Správa z prieskumu verejnej mienky
o dôvere verejnosti k súdom
(September 2016)

Súdna rada Slovenskej republiky
VIA IURIS
(Na základe dát z agentúry TNS spracoval Robert Klobucký (Sociologický ústav SAV)).

Hlavné zistenia:

Dôvera k súdom:



V porovnaní s posledným prieskumom zo septembra 2015 narástla miera dôvery (o
11%) a naopak poklesla miera nedôvery (o 14%) v slovenské súdy a súdnictvo.
Slovenským súdom nedôveruje 60,4% respondentov a naopak dôveruje takmer tretina
(32,9%) respondentov.

Čo prispieva k nedôveryhodnosti súdov:


Až 85,6% respondentov úplne súhlasí alebo súhlasí s názorom, že k nedôveryhodnosti
súdnictva prispieva miera korupcie.



Dĺžka konaní prispieva k nedôveryhodnosti súdnictva podľa 80,7% respondentov,
spravodlivosť rozsudkov podľa 78,4% respondentov a samotná osoba sudcu (jeho
nezávislosť, odbornosť a pod.) podľa 68,4% respondentov.

Najdôležitejšie zdroje informácií o súdoch:


Až 85,4% respondentov si utvorilo názory o slovenských súdoch na základe
sprostredkovaných informácií (nie z osobnej skúsenosti).



Najdôležitejším zdrojom informácií o súdoch sú médiá (39,3%) a rozprávanie
známych (39,2%).



Osobnú skúsenosť pokladá za svoj najdôležitejší zdroj informácií o súdoch iba 14,6%
respondentov.

Výsledky prieskumu

Prieskum dôveryhodnosti súdnictva uskutočnila pre Súdnu radu Slovenskej republiky
a neziskovú organizáciu VIA IURIS agentúra TNS v septembri 2016 na vzorke 1014
respondentov. Vzorka bola vybraná kvótnym výberom podľa socio-demografických
ukazovateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj).

Na otázku „Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete slovenským súdom a súdnictvu?“
odpovedalo 32,9% respondentov, že úplne alebo skôr dôveruje a 60,4% respondentov, že
vôbec alebo skôr nedôveruje. (Podrobnejšie výsledky pozri v Tabuľke č. 1).
Tabuľka č.1
Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete slovenským súdom a súdnictvu?
úplne dôveruje

1,8

skôr dôveruje

31,1

skôr nedôveruje

37,2

vôbec nedôveruje

23,2

nevie

6,8

Vzhľadom na skutočnosť, že VIA IURIS v predchádzajúcom období uskutočnila viacero
výskumov s rovnakou otázkou, môžeme za posledné obdobie naznačiť v Grafe č. 1 i isté
vývojové trendy dôvery v slovenské súdy a súdnictvo. Oproti poslednému prieskumu zo
septembra 2015 narástla miera dôvery (o 11%) a naopak poklesla miera nedôvery (o 14%)
v slovenské súdy a súdnictvo. (V grafe sú kvôli prehľadnosti takisto zlúčené odpovede „úplne
dôveruje“, „skôr dôveruje“ a „vôbec nedôveruje“, „skôr nedôveruje“ a nie sú znázornené
odpovede „neviem“.)

Graf č. 1:
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V ďalších otázkach sa respondenti vyjadrovali k tomu, ako niektoré aspekty prispievajú
k nedôveryhodnosti súdnictva. Z predložených aspektov respondenti najkritickejšie vnímajú
mieru korupcie v súdnictve, keď až 85,6% úplne súhlasí alebo súhlasí s názorom, že
k nedôveryhodnosti

súdnictva

prispieva

miera

korupcie.

Dĺžka

konaní

prispieva

k nedôveryhodnosti súdnictva podľa 80,7% respondentov a spravodlivosť rozsudkov podľa
78,4% respondentov. Relatívne najmenej negatívne respondenti hodnotia samotnú osobu
sudcu (jeho nezávislosť, odbornosť a pod.), ktorá podľa 68,4% prispieva k nedôveryhodnosti
súdnictva. (Pozri Tabuľku č. 2)

Tabuľka č. 2
K nedôveryhodnosti súdnictva prispieva:
osoba sudcu (jeho
dĺžka

nezávislosť,

spravodlivosť

miera

konaní

odbornosť a pod.)

rozsudkov

korupcie

úplne súhlasím

46,2

32,1

40,4

51,4

súhlasím

34,5

36,3

38

34,2

nie som si istý(á)

13,3

21,8

15,7

9,2

2

4,9

2,5

1

absolútne nesúhlasím

0,5

0,7

0,4

0,5

neviem

3,6

4,1

3,1

3,7

nesúhlasím

V Tabuľke č. 3 uvádzame mieru osobných či sprostredkovaných skúseností respondentov
so slovenskými súdmi. Osobnú skúsenosť so slovenskými súdmi má 16,2% respondentov a
viac ako tretina respondentov (33,7%) uviedla, že má známych, ktorí majú osobnú skúsenosť
so slovenskými súdmi.
Tabuľka č. 4
Máte Vy alebo Vaši známi osobnú skúsenosť so slovenskými súdmi za
posledných desať rokov?
áno, mám osobnú skúsenosť

16,2

ja nemám osobnú skúsenosť, ale moji známi majú osobnú skúsenosť

33,7

nie

50,1

V Tabuľke č. 5 uvádzame najdôležitejšie zdroje informácií na základe ktorých si
respondenti utvorili názor na slovenské súdy. Najdôležitejším zdrojom informácií o súdoch sú
médiá (39,3%) a rozprávanie známych (39,2%). Osobnú skúsenosť pokladá za svoj
najdôležitejší zdroj informácií o súdoch iba 14,6% respondentov.

Tabuľka č. 5
Odkiaľ predovšetkým pochádzajú informácie na základe ktorých ste si utvorili
názor na slovenské súdy? Uveďte pre vás najdôležitejší zdroj informácií.
z osobnej skúsenosti

14,6

z rozprávania známych

39,2

z médií

39,3

z iného zdroja informácií
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