sudcovia niekedy požadovali, aby boli 
takéto kurzy organizované na európskej úrovni, napríklad formou konferencií 
účastníkov z ostatných členských štátov.  Po štvrté, všeobecné vzdelávanie sa musí 
dostať k čo najväčšiemu počtu vnútroštátnych sudcov na všetkých súdnych 
úrovniach.

Nakoniec niektorí sudcovia uvádzali vzdelávanie ako dôležitú z hľadiska motivácie. 
Právo Spoločenstva bolo náročným súborom zákonov a kurzy by mohli prispieť 
k prekonaniu určitých pochybností v tejto súvislosti. 

(ii) Osobitý dôraz na praktickú stránku vzdelávania

Veľký počet hlavne poľských, ale aj maďarských, slovinských, bulharských, 
rumunských a nemeckých sudcov požadovalo, aby bolo vnútroštátne vzdelávanie 
praktickejšie a menej teoreticky zamerané. Malo by zahŕňať prípadové štúdie alebo 
semináre s odborníkmi. Podstatný počet sudcov vyjadril aj želanie navštíviť inštitúcie 
EÚ, osobitne Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

(iii) Výmeny a kontakty medzi sudcami z rôznych členských štátov

Mnohí respondenti veľmi rovnomerne zastupujúci členské štáty poukazovali na 
význam výmenných programov pre sudcov v rámci EÚ. Najväčší význam sa pritom 
prikladal príležitosti na diskusiu  o spoločných témach so sudcami z ostatných 
členských štátov a na zistenie spôsobu riešenia podobných problémov v odlišnom 
súdnom kontexte. Podľa jedného nemeckého sudcu sú takéto výmeny nevyhnutné 
pre sudcov, aby „videli za hranice svojej krajiny“, a tak rozšírili ich obzory.  Okrem 
toho viacerí holandskí, belgickí, slovinskí a nemeckí sudcovia prejavili osobný záujem 
o stáže na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

Respondenti prejavili aj určitú dávku frustrácie v súvislosti s vnímaným nedostatkom 
počtu miest pre účastníkov výmenných programov. Jeden sudca sa napríklad 
domnieval, že zúčastniť sa na nich môžu len sudcovia pracujúci na ministerstve 
spravodlivosti, kým druhý sudca sa domnieval, že výmenné programy sú vyhradené 
pre privilegovanú elitu, čo však náležite neodôvodnil. 

V tejto časti sa nachádzajú aj odpovede, ktoré vyjadrovali požiadavku častejších 
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kontaktov medzi vnútroštátnymi sudcami, napríklad v podobe špecializovaných sietí, 
ktoré však nezahŕňajú samotnú výmenu. Jeden nemecký sudca upozornil na význam 
osobných, namiesto anonymných, kontaktov so sudcami z iných členských štátov. 
Jeden sudca najvyššieho súdu poznamenal, že výmeny názorov medzi sudcami 
z celej EÚ sú nevyhnutné dokonca aj na uplatňovanie doktríny acte clair, ktorá si 
vyžaduje, aby vnútroštátni sudcovia zisťovali, k akým výsledkom dospeli súdy v iných 
členských štátoch a či rôznorodosť výsledkov výkladu je na ujmu jednotného 
uplatňovania práva Spoločenstva. 

Jeden sudca súdu prvého stupňa z Talianska odporučil, aby EÚ dotovala online fóra 
zamerané na diskusiu o spoločných témach, a zdôraznil aj, že znalosť cudzích 
jazykov u jednotlivých sudcov bola rozhodujúcim faktorom a niekedy prekážkou 
účasti na takýchto výmenách na medzinárodnej úrovni. Nakoniec jeden švédsky 
sudca trval na realizácii výmenných programov ako spôsobe odstraňovania „obáv“ 
zo zahraničného práva, ktoré majú niekedy jeho kolegovia. Takéto výmeny si však 
vyžadujú osobnú angažovanosť a dokonca inšpiráciu.

Viacerí nemeckí sudcovia sa osobitne vyjadrili k EJVS (Európskej justičnej 
vzdelávacej sieti). Jeden sudca sa zúčastnil na výmennom programe a bol 
mimoriadne nadšený odhalením aspektov iných právnych systémov a bol ochotný 
zúčastniť sa ďalších iniciatív. Zvyšní dvaja respondenti boli spokojní s tým, čo EJVS 
ponúka, avšak podotkli, že možnosti, ktoré ponúka, nie sú dostatočné ani dostatočne 
známe vnútroštátnym sudcom.

(iv) Vytvorenie spoločnej justičnej kultúry

Podstatný počet sudcov chcel vidieť väčšiu podporu spoločnej právnej kultúry 
v Európe, ktorej integrálnou súčasťou je právo Spoločenstva. Napríklad francúzsky 
sudca obchodného súdu poznamenal, že právo Spoločenstva sa nesmie pokladať za 
oblasť vyhradenú pre elitu špecialistov, ale skôr za súčasť každodenného života 
právnikov a sudcov. Podobne sa vyjadril nemecký sudca správneho súdu, keď 
uviedol, že právo Spoločenstva sa musí stať samozrejmosťou v očiach sudcov 
a verejnosti. Nemecký respondent z finančného súdu konštatoval, že sudca má 
naozaj veľkú zodpovednosť, čo sa týka práva Spoločenstva. V prípadoch porušenia 
občianskych práv môžu využiť rôzne nástroje spoločenstva; v prípade porušenia 
ustanovení smernice o biotopoch26 sa však životné prostredie nedokáže podobným 
spôsobom „ozvať“ a preto musí byť sudca osobitne obozretný. 

Iný sudca sa domnieval, že názory v jednotlivých členských štátoch na úlohu 
súdnictva by sa mali do určitej miery zosúladiť, keďže v súčasnosti existujú podstatné 
rozdiely medzi regiónmi. Argumentovalo sa tým, že pre právnikov sa takéto vzájomné 
zosúladenie uskutočnilo už dlho predtým. Jeden francúzsky sudca tvrdil, že väčšie 
vzájomné prenikanie vnútroštátnych súdov a súdov Spoločenstva by mohlo prispieť 
k vytvoreniu spoločnej justičnej kultúry.

(v) e-Štúdium

                                           
26 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s.7.
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Občas sa v odpovediach respondentov objavila otázka elektronického vzdelávania. 
Jeden slovinský sudca podotkol, že niektorí starší sudcovia nevedia pracovať 
s novými technológiami a uprednostňujú tlačenú formu.  Viacerí sudcovia napriek 
tomu vnímali internet ako potenciálne užitočný nástroj samovzdelávania. Bolo pritom 
zdôraznené, že by to malo byť doplnkom a nie náhradou osobného kontaktu sudcov. 

(vi) Konkrétne komentáre týkajúce sa ERA

Viacerí sudcovia sa osobitne vyjadrili o seminároch, ktoré ponúka ERA. Odozva bola 
taká, že takéto kurzy sú buď dobré alebo nevyhnutné, ale že treba riešiť otázku 
financovania účasti na takýchto kurzoch, ktorá je rovnaká ako vyššie uvedená otázka 
v súvislosti s vzdelávaním vo všeobecnosti.  

(vii) Európska škola pre sudcov

Traja sudcovia vyslovili myšlienku zriadenia európskej agentúry alebo inštitúcie, ktorej 
úlohou by bolo poskytovať na európskej úrovni vzdelávacie kurzy v oblasti práva 
Spoločenstva bez toho, aby tým nahrádzala primárnu úlohu vnútroštátnych orgánov. 
Jeden portugalský respondent žiadal o to, aby boli takéto európske kurzy povinné 
a aby sa vnútroštátne vzdelávacie inštitúcie  poskytovanými európskymi kurzami 
nechali inšpirovať. Jeden sudca najvyššieho správneho súdu sa domnieval, že 
zriadenie takejto inštitúcie je nevyhnutné na to, aby sa z práva Spoločenstva stalo 
„živé právo“, čiže právo, ktoré sa uplatňuje na vnútroštátnej úrovni. Tento respondent 
poznamenal, že vnútroštátni odborníci v oblasti práva Spoločenstva pracujúci 
v štátnej správe a na súdoch žiaľ často nie sú tými, ktorí uplatňujú právo 
Spoločenstva na mieste. 

(viii) Harmonizácia spôsobu, akým sú písané rozhodnutia

Jeden francúzsky sudca odporúčal, aby sa preskúmali techniky písania rozsudkov 
v jednotlivých členských štátoch a aby sa do určitej miery zosúladili.
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c) Lepší prístup k informáciám 

More information 
generally

40%

Academic or specialised 
literature

23%

Regular thematic 
newsletters

14%

6%

6%
6%4% 4%

More information generally

Academic or specialised literature

Regular thematic newsletters

Judgment databases

Integrating Community law in national codes/textbooks

Improving the search function on Curia and Eur-lex

More awareness and better visibility of Community law

Interoperability of national & Community legal databases

(i) Viac informácií všeobecne

Mnoho sudcov požadovalo viac informácií o práve Spoločenstva. Všeobecné obavy 
vyvolávala nedostatočná aktuálna informovanosť týkajúca sa jednotlivých oblastí 
vzhľadom na to, že právo Spoločenstva sa veľmi rýchlo mení. Niekoľko respondentov 
upozornilo aj na nebezpečenstvo prílišného zavalenia sudcov prácou, a uviedli, že 
treba nastoliť rovnováhu medzi chronickým nedostatkom informácií na jednej strane 
a záplavou dokumentov na strane druhej. Jeden rakúsky sudca napríklad tvrdil, že 
informácie o práve Spoločenstva uverejnené na internete sú prezentované chaoticky, 
čo spôsobuje nejasnosť v tom, či dostupný dokument je najnovšou verziou alebo či je 
už zastaraný. 

Sudcovia požadovali poskytovanie informácií v materinskom jazyku. Často sa 
spomínali konkrétne informácie o prejudiciálnom konaní, ako aj o najnovšom vývoji 
v oblasti práva Spoločenstva a o rozdelení právomoci medzi členskými štátmi 
a Spoločenstvom.

(ii) Akademická alebo špecializovaná literatúra

Mnohí sudcovia, najmä z „nových“ členských štátov (zoradení zostupne podľa počtu:  
Poľska, Slovinska, Litvy, Maďarska) sa dotkli viacerých aspektov týkajúcich sa 
akademickej obce a výskumu. Jeden sudca najvyššieho súdu poznamenal, že je 
problematické dostať sa k akademickým prácam uverejneným v ostatných členských 
štátoch. Jeden sudca finančného súdu z Nemecka s tým súhlasil a poznamenal, že 
existujú nedostatky v cezhraničnom prepojení výskumu v oblasti práva Spoločenstva. 
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Okrem toho sú knihy týkajúce sa práva Spoločenstva drahé, ako aj všeobecne 
nedostupné verejnosti. Jedna poľská sudkyňa dodala, že v súčasnosti si jej súd 
nemôže dovoliť nákup takýchto kníh vzhľadom na ich cenu.

Respondenti boli pevne presvedčený o tom, že všetky nevyhnutné akademické 
výklady alebo knihy by mali byť dostupné v jazyku sudcu bez ohľadu na to, v akom 
rozsahu sa tento jazyk používa. Jeden sudca požadoval preklad vybraných 
osvedčených publikácií, ktorý by financovalo Spoločenstvo.

Nakoniec sudca konajúci ako poradca kasačného súdu, ako aj sudca súdu prvého 
stupňa podporili ďalší rozvoj akademickej literatúry v oblasti práva Spoločenstva. Táto 
literatúra nebola napríklad dostatočne zastúpená vo vnútroštátnych právnických 
časopisoch a často bola uverejňovaná príliš neskoro.

(iii) Pravidelné tematické bulletiny

Významný počet respondentov požadoval vydávanie pravidelných bulletinov 
týkajúcich sa tém práva Spoločenstva, ale aj rozsudkov v iných členských štátoch 
vzťahujúcich sa na ich príslušnú oblasť činnosti. Uprednostňoval sa hlavne zdroj 
prostredníctvom emailu, ale viacerí sudcovia sa vyslovili za papierovú formu. Bulletiny 
by sa mali zasielať pravidelne (napr. tri alebo štyri krát ročne) v ľahkom a kompaktom 
formáte a predovšetkým by sa mali efektívne zameriavať na jednotlivé oblasti a tak by 
boli plne relevantné pre vnútroštátnych sudcov. Jeden sudca súdu prvého stupňa 
z Nemecka sa domnieval, že vydávanie takýchto špecializovaných bulletinov by 
povzbudilo sudcov k tomu, aby neustále obnovovali svoje poznatky v danej oblasti 
bez toho, aby sa museli prehrýzť hromadou poväčšine nerelevantného materiálu.

(iv) Databáza rozhodnutí

Viacerí sudcovia sa vyjadrili k nedostatku informácií o judikatúre iných členských 
štátov. Uviedli myšlienku zriadenia databázy rozsudkov, ktorá by zlučovala rozsudky 
alebo zhrnutia rozsudkov vnútroštátnych súdov týkajúce sa práva Spoločenstva. 
Jeden sudca najvyššieho súdu uviedol, že takáto komplexná databáza v súčasnosti 
chýba a že informácie o rozsudkoch prijatých v zahraničí by mali byť za každých 
okolností bezplatné a dostupné v pôvodnom jazyku a v angličtine. Iné návrhy sa týkali 
zriadenia siete vnútroštátnych databáz a nástroja, ktorý by umožňoval vnútroštátnym 
sudcom zo všetkých členských štátov vkladať ich rozhodnutia do európskej databázy. 
Jeden sudca upozornil na snahy Medzinárodného združenia sudcov v oblasti práva 
utečencov, ktorých databáza mala problémy z dôvodu nedostatku financií27. Nakoniec 
jeden nemecký sudca konštatoval, že databáza Jurifast, ktorá sa nachádza na 
stránke Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie28

obsahuje adekvátne informácie o rozsudkoch v iných členských štátoch. Táto 
databáza poskytuje aj náležitý prehľad neukončených prejudiciálnych konaní 
a uplatňovania prejudiciálnych rozhodnutí vnútroštátnymi súdmi.

(v) Integrácia práva Spoločenstva do vnútroštátnych kódexov a učebníc

                                           
27 Databáza je dostupná na: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
28 Databáza je dostupná na: http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
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Viacerí respondenti zo súdov prvého stupňa z Francúzska a Nemecka požadovali 
začlenenie právnych predpisov Spoločenstva a súvisiacej judikatúry do 
vnútroštátnych kódexov a príručiek právnych zástupcov a výkladov vzhľadom na to, 
že boli doteraz slabo zastúpené. Jeden sudca najvyššieho regionálneho súdu 
z Nemecka zastával názor, že v prípade, ak by bolo právo Spoločenstva výraznejšie 
prepojené s vnútroštátnym právom v týchto referenčných knihách, nebolo by vnímané 
ako právny poriadok, ktorý je úplne odlišný od vnútroštátnych predpisov.

(vi) Zlepšenie funkcie vyhľadávania na portáli Curia a Eur-lex

Niekoľko respondentov požadovalo vyhľadávače na prístup k právnym predpisom 
a rozsudkom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktoré by viac vyhovovali 
užívateľom. V súvislosti s tým boli predložené rôzne návrhy vrátane vyhľadávania 
rozsudkov pomocou kľúčového slova, čím by sa vyhľadávanie viac orientovalo na 
daný problém, ako aj modernizovania vzhľadu vyhľadávačov. 

Nakoniec jeden respondent navrhol, aby sa rozsudky stali interaktívnejšie tým, že sa 
čitateľom umožní kliknúť na odkazy týkajúce sa prípadov v akomkoľvek rozsudku 
a umožnením toho, že sa budú môcť automaticky dostať k tomuto rozsudku namiesto 
toho, aby museli vykonať nové vyhľadávanie. Ďalším návrhom bolo zvážiť 
sprístupnenie starších stanovísk generálnych advokátov, ktoré neboli vždy dostupné 
online.

(vii) Zvýšenie povedomia a lepšia viditeľnosť práva Spoločenstva

Pre viacerých respondentov zo Švédska, Cypru a Španielska bolo dôležité, aby sa 
zabezpečila väčšia viditeľnosť práva Spoločenstva vo vnútroštátnych médiách a aby 
sa vysvetľovalo, ako toto právo vplýva na každodenný život občanov v celej EÚ.

(viii) Prepojenie vnútroštátnych právnych databáz a databázy 
Spoločenstva

Namiesto zriadenia európskej databázy uvedenej v časti 7 písm. c) bod iv) navrhli 
dvaja sudcovia lepšiu integráciu vyhľadávacích funkcií týkajúcich sa práva 
Spoločenstva existujúcich v rámci známych a často využívaných vnútroštátnych 
právnych databáz, akou je napríklad nemecký právny informačný systém Juris.  

 d) Zlepšenie spôsobu, akým sa tvorí legislatíva Spoločenstva 

(i) Lepšie zákonodarstvo

Veľmi veľká časť respondentov (71 %) navrhla zmeny na úrovni Spoločenstva 
týkajúce sa spôsobu tvorby právnych predpisov. 

Jeden súbor odpovedí trval na tom, aby boli jazyk a štruktúra právnych predpisov 
zrozumiteľnejšie a systematickejšie. Želanie sudcu súdu prvého stupňa z Bulharska, 
aby boli právne predpisy jednoduchšie, jednoznačnejšie a presnejšie, bolo typické pre 
mnohé z týchto odpovedí. Nemecký sudca súdu prvého stupňa navrhol, aby sa 
zabránilo nadmerným krížovým odkazom na staršie právne predpisy. Francúzsky 
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sudca súdu prvého stupňa poznamenal, že komplexnosť a formulácia aktov 
Spoločenstva niekedy dosahujú „surrealistickú“ úroveň a že  nariadenie o odrodách 
rastlín29 a nariadenie Brussels II „bis“ sú toho príkladom. Dvaja respondenti 
poznamenali, že uplatňovanie nariadení, najmä smerníc, ratione temporis bolo ťažké 
kontrolovať a prezentované neupotrebiteľným spôsobom. Sudca, ktorý sa špecializuje 
na finančné záležitosti, tiež odporúčal racionalizáciu oficiálnych názvov smerníc 
a nariadení, ktoré sa považujú za nevhodné na odkazy v rozsudkoch. Iným 
argumentom v súvislosti s jazykom bolo, aby bol súdržnejší v rámci jednotlivých 
legislatívnych nástrojov. Nemecký sudca sa však domnieval, že nejednoznačnosť 
a komplexnosť je nevyhnutným dôsledkom neochoty členských štátov harmonizovať 
ich právne systémy, aj keď len v malom rozsahu. 

Sudca patentového súdu poslednej inštancie upozornil na skutočnosť, že niektoré 
ustanovenia boli vložené do aktov Spoločenstva na úplne poslednú chvíľu. Bolo však 
povinnosťou zákonodarcu Spoločenstva zabezpečiť, aby boli takéto doplnenia na 
poslednú chvíľu v súlade s acquis a aby boli začlenené do logického regulačného 
systému.

Príliš dlhé preambule niektorých aktov Spoločenstva boli kritizované zo strany 
viacerých sudcov ako zbytočné.

Dvaja sudcovia požadovali, aby sa vo väčšej miere využívali nariadenia namiesto 
smerníc z dôvodu právnej istoty a zrozumiteľnosti. Niektorí respondenti požadovali 
viac transparentnosti zo strany Rady a Parlamentu počas legislatívneho procesu, aby 
sa pomohlo pri účelovému výkladu prijatých aktov.

Nakoniec jeden sudca, ktorý pracoval ako odborník v rámci siete na spoločnom 
referenčnom rámci v oblasti európskeho zmluvného práva videl potrebu 
uskutočňovania systematickejších konzultácií súdnictva zo strany Komisie predtým, 
než predloží legislatívne návrhy. 

(ii) Kodifikácia a oficiálne prehľady práva Spoločenstva

Myšlienka kodifikovať právo Spoločenstva a tak zabrániť potrebe odkazov na mnohé
zdroje na vyriešenie právnych otázok, sa u francúzskych a nemeckých sudcov (22 %) 
prejavovala dosť výrazne. Mnoho sudcov to vnímalo ako súčasť väčšej snahy 
o zjednodušenie práva Spoločenstva a zabezpečenie lepšieho prístupu 
k informáciám.

(iii) Lepšie preklady právnych predpisov a rozhodnutí ESD

Niekoľko poľských sudcov a jeden fínsky sudca (celkom 6 % odpovedí týkajúcich sa 
tejto témy) by privítali lepšie preklady právnych aktov a rozsudkov Spoločenstva.

e) Zlepšenie znalostí sudcov v oblasti cudzích jazykov

                                           
29 Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 
1.9.1994, s. 1).
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Sudcovia z rôznych členských štátov, v ktorých boli silne zastúpené „nové“ členské 
štáty, by chceli, aby sa jazykové vzdelávanie sudcov stalo prioritou. Veľký počet 
respondentov, ktorí predložili iné návrhy, toto uviedol ako doplnok. Slovinskí sudca to 
považuje vskutku za veľmi súrne, zatiaľ čo poľský sudca poznamenal, že 
nedostatočná znalosť cudzích jazykov je zásadným problémom, ktorý bráni pokroku 
v iných oblastiach. 

Taliansky sudca poznamenal, že znalosť jazykov je predpokladom priameho kontaktu 
sudcov z jednotlivých členských štátov, čo je zase ťažiskom súdnej spolupráce v
občianskoprávnych a trestných veciach. Nemecký sudca vychádzal z tejto koncepcie, 
keď navrhol myšlienku vytvoriť model, ktorý by znázorňoval možnosti všetkých 
sudcov v príslušných oblastiach týkajúce sa ovládania cudzích jazykov s cieľom 
uľahčiť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom nástrojov, akým je nariadenie 
o vykonávaní dôkazov. 

Rakúsky sudca sa pýtal, či by nemali byť jazykové kurzy povinné pre sudcov 
a budúcich sudcov. Všetci respondenti súhlasili v súlade s predchádzajúcimi 
odpoveďami týkajúcimi sa právneho vzdelávania s tým, aby boli takéto kurzy pre 
účastníkov bezplatné.

Nakoniec sudca zo Spojeného kráľovstva varoval pred jazykovou obmedzenosťou, 
ale pripomenul aj obmedzené finančné prostriedky súdnictva.30 Keďže bol len veľmi 
malý záujem o využitie jeho rozličných jazykových znalostí, ďalej sa im nevenoval, ale 
zostal pri vnútroštátnom práve. 

f) Zlepšenie vnútroštátnych orgánov a súdnictva 
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30 Pozri vydanie správy Komisie z roku 2006 European Judicial Systems for the Efficiency of Justice (CEPEJ), s. 
17 – 44.
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(i) Lepšia transpozícia a vykonávanie práva Spoločenstva

Najpopulárnejšou odpoveďou zameranou na úlohu vnútroštátnych orgánov (42 %) 
bola požiadavka na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie práva Spoločenstva na 
vnútroštátnej úrovni. Transpozícia má byť rýchla a úplná. Dvaja sudcovia varovali 
pred nebezpečenstvom „pozlacovania“, t. j. pridávania ďalších požiadaviek do 
vnútroštátnych transpozičných opatrení, ktoré neobsahuje pôvodná smernica. Viacerí 
sudcovia vrátane sudcu francúzskeho odvolacieho súdu považovali za nevyhnutné, 
aby sa uverejňovali tabuľky obsahujúce informácie o tom, ako bola každá časť danej 
smernice transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov. Nakoniec sa jeden 
návrh týkal požiadavky na uverejňovanie smerníc spolu s vnútroštátnymi aktmi alebo 
nástrojmi, ktorými bola transponovaná, čím by sa zvýšila informovanosť o zdroji 
vnútroštátneho právneho predpisu.

(ii) Lepšie podmienky na vzdelávanie

Mnoho sudcov (31 %) uviedlo, že vytváranie príležitostí na vzdelávanie nebude 
efektívne, ak množstvo práce sudcu mu znemožní nájsť si čas na takéto vzdelávanie. 
Viacerí sudcovia sa považujú za preťažených a svoju situáciu v zamestnaní 
pokladajú za nezávideniahodnú. Jeden sudca poznamenal, že vzdelávanie v oblasti 
práva Spoločenstva nie je zohľadňované pri povyšovaní a pri menovaní na funkciu 
a že to jasne demotivuje učiť sa viac o práve Spoločenstva.

(iii) Orgán v rámci ministerstva určený na pomoc sudcom so 
záležitosťami práva Spoločenstva

Malá menšina sudcov sa domnieva, že osobitný orgán v rámci národného 
ministerstva spravodlivosti by bol ideálny na to, aby im pomohol. Sudcovia zo 
všetkých súdov by sa naň mohli obrátiť s konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa 
výskumu alebo súrnymi otázkami.

(iv) Špecializovaní sudcovia v rámci vnútroštátnych súdov a „styční" 
sudcovia

Niektorí švédski sudcovia súdu prvého stupňa považovali za osvedčený postup 
každého sudcu daného súdu aktualizovať svoje vedomosti v príslušnej oblasti 
vrátane práva Spoločenstva a odpovedať na súvisiace otázky kolegov. Ďalším 
zámerom boli koordinátori súdov pre európske právo, ako je to v Holandsku.

Jeden belgický sudca by privítal, keby jeho členský štát ustanovil funkciu styčného 
sudcu s cieľom uľahčiť spoluprácu súdov pri cezhraničných sporoch, napr. čo sa týka 
rodinných záležitostí, aká už existuje v niektorých členských štátoch. 

(v) Elektronická justícia

Jeden respondent zo súdu prvého stupňa z Poľska podporil rozvoj elektronickej 
justície a najmä širšieho využívania informačných technológií v rámci súdneho 
systému. 

(vi) Úloha vnútroštátnych najvyšších súdov
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Niektorí sudcovia súdov prvého stupňa sa domnievali, že najvyššie súdy by sa mali 
ďalej usilovať o zosúladenie ich judikatúry s judikatúrou Súdneho dvora, ktorá 
v niektorých prípadoch lepšie chráni spotrebiteľa. 

g) EÚ musí „robiť menej lepšie“ 

(i) Menej legislatívy, viac návrhov na subsidiaritu

Veľký počet sudcov požadoval, aby EÚ prijímala menej právnych predpisov a aby sa 
Súdny dvor menej zapájal do výkladu základných zmlúv a sekundárnej legislatívy. 
Príliš mnoho právnych predpisov sa považuje za „nevhodné“ pre občanov a niektorí 
zo sudcov to pokladajú za odstrašujúce. Kľúčovým heslom bolo pritom 
sebaovládanie, najmä na úrovni prijímania právnych predpisov prísnejším 
uplatňovaním zásady subsidiarity. Oblasti, v ktorých sa súdna činnosť považuje za 
nadbytočnú zahŕňajú otázky ochrany zdravia a neharmonizovanú daň zo zisku.

(ii) Zrušenie priameho účinku

Len málo respondentov považovalo za ťažké pustiť sa do problému zásady priameho 
účinku. Jeden sudca napríklad považoval za mimoriadne ťažké, aby musel 
vysvetľovať zúčastnenej strane, že prehral prípad aj napriek tomu, že úzkostlivo 
dodržiaval vnútroštátne právo. Títo respondenti preto odporúčali návrat k prísne 
duálnemu systému, na základe ktorého by malo právo Spoločenstva právny účinok 
len prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa uplatňuje. 
Konania vo veci porušenia predpisov by boli jediným nástrojom, ktorým by Komisia 
zabezpečovala, aby si členské štáty riadne plnili svoje záväzky na základe zmlúv, 
jednotliví občania sa na takýchto medzinárodných procesoch nesmú zúčastňovať.  

h) Zlepšenia na úrovni ESD 

(i) Forma a úprava rozhodnutí

Mnohí sudcovia mali problémy pochopiť rozsudky Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev. Hlavným predmetom kritiky nemeckých sudcov bol nedostatok 
systematického zdôvodňovania a vnútornej ako aj vonkajšej súdržnosti rozhodnutí. 
Jeden respondent poznamenal, že sudcovia z jeho členského štátu sa tohto 
pravdepodobne príliš obávajú. Väčšina sa sťažovala na to, že úprava rozhodnutí 
Súdneho dvora Európskych spoločenstiev sa veľmi odlišuje od úpravy rozhodnutí 
vlastnej krajiny a že to znamená, že štúdium rozsudkov ESD si vyžaduje mimoriadne 
úsilie. Jeden sudca zo Spojeného kráľovstva sa tiež domnieval, že rozsudky ESD sú 
často nezrozumiteľné a odporučil, že rozsudky by sa dali ľahšie vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, keby boli jasnejšie a zrozumiteľnejšie, tak ako sú stanoviská 
generálneho advokáta.

(ii) Bližší kontakt s vnútroštátnymi sudcami

Niektorí sudcovia súdov prvého až posledného stupňa si myslia, že prehĺbenie 
dialógu medzi súdmi jednotlivých členských štátov a Spoločenstva by mohlo prispieť 
k zabezpečeniu lepšieho aplikovania práva Spoločenstva vo vnútroštátnom 
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súdnictve. Týmto je vlastne zopakovaná silná túžba vnútroštátnych sudcov týkajúca 
sa väčšej účasti na všetkých fázach prejudiciálneho konania (pozri časť 4 písm. g) 
bod iv)) a častejšieho kontaktu so sudcami a úradníkmi ESD v rámci svojho 
vzdelávania.

Ďalšími bodmi súvisiacimi s internetovou stránkou ESD sa zaoberá časť 7 písm. c) 
bod vi).

i) Vzdelávanie právnikov 

Vzhľadom na význam dôvery, ktorú kladie veľké množstvo sudcov na zúčastnené 
strany s cieľom uplatniť ktorýkoľvek z bodov práva Spoločenstva (pozri časť 6 písm. 
b) bod i)) sa zdalo byť viacerým respondentom (6 %) prirodzené, že dôraz by sa mal 
viac klásť na vzdelávanie právnikov ako na ich vlastné vzdelávanie. Ak by sa právnici 
viac opierali o právo Spoločenstva, ak sa vzťahuje na ich podanie, sudcovia by 
museli častejšie analyzovať takéto otázky. 

Je však potrebné vykonať ešte mnoho práce. Podľa belgického sudcu odvolacieho 
súdu väčšina právnikov sa ešte neprispôsobila existencii právneho poriadku 
Spoločenstva a považuje EÚ viac za byrokraciu ako za zákonodarnú moc.  Jeden 
sudca najvyššieho správneho súdu so sklamaním uviedol, že vnútroštátna 
advokátska komora prestala ponúkať kurzy práva Spoločenstva z toho dôvodu, že 
neexistuje dostatočný dopyt po takýchto kurzoch a preto sú príliš nákladné.  

j) Zmena základných vlastností Únie

Veľmi malý podiel sudcov navrhol radikálne zmeny základnej štruktúry Európskej 
únie. Najpopulárnejším kandidátom na zmenu bol jazykový systém Únie a viacerí 
sudcovia požadovali, aby bola spoločným pracovným jazykom Únie angličtina, alebo 
aby bola dokonca jediným platným jazykom aktov Spoločenstva s cieľom uľahčiť 
komunikáciu sudcov a odstrániť všetky problémy s prekladom a úradným tlmočením. 
Nakoniec jeden sudca odporúčal zlúčiť Zmluvu o ES a Zmluvu o EÚ do jednej 
zmluvy, ako to navrhovala zmluva o ústave z roku 2004.31

                                           
31 Zmluva o Ústave pre Európu, 16. 10. 2004, Ú. v. C 310/1
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8. Kópia dotazníka zaslaného vnútroštátnym sudcom

VÝBOR PRE PRÁVNE VECI

ÚLOHA VNÚTROŠTÁTNEHO SUDCU V RÁMCI SÚDNEHO 
SYSTÉMU EURÓPSKEJ ÚNIE

DOTAZNÍK

Prosím zakrúžkujte správnu odpoveď a v prípade potreby uveďte vysvetlenie.
Tento dotazník je anonymný.

I. Prístup k právu Spoločenstva

A. Viete, akým spôsobom sa dostať k právnym predpisom Spoločenstva? ÁNO - NIE

Ak áno, akým spôsobom sa dostávate k právnym predpisom Spoločenstva?

 prostredníctvom internetu: EUR lex - CURIA - Iné: _______________________________

 informácie/vzdelávanie organizované vnútroštátnymi orgánmi 

 informácie/vzdelávanie organizované európskymi sieťami

 iné:____________________________________________________________

B. Ako často konzultujete judikatúru ESD? 

 pravidelne / zriedka / nikdy 

II. Informácie a vzdelávanie

A. Domnievate sa, že jazyk je prekážkou primeranej informovanosti o práve Spoločenstva? ÁNO - NIE

 Považujete niektorú informáciu za ťažko dostupnú vo vašom jazyku? uveďte podrobnosti: 

_____________________________________________

 Zúčastnili ste sa niekedy jazykového kurzu zameraného na právne otázky?  ÁNO – NIE ak áno, 

uveďte podrobnosti: ________________________________________

B. Zúčastnili ste sa na niektorom z európskych programov odbornej prípravy, akými sú TAIEX/ EJTN/ ERA 

atď.? ÁNO - NIE

Ak áno, odpovedzte prosím na nasledujúce otázky:
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 názov programu: ____________________________________________

 Bola vaša účasť financovaná? ÁNO - NIE

o Ak áno, uveďte podiel ____________ %

o Pokladáte svoju finančnú účasť za príliš vysokú? ÁNO - NIE

o Myslíte si, že vaša účasť na odbornej príprave by mala byť bezplatná? ÁNO - NIE

 Je účasť na takejto odbornej príprave podmienená splnením podmienok? ÁNO - NIE

o Ak áno, vysvetlite: _______________________________________________

 Koľkokrát ste sa zúčastnili na takejto odbornej príprave? ____________krát

C. Viete o nejakých vnútroštátnych vzdelávacích programoch v oblasti práva Spoločenstva?  ÁNO - NIE 

   Ak áno, uveďte podrobnosti: ______________________________________________________

   Zúčastnili ste sa niekedy na takomto vnútroštátnom programe? ÁNO - NIE

   Ak áno, odpovedzte na nasledujúce otázky:

 názov programu: ____________________________________________

 Bola vaša účasť financovaná? ÁNO - NIE

o Ak áno, uveďte podiel _______ __ %

o Pokladáte svoju finančnú účasť za príliš vysokú? ÁNO - NIE

o Myslíte si, že vaša účasť na odbornej príprave by mala byť bezplatná? ÁNO - NIE

 Je účasť na takejto odbornej príprave podmienená splnením podmienok? ÁNO - NIE

o Ak áno, vysvetlite: ________________________________________________

 Koľkokrát ste sa zúčastnili na takejto odbornej príprave? ____________krát

D. Existujú vnútroštátne siete na úrovni súdov alebo ministerstiev, ktoré informujú sudcov o:

 neukončených prejudiciálnych konaniach navrhnutých vnútroštátnymi súdmi? ÁNO - NIE

 príslušnej judikatúre súdov v ostatných členských štátoch? ÁNO - NIE

 judikatúre ESD? ÁNO - NIE

III. Prejudiciálne konanie

A. Nakoľko sú vám známe postupy podávania návrhov Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev?

 dobre známe/známe/neznáme

B. Podali ste niekedy návrh na prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev?      

ÁNO - NIE

   Ak áno, odpovedzte prosím na nasledujúce otázky:

 Ako dlho trvalo toto konanie (od podania návrhu po rozsudok ESD)?

o Máte dojem, že niektorá z fáz konania trvala príliš dlho? Ak áno, uveďte podrobnosti: 

_________________________________________________
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 Preformuloval Súdny dvor vaše otázky podstatne? ÁNO - NIE

o Ak áno, v akom rozsahu? __________________________________________

 Mali ste dostatočnú pomoc pri podávaní návrhov? ÁNO - NIE

o Ak áno, akú? ____________________________________________

 Aký bol vplyv odpovede Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na vnútroštátne konanie? Dala 

sa ľahko aplikovať na dané skutočnosti? ___________________________

C. Môžu sporné strany pred nižším súdom na základe vášho vnútroštátneho práva požiadať ESD 

o prejudiciálne konanie? ÁNO - NIE

Ak áno:

 Môže byť takáto žiadosť zamietnutá? ÁNO - NIE

 Malo by sa zamietnutie zdôvodňovať?  ÁNO - NIE

D. Môže sudca vášho členského štátu požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o prejudiciálne 

konanie z vlastnej iniciatívy (bez vyjadrenia sporných strán)? ÁNO - NIE

 Dá sa vo vašom členskom štáte odvolať proti rozhodnutiu nižšieho súdu požiadať o prejudiciálne 

konanie: ÁNO - NIE

o Ak áno, za akých okolností? ________________________________

E. Sú vo vašom členskom štáte určené osobitné orgány na pomoc sudcom pri podaní návrhu na 

prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev? ÁNO - NIE

o Ak áno, uveďte ich: __________________________________________

IV. Vnútroštátne postupy

A. Platia vo vašom členskom štáte špecifické ustanovenia vzťahujúce sa na uplatňovanie právnych 

predpisov Spoločenstva a všeobecných zásad práva Spoločenstva, ktorými sú napr.:

 Výklad v súlade s právom Spoločenstva? ÁNO - NIE

o Ak áno, vysvetlite: _______________________________________

 Právomoc nebrať do úvahy vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v rozpore s právom 

Spoločenstva? 

ÁNO - NIE

o Ak áno, vysvetlite: _______________________________________

B. Ako často uplatňujú právo Spoločenstva sporné strany podľa vašich skúseností? 

 Veľmi často / často / príležitostne / zriedka / nikdy

Ak áno, na ktoré oblasti sa to najčastejšie vzťahuje a prečo?

C. Môže sudca vášho členského štátu uplatniť ustanovenia práva Spoločenstva z vlastnej iniciatívy (bez 
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vyjadrenia sporných strán)? ÁNO - NIE

Ak áno, v akom rozsahu sa to uplatňuje v praxi (môžete uviesť konkrétne príklady)?

V. Všeobecné otázky

A. Ako vnímate svoju úlohu „prvého sudcu v rámci práva Spoločenstva“ vo vašej každodennej práci? 

B. Odporúčali by ste vykonať nejaké úpravy mechanizmu prejudiciálneho konania? 

C. Čo by mohlo byť podľa vás prínosom k lepšiemu chápaniu a uplatňovaniu práva Spoločenstva? 

D.  Uveďte svoje poznámky alebo návrhy.

(KONIEC)


	712384sk.doc

