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DOBRÁ VOĽBA PRINÁŠA NÁVRH, AKO DOČASNE POZASTAVIŤ VÝKON 
FUNKCIE PODOZRIVÝCH SUDCOV 

 

                   Bratislava, 17. októbra 2019 

 

Súčasná legislatíva týkajúca sa sudcov a prísediacich nepochybne potrebuje úpravu. Dobrá voľba 
preto pripravila pozmeňujúci návrh zákona, podľa ktorého sa už slovenské  súdnictvo nemôže dostať 
do tak vážnej patovej situácie, akej čelí v súvislosti s korupčnou kauzou Moniky Jankovskej a spol. 

„Dnes sledujeme korupciu v priamom prenose. Prepisy z komunikácie poukazujú na kupovanie nielen 

hlasov poslancov, ale aj súdnych rozhodnutí. Slovenské súdnictvo dostalo veľkú ranu a otriasa sa 

v základoch, a to práve kvôli korupčným kauzám predstaviteľov súdnej moci. Je našou povinnosťou 
zasiahnuť a priniesť riešenia, ktoré pomôžu súčasný stav zlepšiť a nedovolia, aby sa história 

zopakovala,“ povedal líder Dobrej voľby Tomáš Drucker. 

Podľa súčasnej legislatívy síce môže disciplinárny senát pozastaviť výkon funkcie sudcu, toto by však 
mohlo kolidovať s vyšetrovacím konaním. Reálne sa tak môže stať, že sudkyne, ktoré sú podozrivé zo 

spáchania trestného činu korupcie, by si do obvinenia pokojne mohli naďalej obliekať taláre 
a rozhodovať o osudoch občanov našej krajiny. „Dôvera ľudí v súdnictvo je veľmi nízka. Nemôžeme sa 
tak naďalej nečinne prizerať tomu, ako osoba, ktorá je dôvodne podozrivá zo spáchania trestného 
činu súvisiaceho s výkonom funkcie sudcu, aj naďalej vynáša rozsudky v talári. Toto je jednoducho 

morálne a eticky neprípustné,“ povedala expertka Dobrej voľby na spravodlivosť Lucia Kurilovská.  

Dobrá voľba preto pripravila pozmeňovací návrh zákona, ktorý by takémuto stavu mohol zabrániť. 
Súdna rada ako najvyšší ústavný orgán sudcovskej legitimity by tak mohla na návrh ministra 

spravodlivosti pozastaviť sudcovi výkon jeho funkcie najviac na tri mesiace. A to v prípade, že 
u sudcov existuje dôvodné podozrenie zo spáchania niektorého z trestných činov korupcie alebo 
obzvlášť závažného zločinu.  Súdna rada by na takéto rozhodnutie mala desať dní od doručenia 
návrhu zo strany ministra spravodlivosti.  

Keďže predseda vlády verejne vyzval na predkladanie návrhov, ktoré pomôžu súčasný stav zlepšiť, 
zástupcovia Dobrej voľby odovzdajú pozmeňovací návrh priamo na Úrad vlády SR. „Ak však nebude 

záujem o reálne riešenia, naši kolegovia, poslanci NR SR, sú pripravení hľadať pre tento návrh 
podporu v pléne a predložiť ho ako pozmeňujúci návrh k aktuálne prerokovávanému zákonu 

o sudcoch a prísediacich tak, aby bola účinnosť takejto úpravy k dispozícii čo najskôr,“ povedal 

Drucker.  
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