Čestné vyhlásenie

Podpísaný .............................. (uviesť meno a priezvisko), narodený ..................... bytom
......................................................................................................................................, číslo preukazu
totožnosti (občianskeho preukazu) ..............................

vyhlasujem na svoju česť,

že .............................. (stručne uviesť okolnosti, ktoré sú predmetom čestného vyhlásenia).

Uvedené údaje sú pravdivé a úplné a som si vedomý právnych následkov spojených s nepravdivým
čestným vyhlásením, o ktorých som bol správnym orgánom poučený.

V.......................... dňa.......................

...................................................
Vlastnoručný podpis
účastníka konania
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POZNÁMKY:
Správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný právny predpis
neustanovuje inak.
Čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým bola porušená rovnosť medzi
účastníkmi konania.
Čestným vyhlásením nemožno nahradiť znalecký posudok. V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje.
Správny orgán musí upozorniť účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 správneho
poriadku).
Obsahové náležitosti:
V čestnom vyhlásení účastník vyhlási na svoju česť, že obsah jeho vyhlásenia je pravdivý.
Nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku. Na spáchanie tohto priestupku sa vyžaduje
úmysel (§ 4 ods. 2 a § 21 ods. 1 písm. f) zákona o priestupkoch). Podľa okolností prípadu môže dôjsť aj naplneniu
skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. poškodzovania cudzích práv podľa § 375 alebo podvodu podľa § 221
TZ).
Správny orgán je povinný účastníka konania vopred upozorniť na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia.
Opomenutie tejto povinnosti zo strany správneho orgánu nezbavuje účastníka konania následkov právnej zodpovednosti, ak
čestné vyhlásenie nebolo pravdivé.
Obsahom čestného vyhlásenia môžu byť len otázky skutkového charakteru, nie teda otázky právnej kvalifikácie danej
otázky.
Čestné vyhlásenie je špecifický inštitút správneho poriadku, ktorý procesné predpisy z oblasti súdnictva nepoznajú. Používa
sa v prípadoch, keď:
- určité skutočnosti slúžiace ako podklad pre rozhodnutie, nemožno predložiť buď vôbec, alebo len s neprimeranými
ťažkosťami
- z dôvodov pružnosti a hospodárnosti konania.
Čestné vyhlásenie teda nie je dôkazom v pravom zmysle, ale takýto dôkaz iba nahrádza. Zákonnými podmienkami pre
čestné vyhlásenie sú jeho pripustenie zo strany správneho orgánu ak to nevylučuje osobitný predpis.
Pripustenie čestného vyhlásenia je vecou voľnej úvahy správneho orgánu a nie je viazaný návrhmi účastníkov. O
nepripustení čestného vyhlásenia sa rozhodnutie nevydáva. Čestné vyhlásenie však nemožno od účastníka vynucovať.
Čestné vyhlásenie môže urobiť len účastník konania. Nie je prípustné zo strany iných subjektov, ktoré sa zúčastňujú na
konaní (svedok, znalec a pod.).
Čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí, ak
- tomu bráni všeobecný záujem,
- to ustanovuje osobitný zákon,
- by sa tým porušila rovnosť účastníkov,
- by sa ním mal nahradiť znalecký posudok.
Formálne náležitosti:
Z povahy veci vyplýva, že čestné vyhlásenie musí mať vždy písomnú formu, aby aj dodatočne bolo možné posúdiť jeho
obsah a skutočnosť, že ho urobil účastník konania.
Môže ísť buď o
- ústny prejav do zápisnice ( § 22 SP ), ktorý účastník podpíše, alebo
- ho predloží ako samostatný písomný doklad.
V prvom prípade (zápisnica) zamestnanec správneho orgánu pri texte čestného vyhlásenia potvrdí, že pred ním účastník
konania toto vyhlásenie podpísal. Pred podpísaním čestného vyhlásenia musí byť účastník konania poučený o následkoch
nepravdivého čestného vyhlásenia. Podľa okolností prípadu môže ísť buď o uplatnenie sankcie za priestupok [ § 21 ods. 1
písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov], alebo odňatie určitého oprávnenia, ktoré
bolo na základe nepravdivého čestného vyhlásenia priznané.
Aj údaj o tomto poučení je správny orgán povinný zaznamenať v zápisnici.
V druhom prípade môže byť podpis na čestnom vyhlásení osvedčený, aby sa predišlo možnosti jeho neskoršieho
spochybnenia. Správny poriadok nevyžaduje osvedčenie podpisu, avšak je vhodné, ak čestné vyhlásenie je ním opatrené.
Osvedčenie podpisu na čestnom vyhlásení môže vykonať notár (§ 56 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok), alebo matričný úrad zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
obvodnými úradmi a obcami).
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