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ÚVOD 
Európska komisia pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) bola zriadená na zlepšenie kvality a efektivity 
súdnictva v členských krajinách Rady Európy, pri ktorej pôsobí. Pravidelne monitoruje a vyhodnocuje 
justičné systémy členských krajín s cieľom lepšieho spoznávania, výmeny informácií a možností 
benchmarkingu pre odbornú verejnosť. Každé dva roky zverejňuje výsledky v štúdii „European judicial 
systems – Efficiency and quality of justice“. Zo získaných poznatkov formuluje odporúčania vo forme 
smerníc.  

Tieto odporúčania v  sebe obsahujú príklady najlepšej praxe v celoeurópskom kontexte. Sú navrhnuté 
tak, aby sa povinné výkazníctvo obmedzovalo len na najpotrebnejšie údaje a bolo ho možné robiť 
plne automaticky, pretože súdy nemajú byť zaťažované zbytočnou administratívou tak, ako sa to dnes 
deje u nás. Rozsah zbieraných údajov však zároveň musí predsedom súdov kedykoľvek poskytnúť obraz 
o tom, ako na tom nimi spravované súdy sú, aby bolo možné v reálnom čase odhaliť najslabšie miesta 
a na nich zamerať rozhodnutia.  

Príkladom konkrétnej krajiny, ktorá sa nechala inšpirovať odporúčaniami CEPEJ a ktorej skúsenosti sú 
využiteľné pre Slovensko, je Slovinsko. Justičný systém a systém registrov tejto malej krajiny veľmi 
podobný s tým našim. Do roku 2008 čelilo výkazníctvo slovinskej justície rovnakým problémom, aké 
dnes existujú v SR, pričom následkom reforiem bolo možné zvyšovať rýchlosť konania  a odstrániť 
nahromadené súdne prieťahy z minulosti.  

Ďalším zaujímavým príkladom je aj Holandsko. V produkcii štatistík, ktoré sú medzinárodnými 

expertami považované za najviac relevantné z hľadiska efektívneho riadenia práce súdov, táto krajina 

dostala (spolu s Kóreou) najvyššie bodové ohodnotenia (Graf 1). 

Graf 1: Indikátor produkcie štatistiky v krajinách OECD (0-6, rastie so zvyšujúcou sa hodnotou) 

 

Zdroj: OECD, 2013, graf autori. 

Poznámka: Ide o vážený priemer troch čiastkových indikátorov, jeden pre každý stupeň súdov. Rastú s počtom používaných 
štatistických údajov na každom stupni. Skúmané údaje sú: došlé veci podľa jednotlivých typov vecí, typov žalobcu / žalovaného 
a peňažnej hodnoty pohľadávky; miera vyriešenia prípadov („clearance rate“) podľa typu vecí, nevyriešené (v metodike SR 
„nerozhodnuté“) veci a veci nevyriešené (v metodike SR „nerozhodnuté“) v stanovenej lehote podľa typu vecí, priemerná dĺžka 
konania podľa typu a štádia konania; priemerný počet pojednávaní podľa typov vecí; priemerný počet a dĺžky odročení podľa 
typu vecí; vyriešené (v metodike SR „rozhodnuté“) veci podľa typov rozhodnutí; percentuálny podiel odvolaní; pracovné 
zaťaženie sudcov. 

Predmetom tejto časti štúdie je analýza skúseností z krajín Holandsko a Slovinsko v oblasti kvality 
štatistického výkazníctva podľa metodiky CEPEJ, zameraného na manažment rýchlosti konania na 
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súdoch. Stručne sa však zmienime aj o iných krajinách tam, kde to môže byť pre potreby SR zaujímavé. 
Predkladanej časti „B“ predchádzala časť „A“, v ktorej sme sa zamerali na analýzu metodiky CEPEJ a jej 
súlad s metodikou uplatňovanou na Slovensku.  
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PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZISTENÍ A ZÁVEROV 
(EXECUTIVE SUMMARY) 
Predmetom tejto časti štúdie je analýza skúseností z krajín Holandsko a Slovinsko v oblasti kvality 
štatistického výkazníctva podľa metodiky CEPEJ, zameraného na manažment rýchlosti konania na 
súdoch. Stručne sa však zmienime aj o iných krajinách tam, kde to môže byť pre potreby SR zaujímavé.  

Slovinsko 

Slovinsko malo rovnakú východiskovú pozíciu s tou našou. Ako sa s tým vysporiadali? 

Justičný systém a systém registrov v Slovinsku je veľmi podobný nášmu systému vzhľadom na spoločné 
rakúsko-uhorské dedičstvo. Do roku 2008 mali slovinské súdy podobné problémy, aké existujú dnes 
v SR. Zákon od súdov vyžadoval pomerne veľký počet výkazov a dokumentov, ktoré boli zbierané ručne 
každé tri mesiace v rámci bežnej administratívnej činnosti do štatistických tabuliek, ktoré sa následne 
na vyšších stupňoch prácne agregovali. Dochádzalo tiež k oneskoreniu zasielania výkazov, niekedy aj 
o 5-6 mesiacov. To obmedzovalo flexibilitu manažmentu, ktorý nebol schopný vysporiadať sa 
s nebývalým nárastom súdnych konaní súvisiacich s transformačným obdobím. Lehoty rozhodovania 
sa predlžovali, v súvislosti s čím Slovinsko viackrát prehralo spory na Európskom súde pre  ľudské práva.  

V snahe zlepšiť situáciu bol v roku 2005 spustený tzv. „Projekt Lukenda“. Obsahoval 19 opatrení na 
zlepšenie efektivity súdnictva (zjednodušenie legislatívy, zavedenie štandardov pre súdne procesy, 
zvýšenie počtu zamestnancov v súdnictve, zlepšenie pracovných podmienok vrátane lepšieho 
odmeňovania, dodatočné tréningy sudcov, špecializácia, opatrenia na zlepšenie manažmentu  
v súdnictve, a ďalšie).  Zaujímavé opatrenia z hľadiska zlepšenia štatistického výkazníctva boli:  

• plné vybavenie súdov výpočtovou technikou, 

• vybudovanie jednotnej štatistickej databázy určenej na monitoring práce súdov na základe 
jednotných kritérií a zabezpečenie, aby údaje z nej boli prístupné pre všetkých užívateľov. 

V rokoch 2008 – 2010 tak došlo k budovaniu medzinárodne oceneného automatizovaného 
centrálneho skladu údajov a manažérskeho informačného systému. 

 

Centrálny sklad údajov a manažérsky informačný systém vyriešil problémy s výkazníctvom 

Vyvíjal ho Najvyšší súd Slovinska (ako inštitúcia, ktorá zbierala a agregovala informácie zo súdov). Išlo 
o nový prístup inšpirovaný nástrojmi a know-how súkromných podnikov (business intelligence). 

Centrálny sklad mal zbierať údaje zo všetkých dovtedy používaných zdrojov (databáz, navzájom 
nekompatibilných súdnych manažmentov, a pod.). Tam, kde údaje neboli dostupné, bola vytvorená 
elektronická aplikácia na dodatočný zber. Po jeho dokončení bolo možné prejsť na automatizované 
výkazníctvo. Z hľadiska rozsahu zbieraných údajov bolo rozhodnuté, že centrálny dátový sklad bude 
obsahovať informácie zo všetkých registrov, pričom z každého budú vybrané len tie najdôležitejšie. 

Funkcionalita nového systému sa nezastavila len pri zbere údajov. Bola rozšírená o analytické nástroje 
vo forme interaktívnych grafických výstupov určených pre potreby vrcholového manažmentu súdov 
(tzv. „President´s dashboards“), ktoré tým dnes môžu na svojich tabletoch získať komplexný obraz 
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o výkonnosti súdu kedykoľvek a v reálnom čase1. Týmito spôsobmi bolo vedenie jednotlivých súdov 
motivované pre nevyhnutnú podporu náročného systému, akým bol projekt centrálneho skladu. 

Rozsah celého systému mal byť obmedzený (cielený) len na kľúčové funkcionality, čo bolo jeho ďalšou 
prednosťou oproti neustále rozširovaným systémom dátových skladov s „veľmi dlhým zoznamom 
potrebných funkcionalít“ s malou alebo žiadnou pridanou hodnotou. Základom pre výber sledovaných 
parametrov sa stali odporúčania CEPEJ, ktoré uvedené podmienky spĺňajú. Z toho dôvodu je dnešné 
výkazníctvo Slovinska v otázkach štatistického výkazníctva zameraného na rýchlosť konania plne 
kompatibilné s odporúčaniami a metodikou CEPEJ (Tabuľka 1). 

Tabuľka 1: Prehľad základných ukazovateľov CEPEJ a ich monitorovanie vo vybraných krajinách 

Indikátor Slovinsko Holandsko SR 

Počet došlých vecí Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ y 

Monitoruje sa v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Monitoruje sa v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Počet rozhodnutých vecí Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Monitoruje sa, nie je 
k dispozícii za všetky 
registre, na súlade 
s metodikou CEPEJ sa 
pracuje 

Počet nerozhodnutých vecí Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Monitorujú sa len údaje 
v hrubej štruktúre ku koncu 
roku. Problémy s 
konzistenciou 

Nie je k dispozícii za všetky 
registre, na súlade 
s metodikou CEPEJ sa 
pracuje. Možné problémy s 
konzistenciou 

Skutočná dĺžka trvania 
nerozhodnutých vecí 

Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Nemonitoruje sa Nemonitoruje sa, problémy 
so získaním údajov 

Skutočná dĺžka trvania 
rozhodnutých vecí 

Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Monitoruje sa v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Nemonitoruje sa, problémy 
so získaním údajov 

Plnenie výkonnostných 
noriem rozhodovania 
„timeframes“ 

Monitoruje sa plne v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Monitoruje  v súlade 
s metodikou CEPEJ 

Normy v metodike 
timeframes neexistujú 

 

Dátový sklad bol dokončený v roku 2009 a nadstavba analytických nástrojov o rok neskôr. Lepšie 
plánovanie a zefektívňovanie manažmentu sa rýchlo premietli do zrýchleného konania na súdoch. 
V rokoch 2008 – 2013 sa počet nerozhodnutých vecí v Slovinsku znížil o 35%. Ukazovateľ „času 
vyriešenia nevyriešených vecí“ (disposition time) sa znížil z pôvodných 7,7 mesiacov na 4,0 mesiaca. 
Vývoj parametrov súdnictva v tom období zachytávajú aj Graf 2 a Graf 3. 

Príklad využívania nového systému na súdoch si ukážeme na slovách pána Janka Martinku, 
generálneho sekretára Najvyššieho súdu v Slovinsku: „Dnes sme práve preložili 5 pracovných pozícií 
z jedného súdu na viac zaťažené súdy. A nielen to. Mohli sme im povedať, do ktorých právnych oblastí 
by mali byť delegovaní, pretože tieto údaje nám umožnia vidieť miesta s potrebou dodatočných 
ľudských zdrojov“. O využívaní plánovania na centrálnej úrovni svedčia aj jeho ďalšie slová: „Analýza 
operačných údajov na súdoch nám umožnila odhaliť, že niektoré procesy na súdoch neboli vždy 
realizované optimálnym spôsobom. Mnohé procedurálne úlohy rieši personál s príliš vysokou 
odbornosťou. Sudcovia sú zaťažení úlohami, pri ktorých nie je potrebné, aby ich vykonával sudca.“ 

 

Inšpirácie pre SR 

Zo slovinského systému odporúčame prevziať skúsenosti s budovaním centrálneho dátového skladu 

a jeho nadstavby. Najvyšší súd Slovinska je v tomto ohľade otvorený pre kooperáciu s Ministerstvom 

spravodlivosti SR.  

                                                           

1 Náhľady výstupov uvádzame v prílohe 5.1 
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Holandsko 

Špecifický prístup v Holandsku 

Štatistické výkazníctvo Holandska nie je natoľko prispôsobené metodike CEPEJ, ako je tomu 

v prípade Slovinska (Tabuľka 1). V čase, keď nadobúdalo rozhodujúce kontúry (rok 2002), neboli 

smernice s odporúčaniami CEPEJ ešte vytvorené (2005-2015). To však nijakým spôsobom neznižuje 

kvalitu holandského systému (Graf 1), ktorý sa vyvinul na základe vlastných špecifických podmienok 

a ktorý tiež sleduje vlastné ciele.  

Napriek tomu obsahuje niekoľko prvkov v súlade s metodikou CEPEJ (Tabuľka 1). Je pravdepodobné, 

že tvorcov odporúčaní CEPEJ prvky holandského systému inšpirovali ako príklady dobrej praxe. 

 

Výkazníctvo súvisiace s financovaním súdov podľa výkonu 

Výnimočné postavenie justície Holandska je dané obzvlášť silným postavením Rady pre súdnictvo. 

Tento samosprávny orgán je na výkonnej moci nezávislý aj  finančne. Súdny systém si napríklad môže 

sám určovať počty sudcov a iných zamestnancov, ich odmeny, a pod.. A to aj za predpokladu, že súdne 

poplatky netvoria ich vlastné zdroje, ale sú príjmom Ministerstva spravodlivosti, ktoré určuje ich výšku.  

Umožňuje im to systém financovania podľa výkonu. Prebieha v dvoch krokoch: 

1. Transfery z rozpočtu Ministerstva spravodlivosti do rozpočtu Rady pre súdnictvo. Ich 

rozhodujúci objem (cca 95%) závisí od predpokladaných počtov nápadov vecí na súdy 

a vopred stanovených cien. Výška cien sa mení v závislosti od aktuálnych podmienok 

a potrieb. Stanovuje sa na trojročné obdobie a je predmetom vyjednávania medzi ministrom 

spravodlivosti a Radou pre súdnictvo. Ceny sú rôzne pre rôzne typy vecí (v súčasnosti sa určujú 

pre 10 kategórií). Odhady počtov rozhodnutých vecí uskutočňuje a Ministerstvu spravodlivosti 

predkladá Rada pre súdnictvo vždy v januári predchádzajúceho roku, na ktorý je rozpočet 

určený. Ministerstvo ich môže korigovať, každú zmenu však musí zdôvodniť. Ako súčasť 

hotového rozpočtu ich predkladá na schválenie do národného parlamentu. Na konci roku, keď 

je už známy skutočný počet rozhodnutých vecí, sa 70% rozdielu dorovná. 

2. Transfery z rozpočtu Rady pre súdnictvo do rozpočtov jednotlivých súdov sú taktiež viazané na 

plánované výkony súdov. Rozdiel spočíva len v tom, že model hodnotenia výkonu súdov je 

oveľa presnejší (používa sa tzv. lamicie model pracovnej zaťaženosti). Zvýšená presnosť je 

daná väčším počtom kategórií (53) a väčším počtom noriem v každej kategórii (zvlášť je 

stanovená pracovná náročnosť sudcu a  pracovná náročnosť ostatných zamestnancov súdov, 

oboje vyjadrené v minútach). Lamicie model vypočíta pre každý súd z predpokladaného 

nápadu potrebný počet hodín práce sudcov a iných zamestnancov, na základe čoho mu môže 

byť pridelené potrebné množstvo prostriedkov, na základe  transparentných cien za jednotku 

práce sudcu, ako aj zamestnanca súdu. Keďže pracovná zaťaženosť sa v čase môže meniť 

(napríklad po zavedení novej technológie, po procesných zmenách, po zvýšení náročnosti 

prípadov, a pod.), je lamicie model pravidelne aktualizovaný za účasti sudcov.  

Pri tvorbe systému štatistického výkazníctva v Holandsku sa úsilie tvorcov prirodzene koncentrovalo 

na tie požiadavky, ktoré majú slúžiť pre potreby financovania súdov. Preto sa počty rozhodnutých vecí 

na súdoch v Holandsku monitorujú veľmi presne, v mnohých kategóriách a v súlade s metodikou 

CEPEJ. Počet nerozhodnutých vecí sa vykazuje len vo veľmi hrubom členení a nie je v súlade 
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s metodikou CEPEJ. Dôvodom je skutočnosť, že časť dôležitých informácií sa do systému vkladá neskôr, 

ako je dátum registrácie veci na súde, častokrát až po rozhodnutí, čo spôsobuje nekonzistentnosť 

medzi počtami nerozhodnutých vecí na začiatku a na konci roku. Z toho dôvodu nie je možné vykazovať 

ani ukazovatele CEPEJ, do ktorých vstupujú počty nerozhodnutých vecí. 

Silnou stránkou holandského výkazníctva je systém monitorovania a zabezpečenia kvality. Má slúžiť 

ako vyvažujúci element, aby tlak na rýchlosť neskĺzol do znižovania kvality rozhodovania. V porovnaní 

s inými krajinami sú holandskí sudcovia skutočne výkonní (Graf 4, Graf 5). Čiastočne je to dané aj tým, 

že si vytvorili systém, pri ktorom sú sudcovia maximálne odbremenení od záležitostí, ktoré môže 

vykonávať iný personál (Tabuľka 5). 

 

Systém monitorovania a zabezpečenia kvality súdnictva (RechtpraQ) 

Jeho cieľom je systematicky zlepšovať kvalitu všetkých aspektov súdnictva od činnosti súdov až po 

funkčnosť justície ako celku a zlepšenia zakotvovať do normatívnych štandardov. Obsahuje viacero 

aspektov uplatňovaných podľa zložitosti s rozličnou periodicitou: 

• všeobecné normy regulujúce kvalitu na úrovni jednotlivých súdov alebo sektora; 

• systém merania kvality umožňujúci zostavovať rebríčky, porovnávať súdy navzájom, 

vyhodnocovať časové trendy a pod.; 

• pravidelné hodnotenie názorov klientov a  zamestnancov súdov; 

• hodnotenie prostredníctvom návštev (vizít) externých zainteresovaných subjektov; 

• systém vzájomného hodnotenia a výmeny skúseností zamestnancov a sudcov z rozličných 

súdov, tzv. „peer review“  

Pre účely tejto štúdie nás zaujímajú predovšetkým nástroje kvantitatívneho merania kvality. Ich 

výnimočné postavenie v Holandsku dokumentuje Tabuľka 2. 

Tabuľka 2: Prehľad najdôležitejších indikátorov na úrovni súdov zverejňovaných v správach o výkone súdov (Áno= zverejňujú 
sa, Nie=nezverejňujú, nemonitorujú, alebo nie sú k dispozícii) 

Indikátor Slovinsko Holandsko Slovensko 

Ukazovatele o počtoch sudcov, zamestnancov 
súdov a pod.  

Áno Áno Áno 

Case per judge (počet rozhodnutých vecí na sudcu) Áno Nie (údaje sú však 
k dispozícii) 

Nie (zverejňuje sa len počet 
„vybavených“ vecí na sudcu) 

Clerance rate (počet rozhodnutých vecí /počet 
došlých vecí) 

Áno Áno Nie 

Disposition time (počet nerozhodnutých vecí 
k 31.12 / počet rozhodnutých vecí)* 365 dní (resp. 
* 12 mesiacov) 

Áno Nie Nie 

Údaje o podieloch odvolaní  Áno Áno Nepublikuje sa, i keď údaje 
možno získať z ročného 
výkazu sudcu 

Plnenie noriem „timeframes“ Áno Áno Nie (táto metodika vyžaduje 
meranie presnej dĺžky 
rozhodovania, čo zatiaľ nie je 
k dispozícii) 

Výsledky dotazníkových prieskumov spokojnosti (v 
rôznej štruktúre) 

Nie, nie sú 
dáta 

Áno Nie, nie sú dáta 

Odchýlky časových náročností (caseweights) od 
celonárodného priemeru 

Nie Áno Nie 

podiely súdnych konaní s tromi, namiesto jedným 
sudcom; 

Nie Áno Nie 
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Indikátor Slovinsko Holandsko Slovensko 

podiely súdnych konaní podľa špeciálnych kvalitu 
zvyšujúcich procedúr 

Nie Áno Nie 

údaje o plnení noriem celoživotného vzdelávania 
sudcov; 

Nie Áno Nie 

údaje o počtoch zverejnených rozhodnutí  Nie Áno Nie 

údaje o počtoch sťažností; Nie Áno Nie 

údaje o počtoch žiadostí o výmenu sudcu 
(podaných a vyhovených); 

Nie Áno Nie 

ukazovatele absencie sudcov a zamestnancov 
súdov; 

Nie Áno Nie 

 

Inšpirácie pre SR 

Hoci je systém Holandského súdnictva v mnohých aspektoch značne odlišný od súdnictva na Slovensku, 

inšpirovať sa je možné jeho ukazovateľmi kvality (Tabuľka 2). Niektoré z nich sú ľahko dostupné. 

 

Stručné zhodnotenie skúseností z ďalších krajín 

Financovanie sudcov podľa výkonu v Španielsku (Módulos de dedicatión) 

Ako sme uviedli vyššie, v Holandsku sa financovanie súdov odvíja od ich výkonov. Táto skutočnosť sa 

pravdepodobne podpísala pod nadpriemernú výkonnosť holandskej justície v európskom kontexte, ak 

berieme do úvahy počty sudcov a ich rozhodnutí. Pre zaujímavosť uveďme, že v Španielsku existuje 

systém financovania odvíjajúceho sa od výkonu až na úrovni individuálnych sudcov.  

Systém na meranie výkonu sudcov sa nazýva „módulos de dedicatión“. Podobne ako v Holandsku, aj 

tento systém pozostáva zo štandardizovaných počtov hodín venovaných prípadu podľa jednotlivých 

typov vecí. Výkonnosť sudcu sa počíta na konci každého roka podľa vzorca: 

(počet rozhodnutých vecí príslušného typu x štandardný počet hodín strávených prácou na prípadoch tohto typu) /  

počet hodín strávených prácou na prípadoch v roku 

Každý sudca, ktorý dosiahne normu aspoň na 100%, dostáva ku svojej mzde motivačný bonus vo výške 

3%. Pokiaľ sa mu podarí dosiahnuť výkon väčší ako 120% normy, má nárok až na 5%tný bonus.  

Vývoj metód váženia prípadov „caseweight“ (Izrael, USA) 

Základom pre všetky doteraz spomínané metódy porovnávania výkonov sudcov alebo súdov bolo 

zohľadňovanie rozdielnych náročností rozdielnych typov vecí. Bežnou metódou je ich váženie 

(caseweight). Celkové zaťaženie súdu sa vypočíta ako vážený súčet podľa jednotlivých typov váh.  

Váhy sa odvodzujú náročným spôsobom. Dnes poznáme tri generácie metodík ich výpočtu. Prvú 

generáciu vyvinuli v 70. rokoch minulého storočia v USA. Spočívala vo vyhodnocovaní celkového času 

a jej výsledkom boli relatívne porovnávania, ako napríklad: jedna občiansko-právna vec = dve trestné 

veci = päť malých nárokov. Výsledkom bolo zvyčajne 10 kategórií váh. 

Druhá generácia výpočtu brala do úvahy jednotlivé fázy rozhodovania (zvyčajne prípravná fáza, hlavná 

fáza a písanie rozsudku) a jej váhy boli vyjadrené v časových údajoch (dĺžka trvania veci v hodinách 
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alebo v minútach). Táto metóda sa uplatňovala v 90. rokoch v USA, využívali ju aj vojenské súdy 

v Izraeli. 

Tretia generácia výpočtu používa sofistikované metódy, ktoré by mali zaručiť maximálnu možnú 

presnosť. Ide o procesnú analýzu spočívajúcu v rozdelení rozhodovania danej veci, pričom jej 

výsledkom je pravdepodobnosť výskytu daného procesu a jeho dĺžka trvania. Využíva ju Federálny 

justičný systém v USA, a je odporúčaná Národným centrom pre štátne súdy v USA. Jeden z posledných 

výskumov tretej generácie výpočtov do modelu caseweights uskutočnila Divízia pre výskum v oblasti 

súdnictva na Najvyššom súde v Izraeli. Analyzovaných bolo približne 20 procesov s využitím databáz 

súdov, regresných metód, štúdií vybraných vzoriek prípadov a delfských techník. Výsledky boli 

overované prostredníctvom viacerých metód.  

Závery z pohľadu tvorby mechanizmov merania výkonnosti, zaťaženosti alebo rýchlosti konania 

súdov a sudcov v podmienkach SR 

Každý mechanizmus merania výkonnosti, zaťaženosti alebo rýchlosti konania na súdoch sa nezaobíde 

bez určenia správnych váh pre jednotlivé typy vecí. Spôsob ich určovania vždy závisí od účelu. Ak 

chceme hodnotiť rýchlosť konania súdov, rýchlostné normy budú počítané na základe údajov celkovej 

dĺžky rozhodovania, teda s použitím prvej generácie výpočtov „case weights“. Ak však chceme hodnotiť 

zaťaženosť sudcov alebo súdov (napríklad na účely kalkulácie potrebných pracovných miest), prvá 

generácia výpočtov nepostačí, pretože je potrebné časové normy očistiť od všetkých fáz nečinnosti 

sudcov z dôvodu čakania. V tomto prípade je najvhodnejšie použiť tretiu generáciu výpočtov, kde 

v časových normách pre jednotlivé typy vecí zohľadníme len procesy vyžadujúce si pracovnú pozornosť 

sudcu (napríklad oboznámenie sa s prípadom, prvé pojednávanie, príprava na každé ďalšie 

pojednávanie, ďalšie pojednávanie, písanie rozsudku). Určiť bude potrebné len (priemerný alebo 

normou určený) čas trvania každého prípadu a (priemernú alebo normou určenú) početnosť. Po ich 

spočítaní dostaneme celkovú dĺžku alebo normu potreby práce sudcu na daný typ veci, ktorá bude 

v praxi oveľa menšia, ako celkový čas trvania prípadu. Pre účely kvalitného manažmentu je potrebné 

mať k dispozícii výsledky oboch prístupov, ktoré si vyžadujú kvalitné štatistické výkazníctvo. Smernice 

CEPEJ v tejto súvislosti odporúčajú do elektronického systému súdneho manažmentu zaznamenávať 

dátumy všetkých dôležitých štádií súdneho procesu (napríklad registrácia na súde, prvé pojednávanie, 

každé ďalšie pojednávanie, finálne rozhodnutie, distribúcia rozsudku). Zostávajúce údaje, ktoré nebude 

možné získať z takto získaných databáz (priemerné časy príprav) bude možné získať „delfskými“ 

technikami rozhovorov s paralelnými skupinami sudcov, resp. pozorovaním na vzorke prípadov 

v reálnom živote. Tieto techniky boli použité aj v Izraeli. 
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1 SLOVINSKO 

1.1 Úvod do justičného systému 
Republika Slovinska sa stala suverénnym a nezávislým štátom v roku 1991, po osamostatnení sa od 
Juhoslovanskej socialistickej federatívnej republiky. Za spoločnú črtu so Slovenskom možno považovať 
skutočnosť, že ide o tranzitívnu krajinu. Potreba transformácie Republiky Slovinska však nebola až taká 
výrazná, ako tomu bolo u nás, keďže jej hospodárstvo bolo trhovo orientované už v 80. rokoch, i keď s 
určitými obmedzeniami v oblastiach vlastníctva a kapitálu. Relatívne nezávislé bolo aj jej súdnictvo. 
Slovinsko bolo jedinou krajinou federácie s vlastnou asociáciou sudcov (založenou v roku 1971). 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj to, že súdnictvo Slovinska bolo vnímané ako pomerne 
dobre funkčné, nebola jeho reforma považovaná za prioritnú počas prvých rokov existencie 
samostatného štátu. Prebehla až v roku  1994 a ako taká položila základy dnešného administratívno-
správneho usporiadania. 

V rámci všeobecnej jurisdikcie pôsobia v Slovinsku súdy na štyroch úrovniach: 

• 44 miestnych (okrajnih) súdov pôsobiacich na prvom stupni; 

• 11 okresných (okrožnih) súdov pôsobiacich na prvom stupni (riešia prípady, ktoré nespadajú 
do právomoci miestnych súdov, ako napríklad závažnejšie trestné činy, občiansko-právne 
spory s nárokmi presahujúcimi hodnotu 20 000 EUR, spory porušujúce základné ľudské práva 
a pod.); 

• 4 odvolacie súdy ; 

• Najvyšší súd. 

Na prvom stupni pôsobia aj špecializované súdy v oblasti pracovného práva. Jeden z nich sa navyše 
špecializuje na oblasť sociálnych vecí. V Slovinsku existuje aj špecializovaný správny súd. 

Z 11 členov Súdnej rady (Sodni svet) Slovinska je 5 volených Národným zhromaždením (po vymenovaní 
prezidentom) a 6 členov si volia sudcovia. 

 

1.2 Systém monitoringu práce súdov 
V Slovinsku existuje systém pravidelného zberu a monitoringu súdnej štatistiky. Údaje sú publikované 
Ministerstvom spravodlivosti Slovinska (Ministrstvo za pravosodje) štyri krát ročne. Dôležitým 
výstupom monitoringu na úrovni súdov sú ročné správy o efektivite a úspešnosti súdov (letno 
poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodiš), ktoré od roku 2013 agreguje a vydáva Najvyšší súd 
Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Do roku 2013 bola táto úloha podľa Zákona 
o súdoch zverená Súdnej rade.   

Správa o efektivite a úspešnosti súdov za rok 2016 hodnotila nasledujúce ukazovatele a ich časové 
rady: 

• údaje o počtoch sudcov a zamestnancov vo vekovej štruktúre, o počtoch obsadených miest na 
súdoch, a pod.; 

• údaje o počtoch došlých, rozhodnutých, nerozhodnutých vecí podľa rôznych kategórií 
(registre, dôležitosť, a pod.) za jednotlivé typy súdov a tiež aj za konkrétne súdy; 

• kľúčové ukazovatele CEPEJ: case per judge (počet rozhodnutých vecí na sudcu), clearance rate 
(počet rozhodnutých vecí / počet došlých vecí), „disposition time“ vyjadrený v mesiacoch 
((počet nerozhodnutých vecí na konci obdobia / počet rozhodnutých vecí)*12 mesiacov), 
štruktúra nevyriešených vecí podľa veku, priemerný čas rozhodnutia jednej veci; 
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• údaje o počtoch odvolaní ako aj údaje o počtoch potvrdených, zmenených a zrušených 
rozhodnutí; 

• údaje o časových normách „timeframes“ a ich plnení po jednotlivých súdoch; 

• počet prípadov delegovania zodpovedností špeciálnym sudcom (kam patria komplexné 
prípady, prípady organizovaného zločinu, korupcie a pod.) 

 

1.2.1 Základné informačné zdroje – podobnosť so SR 

Základným informačným zdrojom pre súdnu štatistiku v Slovinsku je, podobne ako aj na Slovensku, 
systém súdnych registrov (tzv. „vpisnikov“). Podobnosť vyplýva zo spoločného základu rakúsko-
uhorského systému vedenia súdnej evidencie v špeciálnych knihách podľa presne stanovených 
pravidiel zaručujúcich správnosť, prehľadnosť a konzistentnosť ručne zapisovaných údajov.  

Zaujímavosťou pre slovinský systém je, že vo svojom výkazníctve rozlišuje závažnejšie veci 
(pomembnejše zadeve) od ostatných  (druge zadeve), čím zohľadňuje odporúčania CEPEJ. Toto 
rozdelenie je riešené na úrovni jednotlivých registrov. Napríklad v prípade trestnej agendy na 
prvostupňových súdoch patria medzi závažnejšie agendy hlavného registra trestných vecí (K – kazenske 
zadeve), trestných prípadov voči maloletým (Km - kazenske zadeve zoper mladoletnike), zatiaľ čo 
medzi „ostatné“ sa zaraďujú vyšetrovania trestnej činnosti (Kpd - kazensko preiskovalna dejanja) a veci 
v registri „rôznych trestných činností“ (Kr – razne kazanske zadeve). 

Zber údajov zo súdov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazov zadefinovaných v metodologickom 
výkazníctve. Pre vyhotovenie publikácie Ministerstva spravodlivosti Slovinska „Súdna štatistika 2016“ 
bolo použitých na úrovni Najvyššieho súdu 7 výkazov a na úrovni okresných súdov až 34 výkazov.  

V rámci ukazovateľov zaťaženosti súdov je najdôležitejším výkazom „Výkaz o pohybe a riešení vecí za 
rok 2016“ (Statistično poročilo o gibanju in reševanju zadev za leto), ktorý sa vykazuje zvlášť pre každý 
súd. Jeho údaje je teda možné agregovať na úroveň jednotlivých typov súdov. 

Vo výkaze „Tabuľka I“ sa za jednotlivé súdne registre vykazujú údaje v štruktúre: 

• počet nevyriešených vecí (nerešene zadeve) na začiatku obdobia, t.j. podľa stavu k 1.1; 
V metodike SR tento údaj zodpovedá počtom „nerozhodnutých vecí“; 

• počet došlých vecí (prejete zadeve) v roku podľa dátumu prijatia na súde. Nezahŕňajú sa sem 
tie veci, ktoré súd prebral alebo opätovne otvoril počas sledovaného obdobia, pokiaľ boli 
evidované ako došlé v predchádzajúcom období (t.j. ponecháva sa v platnosti pôvodný dátum 
prijatia). Pokiaľ sa v sledovanom období zistí, že vec bola vpísaná do nesprávneho registra, 
nesmie sa viac v tomto registri vykazovať (t.j. ak sa zarátala, musí sa z nesprávneho registra 
odpočítať a započítať do správneho registra); 

• počet „rozrobených“ vecí (zadeve v delu), ktorý sa vypočíta ako súčet predchádzajúcich dvoch 
ukazovateľov, t.j. počet nevyriešených vecí na začiatku obdobia spolu s počtom došlých vecí 
v roku; 

• počet vyriešených vecí (rešene zadeve) v sledovanom období, ktoré obsahujú všetky (v 
metodike SR „rozhodnuté“ veci, očistené od chybných zápisov; 

• počet nevyriešených vecí (nerešene zadeve) na konci obdobia. 

Táto tabuľka je plne v súlade s metodikou CEPEJ. 

Údaje o skutočných dĺžkach trvania rozhodnutí je možné získať z automatizovaného systému zberu 
a vyhodnocovania údajov (dátový sklad). Budovať sa začal v roku 2008. Pre aktuálnosť so zámermi 
vybudovať podobný systém v SR poskytujeme o tomto systéme viac informácií v kapitole 1.3. 
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Dĺžka rozhodnutí sa vykazuje v ročnom „Výkaze o čase uskutočnenia rozhodnutí“ (Statistično poročilo 
o gibanju in reševanju zadev za leto). Pre vybrané registre ho vykazujú okresné súdy (5 hlavných 
agiend) a miestne súdy (4 hlavné agendy). Vykazujú sa v počtoch za časové obdobia: 

• do 8 dní; 

• od 8 do 30 dní; 

• od 30 do 90 dní; 

• nad 90 dní. 

Dôležité v tomto výkaze je, že sa tam započítavajú len veci ukončené rozhodnutím a nezapočítavajú 
sa tam súdne príkazy. V tomto sa pojem vecí „rozhodnutých“ (odločba) odlišuje od pojmu vecí 
„vybavených“ použitých v predchádzajúcom výkaze.  

Vysokú vypovedaciu hodnotu má aj „Výkaz o starších nevyriešených veciach k 31.12“ (Statistično 
poročilo o starejših nerešenih zadevah po stanju na dan 31. 12.). Pre vybrané sledované agendy je 
generovaná za každý súd, pričom sa sledujú počty nevyriešených vecí v ročných intervaloch za 
kategórie: pred rokom 1989, 1989, 1990... až po aktuálny rok. 

Zaujímavým je aj „Výkaz o trvaní procedúr za rok“ (Statistično poročilo o trajanju postopka za leto), 
ktorý udáva (za vybrané registre) dĺžku vybavovania vecí, t.j. počty vybavených vecí v časových 
kategóriách: 

• do 1 mesiaca; 

• 1-3 mesiace; 

• 3-6mesiacov; 

• 6-9 mesiacov; 

• 9-12 mesiacov; 

• 1-2 roky; 

• 2-3 roky; 

• Nad 3 roky 

Aj tu je potrebné zdôrazniť, že pre určenie dĺžky konania rozhoduje čas, ktorý uplynul od dôjdenia na 
daný súd až po moment rozhodnutia (čo v našej terminológii zodpovedá počtom „rozhodnutých“ vecí), 
v súlade s metodikou CEPEJ. 

 

1.2.2 Súlad s odporúčaniami CEPEJ 

Z analýz dostupných údajov možno konštatovať, že systém pravidelného zberu a monitoringu súdnej 
štatistiky v Slovinsku je plne v súlade s metodikou CEPEJ. Ide o výsledok implementácie nového 
informačného systému (dátového skladu a reportingu) od roku 2008, ktorý možno nazvať aj „súdnym 
manažmentom v Slovinsku“, a do ktorého boli zakomponované relevantné smernice CEPEJ.   

Pomerne dobre rozvinutý (a taktiež plne v súlade s odporúčaniami CEPEJ) je aj mechanizmus 
monitorovania rýchlosti rozhodovania prostredníctvom nástroja „timeframes“.  Bližšie sa ním 
zaoberáme v časti 1.4. 
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1.3 Dátový sklad a reporting v Slovinsku 

1.3.1 Pozadie projektu 

Do roku 2008 malo slovinské súdne výkazníctvo podobné problémy, aké v súčasnosti existujú na 
Slovensku. Zákon o súdoch vyžadoval pomerne veľký počet výkazov a dokumentov, ktoré museli byť 
súdmi spracovávané a verifikované v rámci ich bežnej administratívnej činnosti. Z časového hľadiska 
išlo o náročný proces. Nešlo pritom o monitoring na úrovni súdov, ale na úrovni procedúr. Vykazované 
údaje sa obmedzovali len na základné informácie (dátum začiatku a koncu procedúry, počet nových, 
vyriešených a nevyriešených prípadov). Údaje do pravidelných výkazov sa zbierali sa ručne, každé tri 
mesiace, a predkladali sa vo forme statických tabuliek, čo zase bolo náročné na agregáciu. 
Administratívna záťaž napríklad spôsobovala, že ročné výkazy určené Najvyššiemu súdu ako inštitúcii, 
ktorá ich zbierala a agregovala, zasielané s výrazným, často až 5-6 mesačným oneskorením. To zase 
spôsobovalo oneskorenie výstupov a analýz Najvyššieho súdu s negatívnym dosahom na 
transparentnosť, rýchlosť a kvalitu rozhodnutí.  

Graf 2 Vývoj počtov vecí na súdoch v Slovinsku v rokoch 1984-2013 (bez nezávažných trestných činov („minor offences“), za 
všetky súdy) v štruktúre nové veci (new), rozhodnuté veci (resolved) a nerozhodnuté veci (pending) 

  
Zdroj: Theme 6: Strenghtening the quality of juditial systems, In: „Quality of Public Administration, A Toolbox for Practitioners 
(European Union, Luxemburg, 2015) 

Graf 3 Vzťah medzi priemernou dĺžkou rozhodovania (average duration in months, pravá os) a počtov rozhodnutých vecí 
(resolved cases, ľavá os) na súdoch v Slovinsku v rokoch 1998-2013 (bez nezávažných trestných činov /minor offences“) 

 
Zdroj: Theme 6: Strenghtening the quality of juditial systems, In: „Quality of Public Administration, A Toolbox for Practitioners 
(European Union, Luxemburg, 2015) 

Ďalším problémom bol nebývalý nárast počtov súdnych konaní v súvislosti s obdobím transformácie, 
v ktorej okrem iného došlo k posilneniu inštitútu vlastníctva. Kým začiatkom 1990-tych rokov na  
slovinské súdy ročne prichádzalo okolo 400 000 prípadov, v roku 2011 ich bolo každý rok viac ako 1.1 
milióna. Podľa hodnotenia sudcov ich prácu spomalili aj reformy súdnictva uskutočnené v roku 1994. 
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Situácia postupne vyúsťovala do nahromaďovania nevyriešených súdnych sporov, následkom čoho 
rástli súdne prieťahy (Graf 2, Graf 3). Slovinsko niekoľkokrát prehralo spory na Európskom súde pre 
ľudské práva za neprimerané dĺžky súdnych konaní.  

V snahe zlepšiť situáciu bol v roku 2005 spustený tzv. „Projekt Lukenda“ (pomenovaný podľa jedného 
z uvedených výsledkov procesu na Európskom súde pre ľudské práva), s cieľom odstránenia prieťahov 
ku koncu roku 2010. Obsahoval 19 opatrení na zlepšenie efektivity súdnictva, medzi ktorými 
spomeňme zjednodušenie legislatívy, zavedenie štandardov pre súdne procesy, zvýšenie počtu 
zamestnancov v súdnictve, zlepšenie pracovných podmienok vrátane lepšieho odmeňovania, 
dodatočné tréningy sudcov, ich špecializácia či opatrenie na zlepšenie manažmentu  v súdnictve. 
Vyžadovali napríklad: 

• plne vybavenie súdov výpočtovou technikou; 

• vybudovanie jednotnej štatistickej databázy určenej na monitoring práce súdov na základe 
jednotných kritérií; 

• zriadenie orgánu, ktorý by koordinoval štatistické monitorovanie práce súdov uskutočňované 
Ministerstvom spravodlivosti, Súdnou radou, Najvyšším súdom a inými súdmi; 

• zabezpečenie, aby údaje z uvedenej jednotnej štatistickej databázy boli prístupné pre všetkých 
užívateľov: Ministerstvo spravodlivosti, Súdna rada, Najvyšší súd a iné súdy, a aby zároveň bola 
rešpektovaná legislatíva na ochranu osobných údajov. 

 

 

1.3.2 Projekt Centrálneho skladu údajov a manažérskeho informačného systému (2008 – 2010) 

Do roku 2008 sa síce monitorovala práca súdov, avšak neskúmali sa príčiny vzniknutých situácií. 
Neaktuálne informácie ani neumožňovali navrhovať účinné opatrenia. Potvrdzujú to slová pani Vesny 
Pavlič Pivk, predsedníčky miestneho súdu v Ljubljane, „V skutočnosti sme po prvý krát s plánovaním 
začali až v roku 2010. Dovtedy sme neplánovali, len sme zisťovali, čo sa dialo v minulosti, a čo môžeme 
preto očakávať“. Pani Pivk hovorila aj o tom, ako to výkazníctvo vyzeralo v praxi: „Údaje najprv počítali 
sekretárky na oddeleniach, potom ich počítali sudcovia. Riaditelia oddelení údaje verifikovali, 
nahadzovali do tabuliek, a zase počítali“. Celkovú situáciu výstižne vyjadrila slovami:  „Koniec koncov 
je našou misiou súdiť. Analýzy nemôžu zaberať väčšinu našej práce“.  

Najvyšší súd Slovinska ako východisko vyvinul a implementoval nový prístup súdneho manažmentu, 
inšpirovaný know-how a nástrojmi strategického plánovania úspešných podnikov v súkromnej sfére. 
Výsledkom bol návrh manažérskeho informačného systému („business intelligence”), ktorý by dokázal  
„premeniť vstupné dáta na informácie, informácie na vedomosti a vedomosti na funkčné plány“.  

Ako prvé bol vybudovaný centrálny sklad údajov (Skladišče podatkov), ktorý by automaticky zbieral 
údaje z doterajších elektronických systémov súdnych manažmentov na úrovni procedúr, prípadne 
všetkých ďalších zdrojov. Išlo o náročný proces, pretože na rozdiel od Slovenska používali slovinské 
súdy viacero nie vždy kompatibilných systémov súdneho manažmentu v závislosti od rôznych typov 
procedúr. Údaje, ktoré tieto súdy ukladali, boli tiež ukladané v rôznych databázových formátoch 
(Oracle, nerelačný formát XML a údaje XBASE dislokované na jednotlivé súdy, Schéma 1).  

Určilo sa, ktoré údaje budú migrované, a tiež to, že pôjde o údaje zo všetkých registrov. Nie všetky 
údaje existovali v elektronickej forme. Na účely ich dodatočného zberu bola vytvorená aplikácia na ich 
dodatočný zber.  
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Schéma 1: Systém zdrojov, procesov a konečných užívateľov centrálneho skladu údajov v Slovinsku 

 

Zdroj: Najvyšší súd Slovinska 

Použitý systém budovania centrálneho skladu údajov z rôznych zdrojov a systémov spočíval z nižšie 
popísaných krokov: 

1. Pre každý jednotlivý zdroj bolo treba údaje zachytiť. 
2. Zachytené údaje boli následne transformované do nového, kompatibilného databázového 

formátu spolu s ich prečisťovaním v rámci managementu kvality dát. 
3. Týmto spôsobom mohli byť údaje v novej štruktúre nahraté do centrálneho skladu.  

Po dobudovaní centrálneho skladu údajov bolo možné prejsť na plne automatické výkazníctvo, ktoré 
mohlo výrazným spôsobom odbremeniť zamestnancov súdov. 

Funkcionalita nového systému sa však nezastavila len na zbere údajov. Bola rozšírená o automatické 
analytické nástroje vo forme interaktívnych grafických výstupov určených pre potreby vrcholových 
manažmentov súdov (tzv. „President´s dashboards“), ktoré tým dnes môžu získať komplexný obraz 
o výkonnosti na svojom súde kedykoľvek a v reálnom čase. Ide napríklad o prehľady o štruktúre vecí, 
o tom, akým spôsobom sú riešené, o ľudských zdrojoch, časoch vyriešenia, kľúčových ukazovateľoch 
a pod. Týmito spôsobmi bolo vedenie jednotlivých súdov motivované pre nevyhnutnú podporu 
náročného systému, akým bol projekt centrálneho skladu. Systém však zároveň obmedzoval rozsah na 
kľúčové funkcionality, čo bolo jeho ďalšou prednosťou oproti neustále rozširovaným systémom 
dátových skladov s „veľmi dlhým zoznamom potrebných funkcionalít“ s malou alebo žiadnou pridanou 
hodnotou, v ktorých sa užívatelia „ľahko strácali v detailoch“. Základom sa stali odporúčania CEPEJ, 
ktoré uvedené podmienky spĺňajú. 

Ďalším princípom bolo, aby vstup do systému bol dostupný aj pre celý rad iných užívateľov (okrem 
súdov to bola aj Súdna rada, Najvyšší súd a Ministerstvo spravodlivosti)  s prihliadnutím na princíp 
ochranu údajov, ktorý napríklad umožňoval zobrazovať údaje o osobách len pre predsedov súdov.  



18 

 

1.3.3 Výsledky projektu 

Hlavnými cieľmi projektu bolo zlepšenie produktivity a kvality rozhodovania tak, aby mohlo dôjsť 
k skráteniu lehôt rozhodovania na súdoch, k eliminácii prieťahov, k získaniu lepšieho obrazu o práci na 
súdoch, k umožneniu porovnávania súdov navzájom prostredníctvom benchmarkingu, k umožneniu 
efektívnejšieho riešenia starých prípadov, lepšieho plánovania, efektívnejšieho obsadzovania 
pracovných miest na súdoch podľa záťaže, racionalizácie nákladov a odbremenenia sudcov od 
štatistického výkazníctva. Všetky tieto ciele boli splnené. 

Prototyp dátového skladu bol vytvorený v roku 2008. Samotný dátový sklad bol dokončený v roku 2009 
a realizácia nadstavby analytických nástrojov bola uskutočnená v roku 2010. V rokoch 2008 – 2013 sa 
počet nerozhodnutých vecí v Slovinsku znížil o 35%. Ukazovateľ „času vyriešenia nevyriešených vecí“ 
(disposition time) sa znížil z pôvodných 7,7 mesiacov na 4,0 mesiaca.  

Príklad využívania nového systému na súdoch demonštrujme na slovách pána Janka Martinku, 
generálneho sekretára Najvyššieho súdu v Slovinsku: „Dnes sme práve preložili 5 pracovných pozícií 
z jedného súdu na viac zaťažené súdy. A nielen to. Mohli sme im povedať, do ktorých právnych oblastí 
by mali byť delegovaní, pretože tieto údaje nám umožnia vidieť miesta s potrebou dodatočných 
ľudských zdrojov“. O využívaní plánovania na centrálnej úrovni svedčia aj jeho ďalšie slová: „Analýza 
operačných údajov na súdoch nám umožnila odhaliť, že niektoré procesy na súdoch neboli vždy 
realizované optimálnym spôsobom. Mnohé procedurálne úlohy rieši personál s príliš vysokou 
odbornosťou. Sudcovia sú zaťažení úlohami, pri ktorých nie je potrebné, aby ich vykonával sudca..“ 

Za pozornosť stojí aj vyjadrenie pani Alenky Jelenc Puklavec, sudkyni Najvyššieho súdu na dôchodku 
a bývalej riaditeľky oddelenia registrácie na Najvyššom súde v Slovinsku: „Veľmi rýchlo sa potvrdili naše 
predpoklady o tom, že neexistujú oprávnené dôvody rôznej efektivity súdov.“  

 

1.4 Implementácia noriem (Timeframes) 
Na stanovenie a meranie noriem v oblastí rýchlosti konania funguje v Slovinsku systém „timeframes“ 
odporúčaný CEPEJ. Ich princíp vychádza zo skutočnosti, že aj pri tom istom type konaní je náročnosť 
jednotlivých prípadov rôzna. Určité percento prípadov je napríklad veľmi jednoduchých a určité 
percento veľmi zložitých, čo sa odráža aj v náročnosti na dĺžku rozhodovania.  

Slovinský systém uvažuje s tromi hraničnými pásmami percentuálnych podielov prípadov toho istého 
typu: 50%, 75% a 90%. To znamená, že 10% prípadov môže byť natoľko náročných, že pre nich 
neexistuje norma (metodika CEPEJ hovorí o tom, že jednotlivé krajiny si môžu určiť 5 alebo 10%-tnú 
hranicu „výnimočne náročných prípadov“, pre ktoré je však taktiež potrebné stanoviť normu. V tomto 
je slovinský systém o niečo menej prísny, tj. nad hranicu 10% nemá určenú žiadnu normu, čo v praxi 
znamená, že 10% prípadov môže byť rozhodovaných teoreticky aj 10 rokov bez toho, aby bolo splnenie 
normy narušené).   

Jeden  register môže mať až tri normy (Timeframe A, Timeframe B a Timeframe C). V prehľadoch môžu 
byť tak jednotlivé súdy označené tromi rôznymi farbami pre rozlíšenie výsledných „rýchlostných 
kategórií plnenia noriem“, pričom štvrtou farbou môžu byť vyznačené tie, čo normy neplnia.  

Kompletný zoznam noriem „timeframes“ uvádzame v prílohe 5.2. Napríklad najprísnejšia norma 
(Timeframe A) u nesporových vecí v občianskoprávnej agende miestnych (prvostupňových) súdov je 
stanovená spôsobom: 

• 50% prípadov rozhodnutí do 5 mesiacov,  

• 75% prípadov rozhodnutí do 11 mesiacov a  

• 90% prípadov rozhodnutí do 27 mesiacov. 
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U normy Timeframe C je to (v rovnakých kategóriách) 9 – 30 – 67 mesiacov. 

Tie isté súdy musia v občianskoprávnej sporovej agende v najprísnejšej norme (A) rozhodovať za 7 – 
14 – 22 mesiacov a v najmenej prísnej norme (C) za 9 – 30 – 67 mesiacov. 

V slovinskej justícii existujú aj normy na jednotlivé procesné úkony. Ich prehľad obsahuje príloha 5.3. 

Na rozdiel od výkazníctva v SR sa na Slovinsku zisťovania o dĺžkach trvania či už rozhodovania alebo len 
jednotlivých fáz vykonáva podľa skutočného času. Je to možné preto, lebo elektronický systém 
súdneho manažmentu zachytáva najdôležitejšie fázy (momenty) justičného procesu, čím rešpektuje 
odporúčania smerníc CEPEJ. Typické úkony zachytáva nasledujúca Tabuľka 3. 

Tabuľka 3: Typické úkony súdneho procesu v Slovinsku, na ktoré sú stanovené časové normy (Timeframes) 

Dôležitý moment Popis 

Prijatie veci Dátum prijatia veci na súd 

Prvé pojednávanie Dátum prvého pojednávania 

Súdne pojednávanie Dátum prvého súdneho pojednávania (pri procedúrach bez vypočutia) 

Finálne rozhodnutie súdu Rozhodnutie súdu je konečné 

Posledné pojednávanie Dátum posledného pojednávania 

Prípad označený ako vyriešený Vo všeobecnosti ide o dátum odoslania finálneho rozhodnutia zúčastneným stranám 

Začiatok trestného vyšetrovania Dátum začiatku trestného vyšetrovania na súde 

Zdroj: Najvyšší súd Slovinska 
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2 HOLANDSKO 

2.1 Úvod do justičného systému 
Holandsko má o niečo odlišný právny systém ako Slovensko alebo Slovinsko. Jeho právny základ je 

založený na „francúzskom  občianskom práve“, zatiaľ čo právny základ Slovenska a Slovinska spočíva 

v tzv. „nemeckom občianskom práve“. V praxi sa to odráža v odlišnostiach v štruktúre rozdelenia vecí 

do jednotlivých kategórií. Môže to mať aj vplyv na rýchlosť rozhodovania. 

Zaujímavosťou v holandskom systéme je obzvlášť silné postavenie Rady pre súdnictvo (Raad voor de 

Rechtspraak). Okrem štandardných kompetencií má za úlohu aj  všetky otázky týkajúce sa 

hospodárenia v sektore vrátane alokácie zdrojov pre jednotlivé súdy, dohľad nad ich finančným 

manažmentom, politiku riadenia ľudských zdrojov, IT a správu budov. Na rozdiel od našej krajiny je 

teda súdnictvo v Holandsku samosprávne aj v otázkach určovania počtov sudcov a zamestnancov.  

Ministerstvu pre Bezpečnosť a spravodlivosť v Holandsku (ďalej len „Ministerstvo spravodlivosti“) 

zostáva politická zodpovednosť za systém súdnictva ako taký.  

Do kompetencie Ministerstva spravodlivosti v Holandsku patrí aj určovanie výšky súdnych poplatkov, 

vyberaných súdmi. Tie sú preto príjmom jeho rozpočtu. Je pochopiteľné, že objem finančných 

prostriedkov z ministerstva určený na financovanie súdov musí byť odvodený dostatočne 

transparentným a stabilným mechanizmom tak, aby súdy zostali efektívne, a neboli pritom finančne 

závislé na vôli výkonnej moci. Túto neľahkú situáciu vyriešili tak, že hlavné prostriedky plynúce 

z ministerského rozpočtu do rozpočtu Rady pre súdnictvo (ktorá ich potom prerozdeľuje na jednotlivé 

súdy) sú priamo úmerné od výkonu súdnictva. Sú vypočítané na základe predpokladaných počtov 

nápadov a vopred stanovených cien. Výška cien sa pritom mení v závislosti od aktuálnych podmienok 

a potrieb. Stanovuje sa na trojročné obdobie a je predmetom vyjednávania medzi ministrom a súdnou 

radou. Mechanizmom financovania súdov sa podrobnejšie zaoberáme v časti 2.3.  

O efektivite justičného systému v krajine hovorí skutočnosť relatívne nízkeho počtu sudcov, ktorí však 

dokážu vykonávať veľké počty rozhodnutí (Graf 4, Graf 5). 

Graf 4 
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Graf 5 

 

Financovanie justície v závislosti od počtu rozhodnutých vecí znamená motivačný tlak na zvyšovanie 

rýchlosti rozhodovania. Bolo potrebné zabezpečiť, aby tento tlak negatívne neovplyvnil kvalitu 

rozhodnutí. Na tieto účely sa v Holandsku vyvinul pozoruhodný systém monitorovania a zabezpečenia 

kvality (RechtspraaQ). Podrobnejšie sa ním zaoberáme v časti 2.4. 

Zodpovedným subjektom za kvalitu súdnictva je Rada pre súdnictvo. Vznikla v roku 2002 po rozsiahlej 

reorganizáciii správy justičného systému.  Jeden z hlavných dovtedajších problémov bola duplicitnosť 

v riadení (sudcovia a ich odborní pomocníci, ktorí mali byť nezávislí od výkonnej moci štátu, na jednej 

strane a riaditelia a ich administratívni pomocníci, ktorých finančný manažment bol pod dozorom 

ministerstva, na strane druhej). To spôsobovalo nedostatočné mechanizmy komunikácie. Súdy boli 

navyše poddimenzované aj priestorovo, nebolo kde sa stretávať, nie každý sudca mal dostatok 

priestoru na nerušenú prácu.  

Reforma súdnictva v Holandsku z roku 2002 priniesla aj zvýšenú samostatnosť súdov prostredníctvom 

integrovaného manažmentu. Ten spočíval v zriadení vlastných kolegiálnych súdnych rád, ktorým 

predsedá Predseda súdu, a ktoré sú zodpovedné za všeobecné riadenie a každodenný chod operácií. 

V súdnych radách majú zastúpenie aj vedúci jednotlivých sektorov a riaditelia na operačnej úrovni 

s cieľom zabezpečiť, aby sa na rokovania vedenia súdov dostali problémy za všetky oblasti. 

Od roku 2013 prebehla v Holandsku aj revízia súdnej mapy (tá pôvodná pôsobila ešte z „napoleonských 

čias“). Došlo tým k redukcii počtov súdov, následkom čoho mohlo dôjsť k väčšej špecializácii. 

V súčasnosti v Holandsku pôsobí 4 (z pôvodných 5) odvolacích súdov (Gerechtshoven) a na 

prvostupňovej úrovni 11 (z pôvodných 19) okresných súdov (Rechtbanken).  

Každý z okresných súdov môže mať niekoľko lokálnych pobočiek. V roku 2010 pôsobilo v Holandsku 

64 pobočiek, pričom vplyvom reformy sa ich počet znížil na 40 v roku 2013 a 2014. Zaujímavosťou je, 

že súdne konanie v jurisdikcii lokálnych pobočiek je veľmi jednoduché a rýchle pre občana, ako aj súd.  

Občan má v týchto prípadoch právo obhajovať sa bez advokáta, pričom vo veci rozhoduje jediný sudca, 

a to spravidla už po jednom vypočutí. Patria sem napríklad spory vyplývajúce z nájomných zmlúv, 

zamestnanosti a spory o priestupkoch. Aj zjednodušené konanie v jurisdikcii lokálnych súdov čiastočne 

vysvetľuje relatívne vysokú rýchlosť rozhodovania holandskej justície v európskych rebríčkoch (Graf 4, 

Graf 5). 
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Na každom okresnom súde sú povinne zriadené sektorové oddelenia zaoberajúce sa správnym 

súdnictvom, občianskym právom, trestným právom a právom v jurisdikcii lokálnych pobočiek. Na 

jednom súde môže byť zriadených najviac 5 takýchto oddelení.  

V oblasti správneho konania (ktoré sa podľa metodiky CEPEJ týka sporov medzi občanmi a orgánmi 

verejnej moci) na odvolacom stupni pôsobí ešte aj oddelenie administratívnej jurisdikcie Rady štátu 

(The Raad van State). Založenie Rady štátu vyplýva z ústavy. Skladá sa zo zástupcov kráľovskej rodiny 

a ňou delegovanými členmi. Špecializovanými odvolacími súdmi v oblasti správneho konania sú aj 

Centrálny apelačný tribunál a Apelačný tribunál pre priemysel a obchod. 

 

2.2 Systém monitoringu práce súdov 
V Holandsku je monitoring výkonu súdnictva uskutočňovaný na troch stupňoch: na národnej úrovni, 

na úrovni okresných súdov a na úrovni jednotlivých oddelení v rámci týchto okresných súdov. Systém 

plánovania a kontroly existuje na každej z nich. Vznikol ako požiadavka nového integrovaného 

manažmentu v roku 2002 

Vysoký dôraz sa kladie na to, aby sa „strážcom“ súdnictva (tzv. „watchdog“) stali médiá. Predmetom 

pozornosti je preto i transparentnosť. Údaje zbierané od individuálnych súdov sú každoročne 

publikované v správe „Kľúčové ukazovatele v súdnictve“ (Kengetallen gerechten). Obsahujú kľúčové 

ukazovatele za celý sektor aj jednotlivé súdy, ako napríklad: 

• spokojnosť so sudcom a dĺžkou trvania rozhodovania (získava sa prostredníctvom 

dotaznikových prieskumov za viacero kategórií respondentov, hodnotia sa tiež viaceré 

aspekty); 

• ukazovatele dĺžky trvania rozhodovania zverejňované prostredníctvom percentuálneho 

plnenia noriem systémom timeframes odporúčaným v smerniciach CEPEJ; 

• ukazovatele časových náročností (tzv. „caseweights“) jednotlivých typov prípadov vo forme 

odchýlok od celonárodného priemeru a odchýlok od štandardov použitých pri financovaní; 

• podiely súdnych konaní s tromi, namiesto jedným sudcom; 

• podiely súdnych konaní podľa metódy „promise“ so špeciálnymi procedurálnymi normami, 

napríklad v logike zdôvodnení rozhodnutí; 

• údaje o plnení noriem celoživotného vzdelávania sudcov; 

• údaje o počtoch zverejnených rozhodnutí  

• údaje o počtoch sťažností; 

• údaje o počtoch žiadostí o výmenu sudcu (podaných a vyhovených); 

• údaje o počtoch mediácií; 

• údaje o podieloch odvolaní; 

• údaje o počtoch došlých vecí a  rozhodnutí (v súlade s metodikou CEPEJ); 

• ukazovatele podielov rozhodnutých vecí k došlým veciam („clearance rate“ v súlade 

s metodikou CEPEJ) a podielov skutočne rozhodnutých vecí k plánovaným počtom, od ktorých 

bol odvodený rozpočet súdu; 

• podiely sudcov, štruktúra podľa pohlavia, veku, veková štruktúra zamestnancov súdov; 

• ukazovatele absencie sudcov a zamestnancov súdov; 

• ukazovatele veľkosti súdu podľa počtov došlých vecí, rozhodnutých vecí, počtu osôb a podľa 

príjmov; 
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• podielové ukazovatele „plánovaných príjmov“ (odvodených od plánovaného nápadu 

a normatívnych „cien“) a skutočných príjmov (odvodených od skutočného nápadu 

a normatívnych cien); 

• ďalšie finančné údaje súdov (podiely finančného výsledku k obratu, podiely majetku k obratu) 

Ďalším verejným výstupom sú výročné správy Rady pre súdnictvo (De Rechtspraak Jaarverslag). 

Obsahujú informácie o najdôležitejších udalostiach a vývojových trendoch, o zlepšeniach, o vývoji 

noriem a o výsledkoch hospodárenia Rady pre Súdnictvo. Možno tu tiež nájsť podobné informácie, ako 

v publikácii „Kľúčové ukazovatele v súdnictve“, s tým rozdielom, že sa hodnotí stav justície ako celok 

(tam, kde je to relevantné, podľa hlavných typov súdov a konaní), s dôrazom na dlhodobejšie trendy.  

S výnimkou zverejňovania odmien konkrétnych kľúčových osôb sa na rozdielnosti medzi konkrétnymi 

súdmi neprihliada. 

 

2.2.1 Súlad s odporúčaniami CEPEJ 

Štatistické výkazníctvo Holandska nie je natoľko prispôsobené metodike CEPEJ, ako je tomu 

v prípade Slovinska. V čase, keď nadobúdalo rozhodujúce kontúry, neboli smernice s odporúčaniami 

CEPEJ ešte vytvorené. To však nijakým spôsobom neznižuje kvalitu holandského systému (Graf 1), ktorý 

sa vyvinul na základe vlastných špecifických podmienok a ktorý tiež sleduje vlastné ciele. Musí byť 

vierohodný, keďže sa podľa neho určuje tok financií v celej justícii.  

Obsahuje aj niekoľko prvkov v súlade s metodikou CEPEJ.  

2.2.1.1 Ukazovatele v súlade s metodikou CEPEJ 

Ako prvé spomeňme metodiku vykazovania ukazovateľov dĺžky trvania na súdoch, ktorá sa u nás ešte 

len postupne zavádza. Do roku 2002 nebolo možné ani v Holandsku monitorovať dĺžku trvania 

rozhodovania na národnej úrovni, pretože si každý súd spôsob jej výpočtu interpretoval a uplatňoval 

vlastným spôsobom. Jedným z prvých opatrení novozaloženej Rady pre súdnictvo bolo preto zjednotiť 

metodiku vykazovania na všetkých súdoch.  Podľa zjednotenej metodiky je už dĺžka trvania vypočítaná 

ako čas, ktorý prejde od vstupu veci na súd (momentom registrácie) po výstup definovaný finalizačným 

úkonom sudcu (rozhodnutie súdu alebo odoslanie rozhodnutia zúčastneným stranám), čo je už plne 

v súlade s metodikou CEPEJ. Moment začatia a ukončenia je definovaný podľa jednotlivých druhov 

vecí, v závislosti od ich špecifickej povahy začatia alebo ukončenia. 

Ďalšim príkladom je spôsob definície časových noriem rýchlosti rozhodovania súdov prostredníctvom 

metodiky „timeframes“. Táto metodika nie je u nás ešte zavedená. Časové normy v Holandsku sú 

definované zvlášť pre 42 rôznych procedurálnych typov vecí podľa časovej náročnosti.  Určujú, aký 

podiel prípadov musí byť ukončených v stanovenom čase. Napríklad 95% výpovedí riešených na 

okresných súdoch musí byť ukončených do troch mesiacov. To znamená, že v normách je zohľadnený 

aj určitý podiel prípadov, ktorých nečakané skutočnosti konanie predĺžia (v tomto prípade 5%). 

V niektorých prípadoch sú normy definované prostredníctvom viacerých kritérií: napríklad 70% 

obchodných sporov na odvolacích súdoch musia byť ukončené do 1 roku a 90% musí byť ukončených 

do dvoch rokov. V tomto prípade norma povoľuje 10% prípadov presahujúcich 2 roky. Stanovené 

normy ako aj ich plnenie v rokoch 2013-2016 uvádza Tabuľka 6 v prílohách. 

Uveďme ešte niektoré súčasné aspekty, možné ešte viac zdokonaliť podľa metodiky CEPEJ. 
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2.2.1.2 Ukazovatele, ktoré nie sú v súlade s metodikou CEPEJ 

Monitorovanie počtov nerozhodnutých vecí nie je v súlade s metodikou CEPEJ. Počty nerozhodnutých 

vecí sa v oficiálnom výkazníctve publikujú len za koniec roka (označujú sa ako „zásoba práce“). Členenie 

do jednotlivých typov prípadov v dátovom sklade nie je vždy presné, pretože súdy si priradenie 

správneho kódu klasifikácie v otázke „Čo je predmetom sporu?“ (waarover gaat het geschil?) 

interpretujú rôznymi spôsobmi. Môže dochádzať aj k ich neskorším korekciám. To všetko narušuje 

požadovanú horizontálnu konzistenciu údajov podľa metodiky CEPEJ, z ktorých je potom možné 

vyhotovovať nimi odporúčané indikátory. 

Graf 6 

 

Graf 7 

 

Mnohé kľúčové informácie (napríklad či ide o sporovú vec, alebo nie), sa do systému vkladajú až po 

rozhodnutí, t.j. ukončení procesu rozhodovania na príslušnom súde. Systém financovania podľa počtu 

rozhodnutých vecí znamená aj to, že v Holandsku je na kvalitu merania počtov rozhodnutí a presnosť 

ich členenia do podrobnejších podkategórií kladený najväčší dôraz. Vidieť to aj na údajoch, ktoré 

Holandsko v dotazníkoch CEPEJ poskytlo: v počte „rozhodnutých vecí“ je štatistika presná, zatiaľ čo pri 

počtoch nových a nerozhodnutých vecí niektoré údaje neboli k dispozícii (Tabuľka 27 v prílohe 5.6). 
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Nepresnosti v údajoch boli tiež dôvodom, že Holandsko v dotazníkoch CEPEJ pre niektoré kategórie 

poskytlo len počty nerozhodnutých vecí na konci obdobia, zatiaľ čo na začiatku obdobia poskytnuté 

neboli, i keď by mali byť identické s koncoročnými údajmi predchádzajúceho roku (tabuľky v prílohe 

5.5). Aj tu bol hlavný dôvod porušenie horizontálnej konzistencie. V odôvodnení sa zároveň uvádzalo, 

že konzistenciu by bolo možné docieliť len vtedy, ak by sa všetky indikátory vykazovali v rovnakom 

čase, pretože sa zápisy do registrácie údajov dynamicky menia. 

Holandsko ako jedna z mála krajín neposkytuje údaje o počtoch nerozhodnutých vecí (ktoré CEPEJ aj 

Eurostat označuje ako počet „nevyriešených“ vecí) ani do databáz Eurostatu (Graf 6). Údaje o počtoch 

nových vecí poskytuje len v jednej kategórii (Graf 7). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že aj údaje 

justičnej štatistiky v Eurostate nie sú ešte plne harmonizované, čo je však súčasnou prioritou. Je 

pravdepodobné, že v blízkej dobe budú vychádzať nové smernice EÚ aj v oblasti harmonizácie justičnej 

štatistiky členských krajín, ktorým sa aj Slovensko bude musieť prispôsobiť. 

 

2.3 Financovanie súdov priamo úmerne od počtov rozhodnutí 
Zdroje financovania súdnictva v Holandsku viazané na výkon predstavujú významnú čiastku. 

V rozpočte na rok 2018 tvoria z celkového príspevku ministerstva na chod súdov až 95% (878 z 922 mil. 

EUR), pričom táto čiastka tvorí významný podiel aj na celkových rozpočtovaných príjmoch  súdov (92%).  

Ako vyvažujúci element, ktorý má zaručiť, aby motivácia súdov rozhodovať rýchlo nespôsobovala 

tendencie znižovania kvality, pôsobí v Holandsku aj dodatočný systém zaručovania kvality. 

Podrobnejšie sa o ňom zmieňujeme v časti 2.4. 

Alokácia krokov prebieha v dvoch krokoch: 

1. finančné toky medzi ministerstvom a Radou pre súdnictvo, 

2. finančné toky medzi Radou pre súdnictvo a jednotlivými súdmi. 

 

2.3.1 Finančné toky medzi Ministerstvom spravodlivosti  a Radou pre súdnictvo 

Rozpočet za súdnictvo ako celok vyhotovuje a Ministerstvu spravodlivosti predkladá Rada pre 

Súdnictvo. Výška jeho hlavnej položky sa vypočíta ako počet rozhodnutých vecí vynásobený cenou. 

Pretože by malo ísť o skutočné výkony, ktoré v čase tvorby rozpočtu nie sú známe, je výška 

prostriedkov v rozpočte viazaná na odhadované množstvo rozhodnutých vecí. Prvotné odhady 

uskutočňuje a Ministerstvu spravodlivosti predkladá Rada pre súdnictvo vždy v januári 

predchádzajúceho roku, na ktorý je rozpočet určený. Ministerstvo ich môže korigovať, každú zmenu 

však musí zdôvodniť. Ako súčasť hotového rozpočtu ich predkladá na schválenie do národného 

parlamentu.  

Každý typ rozhodnutia nemá rovnakú cenu. V závislosti od časovej náročnosti a počtov 

zainteresovaných sudcov sú ceny, ako aj predpovede počtov vecí, uvádzané v 10 kategóriách (v tom 6 

pre prvostupňové súdy a 1 pre Centrálny apelačný tribunál). Výška cien je predmetom vyjednávania 

medzi Ministerstvom spravodlivosti a Radou pre súdnictvo. Ako taká sa aktualizuje každé tri roky, 

s prihliadnutím na indexáciu. Tabuľka 4 poskytuje prehľad kategórií a cien platných v rokoch 2015 

a 2016. 
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Tabuľka 4: Ceny rozhodnutých vecí, na základe ktorých sa tvorí rozpočet súdnictva ako celku, platné pre roky 2015 a 2016, v 
EUR 

Kategória 2015 2016 

Okresné súdy (Rechtbank) 
    

Občianske právo (Civiel Rechtbank) 801,54 769,92 

Administratívne právo (Rechtbank Bestuur) 2.205,39 2.126,20 

Trestné právo (Rechtbank Straf) 1.028,23 991,45 

Veci na lokálnych pobočkách okresných súdov (Rechtbank Kanton) 156,31 151,27 

Imigrácia (Rechtbank VK) 998,62 969,5 

Daňové právo (Rechtbank Belasting) 1.131,08 1.096,71 

Odvolacie súdy (Hoven)     

Občianske právo (Hof Civiel) 3.871,31 3.714,00 

Trestné právo (Hof Straf) 1.551,96 1.496,98 

Daňové právo (Hof Belasting) 3.649,80 3.527,78 

Centrálny apelačný tribunál (Centrale Raad van Beroep) 3.450,32 3.316,15 

Zdroj: Návrh štátneho rozpočtu Holandska na rok 2016. Poznámka: Ceny boli vyjednané v roku 2004 na trojročné obdobie. 

V rokoch 2004 a 2005 zohľadňujú len rast cenovej a mzdovej úrovne. 

Súdna rada nemusí použiť všetky alokované prostriedky. Na konci roku môže mať nielen deficit, ale aj 

prebytok, ktorý tvorí jej vlastné zdroje alebo rezervu. Avšak prebytky nad 5% sa vracajú do rozpočtu 

ministerstva.  

Predpovede počtov rozhodnutých vecí sú publikované aj v ročnom pláne (Annual plan), ktorý 

zverejňuje Rada pre súdnictvo. Ide o plnohodnotný a taktiež aj marketingovo dobre spracovaný 

plánovací dokument, prepojený s päťročným plánovacím dokumentom (Meerjarenplan van de 

Rechtspraak) a trojročnou „agendou súdnictva“ (Agenda de Rechtspraak). Obsahuje aj víziu, priority, 

a pod.. Silnou stránkou je, že okrem monitoringu kvantitatívnych indikátorov sleduje aj ukazovatele 

a normy štandardov kvality.  

Na konci roku, kedy sú už skutočné počty rozhodnutí známe, sa 70% rozdielu dorovná. Čerpané sú z 

Ročnej správy Rady pre Súdnictvo (De Rechtspraak Jaarverslag). Overované sú externým auditom. 

Ministerstvo taktiež prepláca niektoré nepredvídateľné náklady, ako napríklad náklady za najatých 

expertov.  

 

Transfery do rozpočtov jednotlivých súdov 

Rovnaké princípy, ako pri financovaní Rady pre súdnictvo, platia aj pre financovanie jednotlivých súdov. 

Rozdiel je však v tom, že počet kategórií prípadov, na nápade ktorých financovanie spočíva, je oveľa 

vyšší  - až 53. Ceny sú stanovené Radou pre súdnictvo na jeden rok.  

Aj jednotlivé súdy sú motivované tvoriť si z prebytkov vlastné zdroje. I tu platí pravidlo, že prebytok 

v rozpočte súdu musí byť maximálne do výšky 3%, pretože suma prebytku nad  uvedenú hranicu sa 

vracia do rozpočtu Súdnej rady.  

Pokiaľ súd na konci roku dospeje k deficitu, rozdiel medzi jeho príjmami a výdavkami pokryje Rada pre 

súdnictvo. Môže si však pri tom stanoviť podmienky, ktoré daný súd musí dodržiavať (splatenie 

a uskutočnenie opatrení na zlepšenie situácie). 

Spomínaných 53 kategórií, podľa ktorých sa určujú objemy finančných prostriedkov z rozpočtu Rady 

pre súdnictvo do rozpočtov jednotlivých súdov, tvorí tzv. „lamicie“ model pracovnej zaťaženosti. Jeho 

princíp spočíva v tom, že pre každú kategóriu je stanovená fixná časová „norma“ zvlášť pre sudcov 

a zvlášť pre zamestnancov súdu. Ceny platné pre občianske veci na okresnom súde v roku 2004 
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zachytáva Tabuľka 6. V tom období bola „priemerná časová náročnosť“ veci prepustenia z práce na 

okresných súdoch 360 minút a pre (ostatných) zamestnancov súdov 495 minút. Treba zdôrazniť, že ide 

o normy čistého času stráveného na prípade. Neobsahujú napríklad čakacie doby medzi prípadmi, 

prácu strávenú na iných prípadoch počas trvania posudzovaného prípadu, čas strávený na obede, 

pauzách, a pod. Skutočná dĺžka trvania je, pochopiteľne, oveľa dlhšia. Príklad vo svete uplatňovaných 

techník stanovenia spomínaných „čistých“ noriem (tzv. „caseweights“) rozoberáme v časti 3.2. 

Tabuľka 5: Lamicie model pracovnej zaťaženosti súdov – občianske veci na okresných súdoch (príklad z roku 2004) 

Občianske veci 
Počet minút strávený 

sudcami na prípade 
daného typu 

Počet minút strávený inými 
zamestnancami na prípade 

daného typu 

Veci prepustenia z práce 360 495 

Obchodné veci na oddelení občianskych vecí 600 600 

Obchodné veci na lokálnom súde 150 300 

Nájomné zmluvy 140 200 

Rozvody 600 600 

„Krátke procesy“ – t.j. veci vysokej priority, o ktorých 
rozhoduje predseda súdu 

190 675 

Zdroj: 21. Practical ways of combating delays in the justice system, excessive workloads of judges and case backlogs (CEPEJ, 

Strasbourg, April 2004) 

V tabuľke je možné si všimnúť, že veľký podiel času na veciach prislúcha na zamestnancom, zatiaľ čo 

čas na prípadoch trávený sudcami je relatívne malý. Miera delegovania právomocí je na holandských 

súdoch vysoká, ako aj miera špecializácie zamestnancov. Zamestnanci tak môžu sudcov odbremeniť 

nielen od administratívnej práce, ale aj od väčšiny času potrebného na prípravu prípadu, pripravujú aj 

návrhy súdnych rozhodnutí v písomnej forme. Sudcovia sa tak môžu koncentrovať na vlastné 

rozhodovanie.  

Uplatňovaný mechanizmus financovania na báze výkonu si vyžaduje spoľahlivý a dôveryhodný systém 

monitoringu. Rada pre Súdnictvo musela v tejto oblasti uskutočniť viacero časovo náročných opatrení 

počnúc zjednocovaním metodiky výkazníctva na súdoch až po zavádzanie podporných IT systémov. 

 

2.4 Systém monitorovania a zabezpečenia kvality 
Na to, aby motivačný aspekt financovania odvodeného priamo úmerne od rýchlosti rozhodovania 

nemal vplyv na znižovanie kvality rozhodnutí, má Holandsko pomerne dobre rozvinutý  systém kvality, 

označovaný ako RechtspraaQ. Jeho cieľom je systematicky zlepšovať kvalitu všetkých aspektov 

súdnictva od činnosti súdov až po funkčnosť sektora a zlepšenia zakotvovať do normatívnych 

štandardov.  Obsahuje viacero aspektov uplatňovaných podľa zložitosti s rozličnou periodicitou: 

• všeobecné normy regulujúce kvalitu na úrovni jednotlivých súdov alebo sektora, ktoré 

stanovujú, čo všetko by malo byť rešpektované. Niektoré z nich sa vyhodnocujú  

prostredníctvom pomocných otázok (tzv. „checklistov“) umožňujúcich uplatňovať individuálne 

prístupy na každom súde. Dodržiavanie niektorých noriem je povinné, pri hodnotení sa tiež 

používajú jednotné procedúry; 

• systém merania kvality umožňujúci zostavovať rebríčky, porovnávať súdy navzájom, 

vyhodnocovať časové trendy a pod.; 

• pravidelné hodnotenie názorov klientov a  zamestnancov súdov; 

• hodnotenie prostredníctvom návštev (vizít) externých zainteresovaných subjektov; 
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• systém vzájomného hodnotenia a výmeny skúseností zamestnancov a sudcov z rozličných 

súdov, tzv. „peer review“. 

Pre účely tejto štúdie nás zaujímajú predovšetkým nástroje kvantitatívneho merania kvality, do 

ktorých okrem iného patria aj výkonnostné parametre, ako sú napríklad dĺžky trvania súdnych konaní. 

Ich základy boli vytvorené v rokoch 1999-2001 malou pracovnou skupinou zloženou zo sudcov, 

zamestnancov súdov, poradcov Ministerstva spravodlivosti a expertov špecializovanej agentúry na 

kvalitu súdnictva (PRISMA). Inšpirovali sa vtedajším „priekopníckym“ systémom TCPS (Trial Court 

Performance Standards - štandardy pre výkonnosť súdov) v USA. TCPS však obsahoval príliš veľký počet 

prvkov (68 indikátorov a 22 štandardov), ktoré nie všetky súdy dokázali vyhodnocovať, a čo bolo preto 

jeho hlavnou slabinou. Požiadavkou nového holandského systému bola preto jednoduchosť 

spočívajúca v tom, aby do hodnotenia boli vybrané len kľúčové indikátory, časovo nenáročné na zber.  

Na uľahčenie zberu údajov a vizualizáciu výsledkov vytvorili softvérový nástroj (the quality 

dashboards), ktorý zelenou farbou označoval pozitívne výsledky, žltou neutrálne skutočnosti 

a červenou aspekty, ktoré potrebujú zlepšenie.  

Príloha 5.7 sumarizuje zbierané údaje a ich zdroje v roku 2004. 
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3 STRUČNÉ ZHODNOTENIE SKÚSENOSTÍ Z ĎALŠÍCH KRAJÍN 

3.1 Financovanie sudcov podľa výkonu v Španielsku (Módulos de 
dedicatión) 

V časti 2.3 sme uviedli príklad financovania súdov podľa výkonu v Holandsku. Pre úplnosť dodajme, že 

existujú krajiny, v ktorých sa podobný model využíva na financovanie jednotlivých sudcov. 

Systém na meranie výkonu, na základe ktorého sa dnes v Španielsku určuje výška odmien sudcov, sa 

nazýva „módulos de dedicatión“ (ďalej len „módulos“). Možno ho preložiť ako „moduly usilovnosti“.  

Módulos tvorí súbor štandardizovaných počtov hodín venovaných prípadu podľa jednotlivých typov 

vecí. Na konci každého roku je podľa nich vypočítaná výkonnosť sudcu podľa vzorca: 

(počet rozhodnutých vecí príslušného typu x štandardný počet hodín strávených prácou na prípadoch tohto 

typu) / počet hodín strávených prácou na prípadoch v roku. 

Výsledný ukazovateľ je v „percentách“ plnení noriem. Ak je u niektorého sudcu vyšší ako 100%, 

znamená, že tento sudca je rýchlejší, ako určujú normy, zatiaľ čo výsledok menší ako 100% hovorí 

o neplnení normy. 

Módulos de dedicación vyvinula Španielska rada súdnej moci (Consejo General del Poder Juditial) 

koncom 80. rokov minulého storočia pre potreby určovania počtu sudcov a iných zamestnancov 

súdov. Používal sa na hodnotenie práce na úrovni súdov. Bol však neustále kritizovaný za nedostatok 

prísnosti, ako aj za nezohľadňovanie celého radu faktorov. V roku 2000 preto Španielska rada súdnej 

moci vytvorila nový súbor noriem (módulos), ktorý by už mohol byť uplatňovaný na meranie výkonnosti 

až na úroveň individuálnych sudcov.  Používal presnejšiu metodiku výpočtov so zohľadnením 

procesov, ktoré priamo súvisia s prácou (ako napríklad príprava a štúdium prípadu, stretnutie so 

stranami, práca v rámci pojednávania, a pod.). Nový model spájal dve kritériá: čas strávený sudcami na 

každom procese a priemernú dĺžku trvania pojednávaní. Iné štandardy boli stanované tam, kde 

rozhoduje jeden sudca, a iné tam, kde rozhoduje tribunál.  Na rozdiel od predchádzajúceho modelu 

tento už zohľadňoval časy nečinnosti, ako napríklad čas strávený čakaním medzi jednotlivým 

pojednávaniami, na prestávkach, na školeniach, a pod., od ktorých bol očistený celkový čas strávený 

na prípadoch. Vo výpočtoch bolo zohľadnený aj určitý podiel času na „nešpecifikované aktivity“, ktoré 

nebolo možné zmerať, ale súviseli s prácou sudcov. 

V konečnom dôsledku aj nový model pozostával z noriem časovej náročnosti pre jednotlivé typy 

prípadov. Za určitých okolností prihliadal na „obzvlášť náročné prípady“, na ktoré bolo možné použiť 

zvláštne štandardy.  

V roku 2003 bol schválený zákon, podľa ktorého mal byť príjem sudcov a prokurátorov zložený z pevnej 

a pohyblivej čiastky. Pohyblivá čiastka mala závisieť od výkonu podľa transparentných kritérií. 

„Módulos de dedicación“ sa ukázal na to vhodným. Od roku 2014 sa podľa neho začala určovať 

pohyblivá mzdová čiastka. Sudcom, ktorí prevýšili normu o 20%, sa mal zvýšiť príjem o 5%, a tým, 

ktorých výkon bol nižší ako 80% normy, sa mala znížiť o 5%. 

V tom momente, ako bol systém odmeňovania sudcov podľa výkonu v Španielsku zavedený, začal čeliť 

ostrej kritike zo strany sudcov. V praxi ho Súdna rada nepoužívala na zníženie príjmov sudcov 

(pravdepodobne kvôli silnému tlaku zo strany odborov), ale len na jeho zvýšenie (Contini, Mohr 2007). 

V roku 2006 Najvyšší súd Španielska (Tribunal Supremo) rozhodol o jeho zrušení s odôvodnením, že 
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porušuje princíp finančnej nezávislosti súdnictva a že nie je založený na dostatočne objektívnych, 

rovných a transparentných princípoch (Decker, Mohlen, Varela 2011) 

Zrušenie systému však znamenalo stratu 5% bonusu pre rýchlych sudcov. Po konzultáciách Španielskej 

rady súdnej moci so zástupcami profesijných zväzov sudcov bol preto v roku 2008 opätovne obnovený 

s miernymi zmenami. Tým sudcom, ktorí normu prekročili o 20%, bol ponechaný pôvodný 5% bonus. 

Avšak aj tí sudcovia, ktorí normu neprekračovali o 20%, ale ju splňovali (t.j. v praxi dosahovali 100-

120% výkon), mali tiež nárok na príplatok, i keď v o niečo zníženej výške 3%. Pomalí sudcovia 

s výkonom nižším ako 100%  penalizovaní neboli (Bagues a Esteve-Volart 2010, str. 2). 

 

3.2 Vývoj metód váženia prípadov „caseweight“ (Izrael, USA) 
Bežnou metódou pre vyhodnocovanie alebo porovnávanie práce súdov s rôznou štruktúrou vecí je 

váženie vecí (caseweight). Celkové zaťaženie súdu sa vypočíta ako vážený súčet podľa jednotlivých 

typov váh.  

Podľa toho, na aké účely sa metóda používa, možno zvoliť rôzne kritériá váh. Na účely určovania počtov 

miest sudcov je vhodným kritériom čas potrebný na riešenie posudzovaného typu prípadu pre sudcu. 

Holandský lamicie model určený na financovania súdov2 zase okrem váhy časovej náročnosti sudcov 

používa aj  ďalšiu váhu časovej náročnosti ostatných zamestnancov. 

Vstupné váhy možno považovať za normy. Odvodzujú sa náročným spôsobom. Dnes už poznáme tri 

generácie metodík ich výpočtu. Prvú generáciu vyvinuli v 70. rokoch minulého storočia v USA. 

Spočívala vo vyhodnocovaní celkového času rozhodovania, a jej výsledkom boli relatívne 

porovnávania, ako napríklad: jedna občiansko-právna vec = dve trestné veci = päť malých nárokov. 

Výsledkom bolo zvyčajne 10 kategórií váh. 

Druhá generácia spôsobu určovania váh typu „caseweight“ prihliadala na jednotlivé fázy rozhodovania 

(zvyčajne prípravná fáza, hlavná fáza a písanie rozsudku). Jej váhy boli už vyjadrené v časových údajoch 

(dĺžka trvania veci v hodinách alebo v minútach). Výsledkom bolo spravidla 20 kategórií váh. Táto 

metóda sa uplatňovala v 90. rokoch v USA, využívali ju aj vojenské súdy v Izraeli. 

Tretia generácia výpočtu používa sofistikované metódy, ktoré by mali zaručiť maximálnu presnosť. Tu 

už ide o procesnú analýzu spočívajúcu v rozdelení rozhodovania danej veci na procesy vyžadujúce si 

prácu, pričom jej výsledkom je pravdepodobnosť výskytu daného procesu a jeho dĺžka trvania. Túto 

metódu využíva Federálny justičný systém v USA, a je odporúčaná Národným centrom pre štátne súdy 

v USA.  

Jeden z posledných výskumov tretej generácie výpočtov do modelu caseweights uskutočnila Divízia 

pre výskum v oblasti súdnictva na Najvyššom súde v Izraeli. Analyzovaných bolo približne 20 procesov 

s využitím databáz súdov, regresných metód, štúdií vybraných vzoriek prípadov a delfských techník. 

Výsledky boli overované prostredníctvom viacerých metód.  

Aké závery je možné vyvodiť z pohľadu tvorby mechanizmov merania výkonnosti, zaťaženosti alebo 

rýchlosti konania súdov a sudcov v podmienkach SR? Každý podobný mechanizmus sa nezaobíde bez 

určenia správnych váh pre jednotlivé typy vecí. Spôsob ich určovania vždy závisí od účelu. Ak chceme 

hodnotiť rýchlosť konania súdov, rýchlostné normy budú počítané na základe údajov celkovej dĺžky 

                                                           

2 Lamicie modelu sa venujeme v časti 2.3. 
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rozhodovania, teda s použitím prvej generácie výpočtov „case weights“. Ak však chceme hodnotiť 

zaťaženosť sudcov alebo súdov (napríklad na účely kalkulácie potrebných pracovných miest), prvá 

generácia výpočtov nepostačí, pretože je potrebné časové normy očistiť od všetkých fáz nečinnosti 

sudcov z dôvodu čakania. V tomto prípade je najvhodnejšie použiť tretiu generáciu výpočtov, kde 

v časových normách pre jednotlivé typy vecí zohľadníme len procesy vyžadujúce si pracovnú pozornosť 

sudcu (napríklad oboznámenie sa s prípadom, prvé pojednávanie, príprava na každé ďalšie 

pojednávanie, ďalšie pojednávanie, písanie rozsudku). Určiť bude potrebné len (priemerný alebo 

normou určený) čas trvania každého prípadu a (priemernú alebo normou určenú) početnosť. Po ich 

spočítaní dostaneme celkovú dĺžku alebo normu potreby práce sudcu na daný typ veci, ktorá bude 

v praxi oveľa menšia, ako celkový čas trvania prípadu. Pre účely kvalitného manažmentu je potrebné 

mať k dispozícii výsledky oboch prístupov, ktoré si vyžadujú kvalitné štatistické výkazníctvo. Smernice 

CEPEJ v tejto súvislosti odporúčajú do elektronického systému súdneho manažmentu zaznamenávať 

dátumy všetkých dôležitých štádií súdneho procesu (napríklad registrácia na súde, prvé pojednávanie, 

každé ďalšie pojednávanie, finálne rozhodnutie, distribúcia rozsudku). Zostávajúce údaje, ktoré nebude 

možné získať z takto získaných databáz (priemerné časy príprav) bude možné získať „delfskými“ 

technikami rozhovorov s paralelnými skupinami sudcov, resp. pozorovaním na vzorke prípadov 

v reálnom živote. Tieto techniky boli použité aj v Izraeli. 
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5 PRÍLOHY 

5.1 Príklady grafických výstupov automatizovaného systému pre 
manažment súdov na Slovinsku z centrálneho skladu údajov 
(„President Dashboard) 

 

 

Zdroj: Juditial Data Warehouse and Performance Dashboards, presentation of the Supreme Court of Slovenia dostupné 
k 13.októbru 2017  na adrese: 

 https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2012/CSJ_presentation_GST_2210.pdf 
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Zdroj: Juditial Data Warehouse and Performance Dashboards, presentation of the Supreme Court of Slovenia dostupné 
k 13.októbru 2017  na adrese: 

 https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2012/CSJ_presentation_GST_2210.pdf 
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Zdroj: Juditial Data Warehouse and Performance Dashboards, presentation of the Supreme Court of Slovenia dostupné 
k 13.októbru 2017  na adrese: 

 https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/EDCJ/Cristal/2012/CSJ_presentation_GST_2210.pdf 
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5.2 Normy na trvanie rozhodovacieho procesu (Timeframes) v 
Slovinsku 

Timeframes for the duration of proceedings (for resolved cases, in months) 

 

5.2.1 Najvyšší súd (The Supreme Court) 

      % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

THE SUPREME COURT 

Administrative Timeframe (single) 2 10 18 

Criminal Timeframe (single) 1 4 8 

Commercial Timeframe (single) 2 5 17 

Civil Timeframe (single) 3 17 27 

Labour-social Timeframe (single) 3 4 5 

 

5.2.2 Vyššie súdy vrátane špecializovaných súdov pre trh práce a sociálne záležitosti (Higher 

Courts and Higher Labour and Social Court) 

        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

HIGHER COURT 

Civil enforcement Ip 
Timeframe A 2 3 4 

Timeframe B 3 4 5 

Land registry Cdn Timeframe (single)  1 2 3 

Criminal Kp 
Timeframe A 1 3 4 

Timeframe B 2 4 6 

Insolvency  Cst Timeframe (single)  0,3 0,5 0,8 

Misdemeanour   
Timeframe A 0,4 0,5 0,8 

Timeframe B 0,9 2 4 

Commercial Cpg 
Timeframe A 3 4 5 

Timeframe B 4 5 11 

Civil Cp 
Timeframe A 2 3 5 

Timeframe B 4 5 7 

 
 
        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

HIGHER LABOUR AND 
SOCIAL COURT 

Labour and social Pdp Timeframe (single)  4 6 7 

Social Psp Timeframe (single) 4 5 6 

 

5.2.3 Okresné súdy  vrátane špecializovaných súdov pre trh práce a sociálne záležitosti (District 

Courts, Labour and Social Courts) 

        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

DISTRICT COURT 

Civil non-.litigious N 

Timeframe A 1 2 4 

Timeframe B 2 3 5 

Timeframe C 4 6 8 

Civil litigious 
(excluding family 
cases) 

P 

Timeframe A 12 23 36 

Timeframe B 20 33 48 

Timeframe C 21 34 49 

Criminal 
(excluding 
specialised cases) 

K 

Timeframe A 5 10 18 

Timeframe B 7 12 25 

Timeframe C 10 23 41 
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        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

Km 

Timeframe A 1 2 3 

Timeframe B 2 4 7 

Timeframe C 4 8 13 

Kpr 

Timeframe A 5 7 11 

Timeframe B 6 9 14 

Timeframe C 9 14 22 

Commercial Pg 

Timeframe A 6 12 20 

Timeframe B 10 16 25 

Timeframe C 12 20 30 

 
Family cases 
 
        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

DISTRICT COURT 
Civil litigious 
(family cases) 

P 

Timeframe A 4 6 11 

Timeframe B 5 7 12 

Timeframe C 6 9 15 

 
Labour and social cases 
 

        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

LABOUR AND 
SOCIAL COURT 

Labour 
(without mass cases) 

Pd 

Timeframe A 7 16 24 

Timeframe B 8 19 28 

Timeframe C 9 20 45 

Social Ps Timeframe (single)  15 22 26 

 

5.2.4 Miestne súdy (Local Courts) 

 
        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

LOCAL COURT 

Civil non-litigious 
(without strata title to 
a part of the building 
cases) 

N 

Timeframe A 5 11 27 

Timeframe B 8 21 44 

Timeframe C 9 30 67 

Civil litigious P 

Timeframe A 7 14 22 

Timeframe B 8 15 25 

Timeframe C 9 20 32 

Inheritance D 

Timeframe A 2 3 6 

Timeframe B 3 5 10 

Timeframe C 6 9 16 

Criminal K 

Timeframe A 3 8 14 

Timeframe B 5 10 19 

Timeframe C 6 12 23 

Misdemeanour 

EPVD 

Timeframe A 0,5 0,7 1 

Timeframe B 0,6 1 2 

Timeframe C 1 2 3 

PR 

Timeframe A 1 2 4 

Timeframe B 2 3 5 

Timeframe C 3 4 7 

ZSV 

Timeframe A 5 9 12 

Timeframe B 9 12 16 

Timeframe C 14 18 22 
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Land registry 
 
        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

LOCAL COURT Land registry 

Dn Timeframe (single) 0,1 0,2 0,3 

Sdn 

Timeframe A 0,8 2 3 

Timeframe B 1 2 4 

Timeframe C 3 5 8 

 
Civil enforcement 
 
        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Timeframe for 2017  
(number of months) 

50% 75% 90% 

LOCAL COURT Civil enforcement 

I 

Timeframe A 4 26 90 

Timeframe B 9 41 104 

Timeframe C 38 103 124 

In 

Timeframe A 12 28 44 

Timeframe B 16 31 61 

Timeframe C 28 50 81 

VL 

Timeframe A 0,1 3 20 

Timeframe B 0,5 4 24 

Timeframe C 1 9 36 

 

5.2.5 Správny súd (Administrative Court) 

        % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 

register 

Timeframe for 2017  

(number of months) 
50% 75% 90% 

ADMINISTRATIVE 

COURT 
Administrative U Timeframe (single)  5 9 12 

 

 

5.3 Časové normy (timeframes) pre typické procedurálne fázy v 
Slovinsku 

Timeframes for typical procedural phases (for resolved and unresolved cases, in months) 

The duration of (consequent) procedural phases must not be summed up!   

 

5.3.1 Popis kľúčových bodov merania typických procedurálnych fáz 

(Description of key points for typical procedural phases) 

 
Key point/ Description 

Receiving of case Day of receiving a claim to the court. 

First hearing 
 

Day of the first hearing session (court starts with material deliberation of the case). 

Court session Day of first court session (in iprocedures without hearing). 

Court decision becomes final Court decision becomes final. 
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Key point/ Description 

 

Last hearing Dan of the last hearing session (court ends with material deliberation of the case). 

Case marked as resolved Generally, a day, when the final decision is sent to parties. 

Start of cirminal investigation Initaition of the criminal investigation at the court. 

 

5.3.2 Najvyšší súd (The Supreme Court) 

        % of resolved cases 

Type of court Type of case Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

SUPREME 
COURT 

Administrative 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single) 3,4 11,7 18,2 

First hearing/Court session-
Case marked as resolved 

Timeframe (single) 0,3 0,5 1,1 

Criminal  Procedural phases not defined. 

Commercial 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single) 2,3 6,6 16,6 

First hearing/Court session-
Case marked as resolved 

Timeframe (single) 0,3 0,5 0,7 

Civil 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single) 2,9 18,5 25,1 

First hearing/Court session-
Case marked as resolved 

Timeframe (single) 0,6 1,0 1,4 

Labour-Social 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single) 2,3 3,7 5,1 

First hearing/Court session-
Case marked as resolved 

Timeframe (single) 0,2 0,3 0,5 

 

5.3.3 Vyššie súdy vrátane špecializovaných súdov pre trh práce a sociálne záležitosti (Higher 

Courts and Higher Labour and Social Court) 

         % of resolved cases  
Type of 
court 

Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 
 

HIGHER 
COURT 

 Civil 
enforcement 

Ip 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 1,5 2,1 2,9  

Timeframe B 2,7 3,5 4,3  

First hearing/Court session-Case 
marked as resolved 

Timeframe A 0,2 0,3 0,5  

Timeframe B 0,5 0,6 0,9  

 Land registry Cdn  Procedural phases not defined.  

Criminal Kp  Procedural phases not defined.  

 Insolvency Cst  Procedural phases not defined.  

Misdemeanour   Procedural phases not defined.  

 Commercial 
  
 

Cpg 
 
 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 2,8 3,7 4,8  

Timeframe B 2,9 6,5 12,8  

First hearing/Court session-Case 
marked as resolved 

Timeframe A 0,4 0,6 0,7  

Timeframe B 0,5 0,7 1,0  

 Civil Cp 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 2,2 3,2 4,3  

Timeframe B 3,6 5,1 6,1  

First hearing/Court session-Case 
marked as resolved 

Timeframe A 0,3 0,6 1,0  

Timeframe B 0,4 0,7 1,1  

 
 
          % of resolved cases  
Type of 
court 

Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

HIGHER 
LABOUR 
AND 
SOCIAL 
COURT 

Labour  Pdp 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single)  5,0 7,1 8,4 

First hearing/Court session-
Case marked as resolved 

Timeframe (single)  0,7 1,0 1,6 

Social Psp 
Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single)  1,9 1,9 1,9 
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          % of resolved cases  
Type of 
court 

Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

First hearing/Court session-
Case marked as resolved 

Timeframe (single)  0,4 0,4 0,4 

 
 

5.3.4 Okresné súdy vrátane špecializovaných súdov pre trh práce a sociálne záležitosti (District 

Courts, Labour and Social Courts) 

          % of resolved cases 
Type of 
court 

Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

DISTRICT 
COURT 

Civil non-
litigious 

N 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 1,2 1,9 3,2 

Timeframe B 2,0 2,6 3,8 

Timeframe C 3,3 5,1 7,3 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Very few cases with more then one hearing 
session. No timeframe set. 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as resolved 

Timeframe A 0,0 0,0 0,4 

Timeframe B 0,0 0,2 0,5 

Timeframe C 0,2 0,5 0,9 

Civil litigious 
(excluding 
family cases) 

P 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 7,1 11,8 20,5 

Timeframe B 17,3 23,2 30,7 

Timeframe C 18,8 23,7 32,3 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Timeframe A 3,6 11,1 22,2 

Timeframe B 3,7 12,4 24,0 

Timeframe C 7,1 15,9 28,1 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as resolved 

Timeframe A 0,5 0,9 1,2 

Timeframe B 1,0 2,2 2,9 

Timeframe C 1,2 2,3 3,0 

Criminal 
(excluding 
specialised 
cases) 

K 

Court decision (on accusatory 
act) becomes final-First hearing 

Timeframe A 1,6 2,9 4,9 

Timeframe B 2,1 4,1 8,6 

Timeframe C 4,2 7,9 14,2 

First hearing-Last hearing 

Timeframe A 0,5 3,2 8,2 

Timeframe B 0,7 3,8 10,2 

Timeframe C 1,2 5,7 14,2 

Last hearing-Case marked as 
resolved 

Timeframe A 0,2 0,7 1,2 

Timeframe B 0,3 0,8 1,4 

Timeframe C 0,4 1,1 3,0 

Km 

Receiving of case-First hearing 

Timeframe A 0,8 1,2 1,6 

Timeframe B 1,2 1,6 2,1 

Timeframe C 3,0 6,2 9,7 

First hearing-Last hearing 
Very few cases with more then one hearing 
session. No timeframe set. 

Last hearing-Case marked as 
resolved 

Timeframe A 0,1 0,3 0,5 

Timeframe B 0,3 0,4 0,8 

Timeframe C 0,5 0,8 1,1 

Kpr 

Receiving of case-First hearing 

Timeframe A 1,1 1,8 2,7 

Timeframe B 1,5 2,7 4,3 

Timeframe C 2,5 5,6 9,5 

First hearing-Start of cirminal 
investigation 

Timeframe A 0,1 1,2 2,9 

Timeframe B 0,4 1,4 3,5 

Timeframe C 0,5 1,7 5,3 

Start of cirminal investigation-
Case marked as resolved 

Timeframe A 1,9 3,2 5,5 

Timeframe B 2,3 4,3 7,2 

Timeframe C 2,5 4,8 8,1 

Commercial Pg 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 6,7 10,5 14,3 

Timeframe B 9,1 12,2 17,9 

Timeframe C 14,6 21,8 27,4 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Timeframe A 0,0 2,3 8,0 

Timeframe B 0,0 2,5 9,2 

Timeframe C 0,0 3,7 12,7 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as resolved 

Timeframe A 0,3 0,9 1,0 

Timeframe B 0,6 1,0 2,3 

Timeframe C 0,7 1,7 2,9 
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Family cases 
 
          % of resolved cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

DISTRICT 
COURT 

  

P 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 3,5 5,0 7,2 

Timeframe B 4,0 5,7 8,0 

Timeframe C 6,7 9,6 12,6 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Very few cases with more then one hearing 
session. No timeframe set. 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as resolved 

Timeframe A 0,1 0,5 0,9 

Timeframe B 0,2 0,6 1,0 

Timeframe C 0,3 0,7 1,1 

 
Labour and social cases 
 

         
% of resolved 

cases 

Type of court 
Type of 
case 

Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

LABOUR AND 
SOCIAL 
COURT 

Labour 
(without 
mass cases) 

Pd 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 5,5 12,2 21,5 

Timeframe B 9,1 12,5 22,2 

Timeframe C 9,7 19,2 24,4 

First hearing/Court session-Case 
marked as resolved 

Timeframe A 2,3 4,3 8,6 

Timeframe B 2,5 5,9 11,4 

Timeframe C 7,2 12,2 16,0 

Social Ps 

Receiving of case-First 
hearing/Court session Timeframe (single)  15,4 18,9 22,8 

First hearing/Court session-Case 
marked as resolved Timeframe (single)  2,8 5,2 8,0 

 

5.3.5 Miestne súdy (Local Courts) 

          
% of resolved 

cases 
Type of 
court 

Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

LOCAL 
COURT 

Civil non-
litigious 
(without strata 
title to a part of 
the building 
cases) 

N 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 4,7 6,9 10,8 

Timeframe B 6,2 10,1 15,2 

Timeframe C 6,7 11,8 24,5 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Timeframe A 0,1 7,2 15,8 

Timeframe B 3,2 12,4 29,6 

Timeframe C 4,3 15,9 53,4 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as 
resolved 

Timeframe A 0,3 0,9 1,4 

Timeframe B 0,4 1,0 2,0 

Timeframe C 0,5 1,2 3,5 

Civil litigious P 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 6,9 9,9 13,6 

Timeframe B 8,3 12,9 17,8 

Timeframe C 13,4 19,2 24,3 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Timeframe A 1,0 5,5 11,6 

Timeframe B 1,6 6,9 14,4 

Timeframe C 1,8 10,4 24,5 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as 
resolved 

Timeframe A 0,6 0,9 1,0 

Timeframe B 0,7 1,0 1,9 

Timeframe C 1,0 1,9 2,9 

Inheritance D 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe A 2,0 2,8 3,7 

Timeframe B 2,4 3,9 6,5 

Timeframe C 5,7 7,5 10,4 

First hearing The Supreme 
Court-Last hearing The 
Supreme Court 

Very few cases with more then one hearing 
session. No timeframe set. 

Last hearing The Supreme 
Court-Case marked as 
resolved 

Timeframe A 0,1 0,4 0,7 

Timeframe B 0,2 0,7 1,4 

Timeframe C 0,3 0,8 1,5 

Criminal K 
Receiving of case-First 
hearing 

Timeframe A 2,7 5,2 8,2 

Timeframe B 3,5 7,0 13,7 

Timeframe C 5,0 9,2 18,3 
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% of resolved 

cases 
Type of 
court 

Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

First hearing-Last hearing 

Timeframe A 0,9 3,0 6,4 

Timeframe B 1,1 3,9 10,1 

Timeframe C 1,6 5,9 12,5 

Last hearing-Case marked as 
resolved 

Timeframe A 0,4 0,9 1,8 

Timeframe B 0,5 1,0 2,3 

Timeframe C 0,6 1,1 3,0 

 

5.3.6 Správny súd (Administrative Court) 

 

         
% of resolved 

cases 

Type of court Type of case 
Case 
register 

Starting - ending key point 
Timeframes for 2017 
(n. of months) 

50% 75% 90% 

ADMINISTRATIVE 
COURT 

Administrative U 

Receiving of case-First 
hearing/Court session 

Timeframe (single) 5,0 8,5 11,7 

First hearing-Case marked 
as resolved 

Timeframe (single) 0,3 0,5 0,8 

 
 

5.4 Normy na trvanie rozhodovacieho procesu (Timeframes) v 
Holandsku 

 

Tabuľka 6: Stanovené normy a podiely rozhodnutých vecí na jednotlivých súdoch v týchto časových normách v rokoch 2013-
2016 

     Norma 2013 2014 2015 2016 

Daňové právo na odvolacích súdoch (Belastingzaken 
gerechtshoven)       

Daňové právo - norma 1 90% <= 18 mes. 76% 75% 78% 85% 

Daňové ráco - norma 2 70% <= 1 rok 44% 53% 51% 67% 

Správne veci na prvostupňových súdoch 
(Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken)       

Miestne dane, pozemky (Belastingzaken lokaal, 
bodemzaken) 90% <= 9 mes. 62% 62% 55% 30% 

Bežná agenda, norma 1 (Reguliere bestuurszaken, 
bodemzaken - norm 1) 90% <= 1 rok 84% 85% 82% 83% 

Bežná agenda, norma 2 (Reguliere bestuurszaken, 
bodemzaken - norm 2) 70% <= 9 mes. 68% 70% 68% 68% 

Národné dane, pozemky  - norma 1 
(Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 1) 90% <= 18 mes. 86% 76% 74% 79% 

Národné dane, pozemky – norma 2 
(Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 2) 70% <= 1 rok 67% 60% 59% 56% 

Predbežné administratívne opatrenia v bežnej 
agende (Voorlopige voorzieningen bestuur regulier) 90% <= 3 mes.  95% 95% 95% 97% 

Administratívne a pozemkové právo cudzincov 
(Vreemdelingenzaken, bodemzaken) 90% <= 9 mes. 81% 88% 84% 90% 

Občianske a obchodné právo na odvolacích súdoch 
(Civiele handelszaken gerechtshoven)       

Obchodné návrhy na konkurz a vyrovnanie okrem 
insolvencií (Handelsrekesten, niet insolventie) 90% <= 6 mes. 52% 44% 46% 60% 

Obchodné spory – norma 1 (Handelszaken 
dagvaardingen - norm 1) 90% <= 2 roky 80% 80% 81% 81% 
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     Norma 2013 2014 2015 2016 

Obchodné spory – norma 2 (Handelszaken 
dagvaardingen - norm 2) 70% <= 1 rok 46% 47% 48% 46% 

Návrhy na insolvencie (lnsolventierekesten) 90% <= 2 mes. 31% 52% 65% 46% 

Občianske a obchodné právo na prvostupňových 
súdoch (Civiele handelszaken rechtbanken)       

Ukončené bankroty (Beeindigde faillissementen) 90% <= 3 roky 81% 79% 77% 72% 

Obchodné návrhy /najmä insolvencie/ 
(Handelsrekesten /vooral insolventie/) 90% <= 3 mes. 81% 83% 80% 76% 

Obchodné veci s obhajobou  - norma 1 
(Handelszaken met verweer - norm 1) 90% <= 2 roky  81% 86% 87% 89% 

Obchodné veci s obhajobou – norma 2 (Handelszaken 
met verweer - norm 2) 70% <= 1 rok  55% 60% 62% 65% 

Obchodné veci bez obhajoby /v neprítomnosti/ 
(Handelszaken zonder verweer /verstek/) 90% <= 6 týžd. 77% 79% 84% 78% 

 (Kort gedingen / vovo's inclusief familierecht) 95% <= 3 mes. 93% 92% 92% 92% 

Rodinné právo na odvolacích súdoch (Familiezaken 
gerechtshoven)       

Familierekesten 90% <= 1 rok 91% 92% 90% 91% 

Familierekesten waarvan Jeugdbeschermingszaken 90% <= 4 mes. 85% 83% 85% 77% 

Rodinné právo na prvostupňových súdoch 
(Familiezaken rechtbanken)       

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal 90% <= 1 rok 93% 92% 92% 93% 

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter  90% <= 3 mes. 90% 90% 89% 89% 

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter waarvan 
eerste verzoeken tot OTS 80% <= 3 týžď. 72% 71% 68% 66% 

Omgang- en gezagzaken 85% <= 1 rok 83% 83% 87% 85% 

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's) 95% <= 1 rok  94% 93% 93% 94% 

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's) waarvan op 
gemeenschappelijk verzoek 95% <= 2 mes. 90% 90% 92% 94% 

Veci na okresných súdoch (Kantonzaken)       

Výpovede (Arbeidsontbindingen op tegenspraak) 95% <= 3 mes. 96% 95% 94% 86% 

Obchodné návrhy, okrem pracovnoprávnych 
(Handelsrekesten, niet-arbeidszaken) 95% <= 6 mes. 87% 86% 83% 87% 

Obchodné veci s obhajobou – norma 1 
(Handelszaken met verweer - norm 1) 90% <= 1 rok  94% 95% 94% 94% 

Obchodné veci s obhajobou – norma 2 
(Handelszaken met verweer - norm 2) 75% <= 6 mes. 75% 77% 76% 77% 

Obchodné veci bez obhajoby /v neprítomnosti/ 
(Handelszaken zonder verweer /verstek/) 90% <= 6 týždň. 97% 98% 98% 98% 

Krátke procesy, t.j. s vysokou prioritou / predbežné 
opatrenia (Kort gedingen / vovo's) 95% <= 3 mes. 97% 97% 96% 95% 

Mulderzaken 80% <= 3 mes. 66% 63% 58% 35% 

Veci porušenia práv (Overtredingszaken) 85% <= 1 mes. 86% 87% 89% 90% 

Trestné právo na odvolacích súdoch (Strafzaken 
gerechtshoven)       

EK-strafzaken, kantonappellen 85% <= 6 mes. 42% 43% 67% 61% 

EK-strafzaken, niet kantonappellen 85% <= 6 mes. 24% 41% 55% 49% 

Klachten niet vervolgen (12 Sv) 85% <= 6 mes. 34% 35% 34% 32% 

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis 90% <= 2 týžď. 62% 69% 74% 71% 

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis  80% <= 4 mes. 45% 51% 57% 51% 

Strafzaken Meervoudige Kamer (MK)  85% <= 9 mes. 63% 67% 65% 64% 

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie 100% <= 6 mes. 70% 70% 65% 66% 

Trestné právo na prvostupňových súdoch (Strafzaken 
rechtbanken)       

Politierechterzaken (incl. economische)  90% <= 5 týžď. 87% 87% 87% 86% 

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis 100% <= 2 týžď. 99% 99% 99% 99% 

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis 85% <= 4 mes. 80% 78% 76% 74% 

Strafzaken bij de kinderrechter (enkelvoudig) 85% <= 5 týžď. 77% 83% 81% 80% 

Strafzaken Meervoudige Kamer (=drie rechters) 90% <= 6 mes. 78% 81% 81% 83% 

Zdroj: Raad voor de Rechtspraak, 19.04.2016, vlastný hrubý preklad 
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5.5 Špecifické údaje požadované CEPEJ za hlavné kategórie 

5.5.1 Slovinsko 

Tabuľka 7: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za prvostupňové súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovinsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 32 105 88 412 90 177 30 338 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases 17 519 40 894 42 030 16 383 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases 14 586 47 518 48 147 13 955 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

Tabuľka 8: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za prvostupňové súdy poskytnuté národným korešpondentom 
za Slovinsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 285 279 871 916 904 958 251 814 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

53 815 5 c 996 6 c 432 48 389 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) 187 198 587 442 603 557 170 653 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

177 648 228 724 241 289 164 581 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) 9 550 358 718 362 268 6 072 

  2.2.1. Non litigious land registry cases 8 593 295 833 299 060 5 438 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases 957 62 885 63 208 634 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NAP NAP NAP NAP 

          

3. Administrative law cases 1 841 5 345 5 504 1 682 

          

4. Other cases 42 425 219 133 230 465 31 090 

Zdroj: Databázy CEPEJ 



45 

 

 

 

Tabuľka 9: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za odvolacie súdy poskytnuté národným korešpondentom za Slovinsko 
v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 1 046 6 669 6 787 930 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases 870 4 683 4 735 818 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases 176 1 986 2 052 112 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 10: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za odvolacie súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovinsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 6 158 22 257 23 597 4 818 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

3 924 12 ai3 13 696 3 141 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) 2 234 9 344 9 901 1 677 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

2 129 8 730 9 269 1 590 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) 105 614 632 87 

  2.2.1. Non litigious land registry cases 83 526 535 74 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases 22 88 97 13 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NAP NAP NAP NAP 

          

3. Administrative law cases NAP NAP NAP NAP 

          

4. Other cases 0 0 0 0 

Zdroj: Databázy CEPEJ 



46 

 

 

Tabuľka 11: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za Najvyšší súd poskytnuté národným korešpondentom za Slovinsko 
v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 182 796 784 194 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases 154 692 676 170 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases 28 104 108 24 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 12: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za Najvyšší súd poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovinsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 1 375 2 770 2 768 1 377 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

1 091 1 782 1 970 903 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) 28 37 45 20 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

25 26 36 15 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) 3 11 9 5 

  2.2.1. Non litigious land registry cases 3 11 9 5 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NAP NAP NAP NAP 

          

3. Administrative law cases 256 951 753 454 

          

4. Other cases 0 0 0 0 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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5.5.2 Holandsko 

Tabuľka 13: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za prvostupňové súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Holandsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 127 080 434 797 438 452 140 360 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases 57 780 180 283 178 479 58 020 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases 69 300 254 514 259 973 82 340 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 14: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za prvostupňové súdy poskytnuté národným korešpondentom 
za Holandsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 305 520 1 260 111 1 248 701 310 170 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

NA 168 127 166 639 60 160 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) NA 982 142 973 447 198 990 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

N A NA NA NA 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) NAP NAP NAP NAP 

  2.2.1. Non litigious land registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NAP NAP NAP NAP 

          

3. Administrative law cases 49 800 109 842 108 615 51 020 

          

4. Other cases NAP NAP NAP NAP 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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Tabuľka 15: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za odvolacie súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Holandsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 20 480 37 482 38 329 19 650 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases NA NA NA NA 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 16: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za odvolacie súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Holandsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 27 910 26 463 27 979 26 110 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

NA NA NA NA 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) NA NA NA NA 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

NA NA NA NA 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) NAP NAP NAP NAP 

  2.2.1. Non litigious land registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases NA NA NA NA 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NA NA NA NA 

          

3. Administrative law cases 14 350 12 419 12 586 14 180 

          

4. Other cases NAP NAP NAP NAP 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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Tabuľka 17: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za Najvyšší súd poskytnuté národným korešpondentom za Holandsko 
v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) NA 4 265 4 485 NA V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases NA NA NA NA 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 18: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za Najvyšší súd poskytnuté národným korešpondentom za 
Holandsko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) NA 1 512 1 405 NA 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

NA NA IN/A NA 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) NA NA NA NA 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

NA NA NA NA 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) NA NA NA NA 

  2.2.1. Non litigious land registry cases NA NA NA NA 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases NA NA NA NA 

  2.2.3. Other registry cases NA NA NA NA 

2.3. Other non-litigious cases NA NA NA NA 

          

3. Administrative law cases NA 1 021 1 000 NA 

          

4. Other cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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5.5.3 Slovensko 

Tabuľka 19: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za prvostupňové súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovensko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 16 988 41 652 42 697 15 943 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases NA NA NA NA 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 20: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za prvostupňové súdy poskytnuté národným korešpondentom 
za Slovensko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 407 586 614 273 626 110 395 749 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

186 707 15 1 315 138 819 199 203 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) 74 501 225 116 227 921 71 696 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

66 370 1 19 088 1 20 392 65 066 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) 8 131 106 028 107 529 6 630 

  2.2.1. Non litigious land registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases 8 131 106 028 107 529 6 630 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NA NA NA NA 

          

3. Administrative law cases 18 656 11 612 14 496 15 772 

          

4. Other cases 127 722 226 230 244 874 109 078 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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Tabuľka 21: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za odvolacie súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovensko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 791 3 622 3 543 870 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases NA NA NA NA 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 22: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za odvolacie súdy poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovensko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 26 041 87 676 76 953 36 764 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

NA NA NA NA 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) NA NA NA NA 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

NA NA NA NA 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) NA NA NA NA 

  2.2.1. Non litigious land registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases NA NA NA NA 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NA NA NA NA 

          

3. Administrative law cases 8 18 20 6 

          

4. Other cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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Tabuľka 23: Údaje vyžadované CEPEJ za trestné konania za Najvyšší súd poskytnuté národným korešpondentom za Slovensko 
v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

Total of criminal law cases (1+2) 184 1 539 1 537 186 V roku 
2014 sa 

tento CEPEJ 
nezbieral 

1. Severe criminal cases NA NA NA NA 

2. Misdemeanour and / or minor criminal cases NA NA NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

Tabuľka 24: Údaje vyžadované CEPEJ za iné ako trestné konania za Najvyšší súd poskytnuté národným korešpondentom za 
Slovensko v roku 2014 

Type of cases 

Pending 
cases on 1 
Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 
Dec. ref. 
Year 

Pending 
cases older 
than 2 
years from 
the date 
the case 
came to 
(this 
instance) 
court 

            

Total of other than criminal law cases (1+2+3+4) 9 240 17 941 15 233 11 948 

V roku 
2014 sa 

tento údaj 
ešte 

nezbieral. 

          

1. Civil (and commercial) litigious cases (including 
litigious enforcement cases and if possible without 
administrative law cases, see category 3) 

NA NA NA NA 

          

2. Non litigious cases (2.1+2.2+2.3) NA NA NA NA 

2.1. General civil (and commercial) non-litigious 
cases, e.g. uncontested payment orders, request for a 
change of name, non-litigious enforcement cases etc. (if 
possible without administrative law cases, see category 3; 
without registry cases and other cases, see categories 2.2 
and 2.3) 

NA NA NA NA 

2.2. Registry cases (2.2.1+2.2.2+2.2.3) NAP NAP NAP NAP 

  2.2.1. Non litigious land registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.2 Non-litigious  business registry cases NAP NAP NAP NAP 

  2.2.3. Other registry cases NAP NAP NAP NAP 

2.3. Other non-litigious cases NAP NAP NAP NAP 

          

3. Administrative law cases 2 280 4 966 3 913 3 333 

          

4. Other cases NAP NAP NAP NAP 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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5.6 Údaje požadované CEPEJ za zvlášť sledované kategórie a ich 
reálnej dĺžky trvania 

5.6.1 Slovinsko 

Tabuľka 25: Údaje vyžadované CEPEJ zvlášť sledované kategórie poskytnuté národným korešpondentom za Slovinsko v roku 
2014 – hlavné počty a podiel odvolaní 

  

Pending 
cases on 1 

Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 

Dec. ref. 
year 

% decisions 
subject to 

appeal 

Litigious divorce case 1 048 1 839 1 851 1 036 4 

Employment dismissal case 743 932 1 075 600 32 

Insolvency 5 288 6 596 2 717 9 167 2 

Robbery case 131 144 157 118 48 

Intentional homicide 10 18 14 14 100 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

Tabuľka 26: Údaje vyžadované CEPEJ zvlášť sledované kategórie poskytnuté národným korešpondentom za Slovinsko v roku 
2014 – meranie reálnej dĺžky konania 

  

% of cases 
for pending 
miore than 

3 years 

Average 
length in 

1st 
instance (in 

days) 

Average 
length in 

2nd 
instance (in 

days) 

Average 
length in 

3rd 
instance (in 

days) 

Average 
total lenght 
of the total 
procedure 
/in days) 

Litigious divorce case 1 194 46 0 NA 

Employment dismissal case 0 246 127 104 NA 

Insolvency 17 448 12 0 NA 

Robbery case 29 344 70 0 596 

Intentional homicide 19 138 71 129 370 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

5.6.2 Holandsko 

Tabuľka 27: Údaje vyžadované CEPEJ zvlášť sledované kategórie poskytnuté národným korešpondentom za Holandsko v roku 
2014 – hlavné počty a podiel odvolaní 

  

Pending 
cases on 1 

Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 

Dec. ref. 
year 

% decisions 
subject to 

appeal 

Litigious divorce case NA NA 5 757 NA NA 

Employment dismissal case NA NA 3 897 NA NA 

Insolvency NA NA NA NA NA 

Robbery case NA NA 3 843 NA NA 

Intentional homicide NA NA 706 NA NA 

Zdroj: Databázy CEPEJ 
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Tabuľka 28: Údaje vyžadované CEPEJ zvlášť sledované kategórie poskytnuté národným korešpondentom za Holandsko v roku 
2014 – meranie reálnej dĺžky konania 

  

% of cases 
for pending 
miore than 

3 years 

Average 
length in 

1st 
instance (in 

days) 

Average 
length in 

2nd 
instance (in 

days) 

Average 
length in 

3rd 
instance (in 

days) 

Average 
total lenght 
of the total 
procedure 
/in days) 

Litigious divorce case NA 104 238 NAP 342 

Employment dismissal case NA 56 NAP NAP NAP 

Insolvency 19 710 NA NAP NA 

Robbery case NA 42 277 NA 319 

Intentional homicide NA 145 277 NA 422 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

 

5.6.3 Slovensko 

Tabuľka 29: Údaje vyžadované CEPEJ zvlášť sledované kategórie poskytnuté národným korešpondentom za Slovensko v roku 
2014 – hlavné počty a podiel odvolaní 

  

Pending 
cases on 1 

Jan. ref. 
year 

Incoming 
cases 

Resolved 
cases 

Pending 
cases on 31 

Dec. ref. 
year 

% decisions 
subject to 

appeal 

Litigious divorce case 7 403 13 529 13 594 7 338 NA 

Employment dismissal case NA 1 600 1 254 NA 31 

Insolvency 544 1 819 1 623 740 NA 

Robbery case NA NA 500 NA 17 

Intentional homicide NA NA 47 NA 38 

Zdroj: Databázy CEPEJ 

Tabuľka 30: Údaje vyžadované CEPEJ zvlášť sledované kategórie poskytnuté národným korešpondentom za Slovensko v roku 
2014 – meranie reálnej dĺžky konania 

  

% of cases 
for pending 
miore than 

3 years 

Average 
length in 

1st 
instance (in 

days) 

Average 
length in 

2nd 
instance (in 

days) 

Average 
length in 

3rd 
instance (in 

days) 

Average 
total lenght 
of the total 
procedure 
/in days) 

Litigious divorce case NA NA NA NA 180 

Employment dismissal case NA NA NA NA 1 064 

Insolvency NA NA NA NA NA 

Robbery case NA NA NA NA 262 

Intentional homicide NA NA NA NA 508 

Zdroj: Databázy CEPEJ 



 

__________________________________________________________________________________________________ 
Národný projekt: Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu. Tento projekt je podporený z Európskeho 

sociálneho fondu. 

5.7 Meratelné ukazovatele kvality v v Holandsku (RechtspraaQ) 
Zdroj: World Bank (2004) 

 
5.7.1.1.1.1 Measurement area I:  Impartiality and integrity of judges 
 

Performance indicator  Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

A.   Registering secondary occupations of 
       judges 
 

1. There is no register 
2. There is a public register 
3. The register is up-to-date 
4. The register is complete 
5. An annual report is published on the 
    functioning of the register  
 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
 
 

B.   Successful challenges of the 
       impartiality of a judge 
 

1.    One or more successful challenge 
5.    No successful challenges 
 

Registration 
 

The standard is an alternative: scores of 2, 
3, or 4 cannot be achieved 

C.   Procedure for allocating cases 
 

1. There is no procedure 
2. There is a public procedure  
3. The procedure is observed  
4. The procedure is systematically and 

periodically tested to see that it is 
functioning adequately 

5. An annual report is published on the 
functioning of the procedure 

 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
 
 

D.   Complaints procedure 
 

1. There is no complaints procedure 
2. There is a complaints procedure 
3. Interested parties are informed of the 

existence of the complaints procedure 
4. The complaints procedure is systematically 

and periodically tested to see that it is 
functioning adequately 

5. An annual report is published on the 
functioning of the complaints procedure 

 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
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Measuring area I (continued): Impartiality and integrity of judges 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

E.   Policy for the deployment 
      of honorary substitute judges 
 

1. No policy exists 
2. Policy exists 
3. The policy is observed 
4. The policy is systematically and periodically 

tested to see that it is functioning 
adequately 

5. An annual report is published on the 
functioning of the policy 

 
 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
 
 

F.   Deployment of  
      honorary substitute judges compared 
      to the total number of judges 
 

1. >= 3% 
2. 2.5 to 3% 
3. 2 to 2.5% 
4. 1.5 to 2% 
5. < 1.5% 
 
 

Registration  

G.1 Perceived impartiality  
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied and "very satisfied" 
 

1. < 50% 
2. from 50 to 60% 
3. from 60 to 70% 
4. from 70 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 

G.2 Perceived impartiality 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied and "very satisfied" 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 
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Measuring area II: Expertise of judges 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

A.1 Perceived expertise 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied and "very satisfied" 
 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 
 

A.2 Perceived expertise 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied"        
 
 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client  evaluation 
survey 

 
 

B.1 Preparation by the judge 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied and "very satisfied"  
 

1. < 50% 
2. from 50 to 60% 
3. from 60 to 70% 
4. from 70 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 

B.2 Preparation by the judge 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied and "very satisfied" 
 
  
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 
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Measuring area II (continued): Expertise of judges 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

C.   Percentage of appeals compared to 
       the total number of final judgements 
       against which appeal is possible 
       Administrative sector 
 

1. >= 35% 
2. from 30 to 35% 
3. from 25 to 30% 
4. from 20 to  25% 
5. < 20% 
 

Registration 
 

 

       Percentage of appeals compared to  
       the total number of final judgements  
       against which appeal is possible 
       Commercial law unit 

1. >= 40% 
2. from 35 to 40% 
3. from 30 to 35% 
4. from 25 to 30% 
5. < 25% 
 

Registration 
 

 

       Percentage of appeals compared to  
       the total number of final judgements  
       against which appeal is possible 
       Family law unit 

1. >= 5% 
2. from 4 to 5% 
3. from 3 to 4% 
4. from 2 to 3% 
5. < 2% 
 

Registration 
 

 

       Percentage of appeals compared to  
       the total number of final judgements  
       against which appeal is possible 
       Sub-district sector 
 

 Registration 
 

The standard for the subdistrict appeals 
no longer meets requirements since the 
appeals are dealt with by the Court of 
Appeal. A new standard will be drawn up 
on the basis of national appeal data. 

       Percentage of appeals compared to  
       the total number of final judgements  
       against which appeal is possible 
       Criminal law sector 

1. >= 19% 
2. from 17 to 19% 
3. from 15 to 17% 
4. from 13 to 15% 
5. < 13% 
 

Registration 
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Measuring area II (continued): Expertise of judges 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

D.   Percentage inexcusable annulments 
 
 

1. >= 8% 
2. 6% to 8% 
3. 4% to 6% 
4. 2% to 4% 
5. < 2% 
 
 

Registration 
 

 

E.   Policy regarding cases to be heard by 
      a single judge or by a full-bench  
      division. 
 

1. No policy exists 
2. Policy exists 
3. The policy is observed 
4. The policy is systematically and periodically 

tested to see that it is functioning 
adequately 

5. An annual report is published on the 
functioning of the policy 

 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
 
 

F.   Ratio between cases decided by a  
      full-bench division and by a 
      single judge 
      Administrative sector 
 

1. < 5% 
2. from 5   to 10% 
3. from 10 to 15% 
4. from 15 to 20% 
5. >= 20% 

Registration 
 

 

      Ratio between cases decided by a  
      full-bench division and by a 
      single judge 
      Commercial law unit 

1. < 5% 
2. from 5   to 10% 
3. from 10 to 15% 
4. from 15 to 20% 
>= 20%  

Registration 
 

 

      Ratio between cases decided by a  
      full-bench division and by a 
      single judge 
      Family law unit 

1. < 1% 
2. from 1 to 3% 
3. from 3 to 4% 
4. from 4 to 5% 
>= 5% 

Registration 
 

 

      Ratio between cases decided by a  
      full-bench division and by a 
      single judge 
      Criminal law 

1. < 11% 
2. from 11 to 13% 
3. from 13 to 15% 
4. from 15 to 17% 
>= 17% 

Registration 
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Measuring area II (continued): Expertise of judges 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

G.1 Policy regarding the expertise and  
       experience of judges who preside 
       alone 
 
 

1. No policy exists 
2. Policy exists 
3. The policy is observed 
4. The policy is systematically and periodically 

tested to see that it is functioning 
adequately 

5. An annual report is published on the 
functioning of the policy 

 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
 
 

G.2 Policy with regard to expertise and  
       experience of the full-bench division 

1. No policy exists 
2. Policy exists 
3. The policy is observed 
4. The policy is systematically and periodically 

tested to see that it is functioning 
adequately 

5. An annual report is published on the 
functioning of the policy 

 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
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Measuring area III: Personal interaction with litigants 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

A.1 The judge allows litigants to have 
       their say 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 75% 
2. from 75 to 80% 
3. from 80 to 85% 
4. from 85 to 90% 
5. >= 90% 
 

Client evaluation 
survey 

 

A.2 The judge allows litigants to have  
       their say 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 

Client evaluation 
survey 

 

B.1 The judge listens to the various 
       points of view 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
  
 

1. < 60% 
2. from 60 to 70% 
3. from 70 to 80% 
4. from 80 to 90% 
5. >= 90% 
 

Client evaluation 
survey 

 

B.2 The judge listens to the various 
       points of view 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 

C.1 The judge imagines himself in the 
       situation of litigant 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 50% 
2. from 50 to 60% 
3. from 60 to 70% 
4. from 70 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 

  



62 

 

Measuring area III (continued): Personal interaction with litigants 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

C.2 The judge imagines himself in the 
       situation 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 50% 
2. from 50 to 55% 
3. from 55 to 60% 
4. from 60 to 65% 
5. >= 65% 
 

Client evaluation 
survey 

 
 

D.1 Explaining the case 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 55% 
2. from 55 to 65% 
3. from 65 to 75% 
4. from 75 to 85% 
5. >= 85% 
 

Client evaluation 
survey 

 

D.2 Providing insight into the case 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 
 

E.   Explaining how the session proceeds 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 55% 
2. from 55 to 65% 
3. from 65 to 75% 
4. from 75 to 85% 
5. >= 85% 
 

Client evaluation 
survey 

This question is of no interest to 
professionals. 

F.1 Explaining how the case will be 
      dealt with further 
      Satisfaction of litigants 
      Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 60% 
2. from 60 to 70% 
3. from 70 to 80% 
4. from 80 to 90% 
5. >= 90% 
 

Client evaluation 
survey 
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Measuring area III (continued): Personal interaction with litigants 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

F.2 Explaining how the case will be 
      dealt with further 
      Satisfaction of professionals 
      Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 

Client evaluation 
survey 

 
 

G.1 Explaining the decision by the court 
     Satisfaction of litigants 
     Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 50% 
2. from 50 to 60% 
3. from 60 to 70% 
4. from 70 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 

 

G.2 Founding the decision by the court 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 
 

1. < 45% 
2. from 45 to 55% 
3. from 55 to 65% 
4. from 65 to 75% 
5. >= 75% 

Client evaluation 
survey 

 

H.1 Comprehensibility of the decision 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 50% 
2. from 50 to 60% 
3. from 60 to 70% 
4. from 70 to 80% 
5. >= 80% 
  

Client evaluation 
survey 

 

H.2 Legibility of the decision 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 
 

1. < 65% 
2. from 65 to 70% 
3. from 70 to 75% 
4. from 75 to 80% 
5. >= 80% 
 

Client evaluation 
survey 
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Measuring area III (continued): Personal interaction with litigants 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

I.1 Employing a peer review protocol 
 
 
 

1. There is no peer review protocol 
2. There is a peer review protocol  
3. The protocol is observed. 
4. The use of the protocol is tested 

systematically and periodically to see 
whether it is functioning adequately. 

5. An annual report is produced on the 
protocol and peer review. 

 

Audit 
 
 

The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
 

I.2 The percentage of judges involved in   
      discussing performance in session 
 
 

1. < 45% 
2. from 45 to 55% 
3. from 55 to 65% 
4. from 65 to 75% 
5. >= 75% 
 

Registration 
 
 

This concerns the percentage of judges 
who discuss their performance in session 
with a colleague at least once every two 
years on the basis of observations or 
filmed material. 
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Measuring area IV: Unity of law 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

A.   Unity of law as experienced by 
       professionals (parties experienced in 
       proceedings) 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 35 % 
2. 35 to 40% 
3. 40 to 45% 
4. 45 to 50% 
5. >= 50% 
 

Client evaluation 
survey 

Litigants are not consulted when 
measuring this indicator. 

B.   The use of instruments to promote 
       unity of law 

- Circulating information folder 
- Internal jurisprudence system 
- Active and periodic jurisprudence 

discussions 
- Discussions with other courts 
- Policy agreements are made about the 

settlement of certain cases and these are 
published internally and observed 

 
 

Audit Each instrument scores one point. 
 
 

C.   Implementing policies to promote 
      unity of law 

1. Little or no policy exists 
2. There is a structured discussion at least six 

times a year. 
3. Policy agreements are systematically 

recorded and updated 
4. Policy agreements are observed 
5. Policy agreements are regularly brought up 

to date 
 

Audit The standard is cumulative: if the second 
step is not reached, one cannot move on 
to the next one. 
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Measuring area V:  Speed and proceeding on time This covers periods of time that can be influenced by judges. The standards are  
based as far as possible on statutory periods or periods from national regulations for proceedings. 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

A.1 Average time between 
       request for judgement and  judgement 
       in commercial cases in a defended 
       action 

1. more than 126 days 
2. from 99 to 126 days 
3. from 71 to 98 days 
4. from 43 to 70 days 
5. 42 days or less 
 

Registration Measurement of the 'writing time'. 
The selection concerns the time between  
'handing over all the documents (exhibits) 
and the judgement' 

A.2 Average time between  
       the decision a session is needed with  
       both parties present and 
       the session taking place 
       in commercial cases 
 

1. more than 126 days 
2. from 99 to 126 days 
3. from 71 to 98 days 
4. from 43 to 70 days 
5. 42 days or less 
 
 

Registration  

B.1 Average time between 
       session and judgement 
       in principal administrative cases 

1. more than 98 days 
2. from 85 to 98 days 
3. from 57 to 84 days 
4. from 43 to 56 days 
5. 42 days or less 
 

Registration Measurement of the 'writing time'. 
 
 

B.2 Average time between a case being  
       ready for a session and being on the  
       court's agenda 
       in administrative cases 
 

1. more than 112 days 
2. from 99 to 112 days 
3. from 85 to 98 days 
4. from 71 to 84 days 
5. 70 days or less 
 

Registration Excluded are: 
provisional measures  
settling out of court 
resisting a sentence by default 
 

C.1 Average time between the moment of 
       appeal and sending dossier to Court       
       of Appeal 
       Full-bench division criminal cases 
 

1. more than 120 days 
2. from 91 to 120 days 
3. from 61 to 90 days 
4. from 31 to 60 days 
5. 30 days or less 
6.  

Registration Measurement of the 'writing time'. 
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Measuring area V:  Speed and proceeding on time (per sector) This covers periods of time that can be influenced by judges.  
The standards are based as far as possible on statutory periods or periods from national regulations for proceedings. 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

C.2 Percentage of adjourned proceedings 
       Full-bench division criminal cases 
 

1. =40% 
2. from 30 to 40% 
3. from 20 to 30% 
4. from 10 to 20% 
5. from   0 to 10% 
 

Registration 
 

 

D.1 Average time between 
       the date on which it is determined 
       judgement will follow and judgement 
       Civil subdistrict defended cases 

1. more than 35 days 
2. from 29 to 35 days 
3. from 22 to 28 days 
4. from 15 to 21 days 
5. 14 days or less 
 

Registration Measurement of the 'writing time' 
 

D.2 Average time between 
       first cause-list session and the final 
       judgement 
       Civil subdistrict defended cases 

1. more than 180 days 
2. from 151 to 180 days 
3. from 121 to 150 days 
4. from 91 to 120  days 
5. 90 days or less 
 

Registration  

E.1 Average time between 
      the planned judgement date and the  
      judgement 
      Divorce cases family law unit 
 

1. more than 112 days 
2. from 75  to 112 days 
3. from 57  to 74 days 
4. from 29  to 56 days 
5. 28 days or less 
 

Registration Measurement of the 'writing time' 
 

E.2 Average time between a case being  
      ready for a session and the fist  
      planned session 
      Divorce cases family law unit 

1. more than 112 days 
2. from 75 to 112 days 
3. from 57 to 74 days 
4. from 43 to 56 days 
5. 42 days or less 

Registration  
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Measuring area V (continued): Speed and proceeding on time (per sector)  This covers periods of time that can be influenced by judges. 
The standards are based as far as possible on statutory periods or periods from national regulations for proceedings. 
 

Performance indicator per sector Standards (5-point scale) Measuring 
instrument 

Remarks 

F.   Productivity of the judges per sector 1. < 85% or   >= 125% 
2. 85 to 90% or 120 to 125% 
3. 90 to 95% or 115 to  120% 
4. 95 to 100% or 110 to 115% 
5. 100 to 110% 
 
 

Registration 
 

 

G.1 Starting cases on time 
       Percentage of cases that start more 
       than 10 minutes late. 
 

1. >=40% 
2. from 30 to 40% 
3. from 20 to 30% 
4. from 10 to 20% 
5. < 10% 
 

Registration  
 

 

G.2 Starting cases on time 
       Satisfaction of litigants 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 40% 
2. from 40 to 50 % 
3. from 50 to 60 % 
4. from 60 to 70 % 
5. >= 70 % 
 

Client evaluation 
survey 

 
 

G.3 Starting cases on time 
       Satisfaction of professionals 
       Percentage "satisfied" and "very satisfied" 
 

1. < 30% 
2. from 30 to 40 % 
3. from 40 to 50 % 
4. from 50 to 60 % 
5. >= 60 % 
 

Client evaluation 
survey 

 

 
 
 
 
 

 

 


