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UZNESENIE
SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Z HLASOVANIA „PER ROLAM“
zo dňa 16. marca 2009
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súdna rada Slovenskej republiky
po prerokovaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa článku 6 bodu 7 Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky
a po využití hlasovania „per rolam“, dňa 16. marca 2009

schválila nasledovné stanovisko:
Súdna rada Slovenskej republiky víta a vysoko pozitívne hodnotí predložený
návrh noviel zákonov týkajúcich sa správy súdov, statusu sudcov, Súdnej rady SR,
Justičnej akadémie a rozpočtových pravidiel verejnej správy. Ide o historicky prelom,
pretože konečne dochádza k skutočnému oddeleniu moci súdnej od výkonnej, čo
znamená naplnenie ústavného princípu nezávislosti súdnictva.
Navrhovaný
presun
kompetencií
v oblasti
personálnej,
finančnej,
organizačnej, riadenia a správy súdov zo zložky výkonnej moci na ústavný orgán,
ktorý reprezentuje nezávislosť súdnictva od ostatných orgánov verejnej moci
a zaradenie všetkých súdov do rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu SR je výrazom
ústavou požadovaného reálneho oddeľovania výkonu súdnej moci od iných
orgánov štátu i odstránenia súčasného stavu diskriminácie súdnictva v oblasti
nezávislého finančného zabezpečenia, ktoré je priznané všetkým ostatným ústavným
orgánom Slovenskej republiky.
Návrhom sa pritom rešpektuje aj obsah medzinárodných dokumentov
upravujúcich základné princípy nezávislosti súdnictva, ktoré akcentujú potrebu
vytvárania a posilňovania záruk nezávislosti súdnictva.
Súdna rada sa stotožňuje v celom rozsahu so zámerom predkladateľa,
k návrhu nemá žiadne pripomienky. Považuje ho za vecne správny, pretože zvýši
transparentnosť v súdnictve. Zároveň je pripravená prevziať doterajšie kompetencie
z politickej funkcie – ministra spravodlivosti SR, na kolektívny orgán – Súdnu radu SR,
čím bude zaručená väčšia transparentnosť a objektivita v justícii.

JUDr. V i e r a P e t r í k o v á
podpredseda
Súdnej rady Slovenskej republiky

