Charakteristiky opatrení schválených v 4. štvrťroku 2003

Zákon o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci
Poslanci NR SR na schôdzi 28. októbra schválili návrh zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone
verejnej moci. Schváleným zákonom dochádza k úprave zodpovednosti štátu za činnosť súdu, orgánu
štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj úprave zodpovednosti ďalších orgánov verejnej moci za
výkon tejto moci. Štátne, ako aj samosprávne orgány budú občanom a firmám zodpovedať za škody,
ktoré spôsobia protiprávnym rozhodnutím, nesprávnym úradným postupom či nečinnosťou. Zákon sa
vzťahuje na fyzické ako aj právnické osoby.
Nesprávny úradný postup už nie je explicitne definovaný, no považuje sa zaň aj porušenie povinnosti
orgánu verejnej moci vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť pri výkone verejnej
moci, či zbytočné prieťahy v konaní.
Podľa spôsobu, akým bola škoda spôsobená zavádzajú sa dva odlišné okruhy zodpovednosti za škodu.
Prvým z nich je zodpovednosť za škodu spôsobenú protiprávnym rozhodnutím. Druhý okruh predstavuje
zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Samostatne je v zákone upravená
zodpovednosť štátu za nezákonné zatknutie, zadržanie, alebo iné pozbavenie osobnej slobody,
rozhodnutie o treste, ochrannom opatrení, alebo o väzbe. Konaním štátu poškodení občania, či
právnické osoby sa budú môcť domáhať náhrady škody majetkovej i nemajetkovej ujmy a náhrady
ušlého zisku. Môže ísť tak o peňažnú náhradu morálnej ujmy, ako aj verejné ospravedlnenie, či
zverejnenie zrušujúceho rozsudku so stručným zdôvodnením. Súčasťou náhrady škody sú aj trovy
konania. Ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody, alebo jeho časť do šiestich mesiacov od
prijatia žiadosti, poškodený má možnosť obrátiť sa na súd.
Norma ďalej ustanovuje právo štátu, či iného orgánu verejnej moci na tzv. regresnú náhradu za
spôsobenú škodu. Ak štát nahradí škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym
postupom bude požadovať regresnú náhradu v plnej výške od verejnoprávnej inštitúcie a samosprávy,
ako aj právnických a fyzických osôb oprávnených na pri výkone verejnej moci, ktorá im bola zverená
zákonom. Náhrada v celej výške bude požadovaná aj od sudcu, ak štát uhradí škodu spôsobenú sudcom
zbytočným prieťahmi v konaní. Regresná náhrada nebude štátom povinne požadovaná iba od osoby,
ktorá sa podieľala na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnom úradnom postupe na príkaz
nadriadeného. Lehota premlčania nároku na náhradu škody predstavuje 3 roky od konštatovania o
nesprávne prevedenom, nezákonnom, či protiústavnom rozhodnutí. Právo štátu alebo iného orgánu
verejnej moci na regresnú náhradu sa premlčí v lehote jedného roka odo dňa vyplatenia náhrady škody.
Podmienkou vymáhania škody, tak ako aj v pôvodnom zákone, ostáva viazané na rozhodnutie o tom, že
nejaké iné rozhodnutie bolo nesprávne a následne bude možné súdiť sa o škodu. Norma si kladie za
úlohu pomôcť obetiam nezákonných rozhodnutí orgánov verejnej moci a tým, ktorým poškodil
nesprávny úradný postup.
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Vplyv zákona na štátny rozpočet nie je špecifikovaný, bude závisieť od výšky náhrady škody, teda rozsahu
v akom orgány verejnej moci svojimi rozhodnutiami porušujú zákony, resp. nesprávne postupujú a
spôsobujú škodu.
Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2004.

