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Závery 
 
Menovanie a úloha predsedov súdov 
 

1. Organizácia a administratíva súdneho systému by mali byť štruktúrované 
takým spôsobom, aby zabránili alebo eliminovali nielen priamy ale aj nepriamy 
vplyv verejných orgánov alebo iný vonkajší záujem na výkon súdnych funkcií 
súdnictvom. 

 
2. Predseda súdu musí byť sudca. Predsedovia súdov by v princípe mali byť 

vyberaní spomedzi osôb, ktoré už zastávajú súdnu funkciu. Ich funkcie 
a oblasti kompetencie by mali byť objektívne definované nariadením alebo 
inými prostriedkami tak, aby mohli konať plne nezávisle mimo vonkajších 
záujmov. Nezávislý predseda súdu pri výkone svojich administratívnych 
funkcií by mal požívať rovnakú ochranu ako sudcovia pri výkone svojich 
funkcií. Preto by nemal byť zbavený funkcie pred ukončením jej trvania. 

 
3. Predsedovia súdu by nemali vykonávať svoje administratívne funkcie 

spôsobom, ktorý by mohol kompromitovať nezávislosť iných sudcov alebo ich 
nesprávne ovplyvňovať pri výkone ich súdnych funkcií. Právomoci predsedov 
súdov v administratívnych záležitostiach by nemali byť transponované 
a využívané na ovplyvňovanie súdnych pojednávaní alebo súdnych 
rozhodnutí. Prax a postupy by mali zaručovať osobitne na súdoch, kde 
predseda viac ako jeden sudca, aby predseda súdu nevykonával nesprávny 
vplyv na iných sudcov. 

 
4. Súdnictvo ako celok, ale najmä predsedovia súdov, by mali byť prizývaní na 

konzultácie pred prijímaním legislatívnych návrhov alebo návrhov na zmenu 
štruktúry alebo organizácie súdov. 

 
5. V súvislosti s rozpočtovými záležitosťami a rozdeľovaním zdrojov pre 

fungovanie súdneho systému by sa malo dostatočne umožniť súdnictvu plne 
vykonávať svoje funkcie, ale najmä nemalo by byť prostriedkom, ktorým je 
možné vykonávať tlak na sudcov, čo môže ovplyvniť ich nezávislosť. 
Predsedovia súdov by prinajmenšom mali byť prizývaní na  konzultácie 
v súvislosti s rozpočtovými a inými zdrojmi požadovanými súdmi na 
uskutočňovanie ich súdnych funkcií.  

 
Téma pre ďalší rok: „Úloha a funkcia súdnej rady alebo analogických orgánov 
v organizácii a riadení národného súdneho systému.“ 
 


