INŠTRUKCIA
9/2010
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 14. apríla 2010
č. 11883/2009/AC
o opatrovaní rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie potvrdením o vykonateľnosti
zmenená a doplnená
s účinnosťou od 14. novembra 2016 Inštrukciou 21/2016 Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 49108/2016/130
a
s účinnosťou od 30. mája 2017 Inštrukciou 16/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky z 26. mája 2017 č. 45634/2017/110
(Neoficiálne konsolidované znenie)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa
§ 46 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva túto inštrukciu:
Čl. 1
(1)
Ministerstvo v rozsahu svojej právomoci podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a so Zmluvou o založení Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu1 opatruje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie
(ďalej len „rozhodnutie“) potvrdením o vykonateľnosti na základe písomnej žiadosti
o opatrenie rozhodnutia potvrdením o vykonateľnosti (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Ak doručená žiadosť neumožňuje dostatočnú identifikáciu rozhodnutia, o ktorého
opatrenie potvrdením o vykonateľnosti sa žiada, ministerstvo, ak je to možné, bezodkladne
vyzve žiadateľa, aby v stanovenej lehote žiadosť doplnil. Lehota nesmie byť kratšia ako
pätnásť dní od doručenia výzvy. Ak žiadateľ žiadosť v stanovenej lehote nedoplní,
ministerstvo písomne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosť nie je možné vybaviť a vykoná
o tom záznam v osobitnom spise potvrdení o vykonateľnosti rozhodnutí Súdneho dvora
Európskej únie (ďalej len „osobitný spis“), ktorý vedie Kancelária zástupcu Slovenskej
republiky pred súdmi EÚ. Rovnaký postup sa použije v prípade, ak ani doplnená žiadosť
neumožňuje pokračovať v procese opatrovania rozhodnutia potvrdením o vykonateľnosti.
Čl. 280 a 299 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; čl. 164 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu.
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Čl. 2
(1) Rozhodnutie opatruje potvrdením o vykonateľnosti zástupca Slovenskej republiky pred
súdmi EÚ alebo ním poverený zamestnanec Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred
súdmi EÚ (ďalej len „overovateľ“) na základe súhlasu ministra spravodlivosti Slovenskej
republiky (ďalej len „minister“).
(2) Po doručení žiadosti ministerstvu overovateľ preskúma, či ide o rozhodnutie, ktoré má
ministerstvo v zmysle právnych predpisov uvedených v čl. 1 právomoc opatriť potvrdením
o vykonateľnosti. Opatriť potvrdením o vykonateľnosti možno iba také rozhodnutie, ktoré je
úplné. Písomnosť, ktorá nie je rozhodnutím podľa čl. 1 (ďalej len „písomnosť“), sa
potvrdením o vykonateľnosti neopatruje.
(3) Ak nebránia opatreniu rozhodnutia potvrdením o vykonateľnosti dôvody uvedené
v odseku 2, overovateľ preskúma iba pravosť rozhodnutia.
(4) V prípade pochybností o úplnosti alebo pravosti rozhodnutia predloženého žiadateľom
alebo v prípade, že ministerstvo nedisponuje dostatkom informácií na overenie skutočností
podľa odsekov 2 a 3, ministerstvo požiada písomne o pomoc kanceláriu príslušného súdu
Súdneho dvora Európskej únie.
(5) Po preskúmaní náležitostí podľa odsekov 2 a 3 a po obdržaní odpovede na žiadosť
podľa odseku 4, ak bola podaná, overovateľ predloží ministrovi na odsúhlasenie návrh na
opatrenie alebo neopatrenie predmetného rozhodnutia alebo písomnosti potvrdením
o vykonateľnosti, a to spolu so svojimi zisteniami. V prípade, že ministerstvo neobdrží od
kancelárie príslušného súdu Súdneho dvora Európskej únie odpoveď na žiadosť podľa odseku
4 do dvoch mesiacov od odoslania žiadosti, overovateľ predloží ministrovi návrh aj bez tejto
odpovede, pričom ho v podkladoch na túto skutočnosť a jej dôsledky výslovne upozorní.
Minister postupuje pri posudzovaní návrhu v súlade s odsekmi 6 a 7.
(6) Rozhodnutie alebo písomnosť sa neopatrí potvrdením o vykonateľnosti, ak tomu bránia
dôvody uvedené v odsekoch 2 alebo 3.
(7) Rozhodnutie sa opatrí potvrdením o vykonateľnosti, ak sú splnené podmienky uvedené
v odsekoch 2 a 3.
Čl. 3
(1) Potvrdenie o vykonateľnosti má formu nálepky, ktorá sa nalepí na koniec rozhodnutia
pod mená osôb príslušných podpísať dané rozhodnutie za Súdny dvor Európskej únie,
prípadne pod odtlačok pečate príslušného súdu Súdneho dvora Európskej únie nachádzajúci
sa v rozhodnutí. Vzor potvrdenia o vykonateľnosti sa uvádza v prílohe.
(2) Overovateľ vyplní potvrdenie o vykonateľnosti podľa vzoru v prílohe, vlastnoručne ho
podpíše a potvrdí odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom s priemerom 36 mm
v modrej farbe (ďalej len „úradná pečiatka“) tak, aby čiastočne prekrýval potvrdenie
o vykonateľnosti.

2

(3) Rozhodnutie pozostávajúce z viacerých listov sa spojí pomocou trikolóry vo farbách
štátnej vlajky a v mieste spojenia sa umiestni odtlačok úradnej pečiatky tak, aby bolo zrejmé,
že spojenie vykonalo ministerstvo.
(4) Ak v dôsledku nedostatku miesta nemožno nálepku s potvrdením o vykonateľnosti
umiestniť priamo na rozhodnutie, overovateľ pripojí k rozhodnutiu ako posledný list pomocou
trikolóry vo farbách štátnej vlajky osobitný hárok papiera, kam nálepku s potvrdením
o vykonateľnosti umiestni. V mieste spojenia overovateľ umiestni odtlačok úradnej pečiatky
tak, aby bolo zrejmé, že osobitný hárok papiera pripojilo ministerstvo.
Čl. 4
(1) Každý vykonaný úkon opatrenia rozhodnutia potvrdením o vykonateľnosti sa zapíše
v osobitnom spise.
(2) Evidenčné číslo potvrdenia o vykonateľnosti rozhodnutia je zhodné s číslom záznamu
o opatrení rozhodnutia potvrdením o vykonateľnosti v osobitnom spise.
(3) Postup podľa odseku 1 sa použije primerane aj pri neopatrení rozhodnutia alebo
písomnosti potvrdením o vykonateľnosti.
Čl. 5
(1) Overovateľ vyhotoví z rozhodnutia opatreného potvrdením o vykonateľnosti alebo
z rozhodnutia alebo písomnosti podľa čl. 2 ods. 6 kópiu, ktorú založí do osobitného spisu.
(2) Rozhodnutie opatrené potvrdením o vykonateľnosti overovateľ bezodkladne odošle
žiadateľovi.
(3) Pri postupe podľa čl. 2 ods. 6 overovateľ písomne vyrozumie žiadateľa o tejto
skutočnosti. Spolu s písomným vyrozumením zašle overovateľ žiadateľovi aj rozhodnutie
alebo písomnosť, o ktorej opatrenie potvrdením o vykonateľnosti žiadateľ žiadal.
Čl. 6
Zrušuje sa Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 14/2009 z 19. októbra
2009 č. 11883/2009/AC o opatrovaní rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
a Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev potvrdením o vykonateľnosti.
Čl. 7
Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

3

Príloha k inštrukcii č. 9/2010

POTVRDENIE O VYKONATEĽNOSTI
podľa
§ 46 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku
Toto rozhodnutie.............................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
je vykonateľné.
Overené v Bratislave, ............................ 20.... .
Overilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Titul, meno a priezvisko overujúceho: ...........................................................
Evidenčné číslo: ..............................
Pečiatka:

Podpis overujúceho:

...........................................
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