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Komuniké k záverom Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska zo zasadnutia 18. – 19. januára 2008
Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska ocenila snahy Ministerstva spravodlivosti SR novelizovať zákony upravujúce status sudcov
v tých častiach, ktoré ohrozujú nezávislosť súdnictva na Slovensku, a sú v zjavnom rozpore s medzinárodnými odporučeniami (viď rezolúcia
Medzinárodnej asociácie sudcov z novembra 2004), a zrejme aj ústavou SR. O túto zmenu sa ZSS usiluje od r. 2003, kedy boli nešťastné
novely statusových zákonov prijaté. ZSS s uspokojením konštatuje, že ministerstvo spravodlivosti v súlade so Zmluvou uzavretou so ZSS
prizvalo k spolupráci na novele aj zástupcov ZSS. Vyjadrujeme presvedčenie, že spoločným úsilím a využitím skúseností dosiahneme skorú
nápravu neželaného stavu, ktorý nerobí Slovensku dobré meno.
Snaha výkonnej moci a správy súdov dosiahnuť zníženie zostatkov nevybavených vecí, zvlášť reštančných, je plne legitímna. Na druhej
strane, nemôže ísť tak ďaleko (bez toho, aby nezasahovala do nezávislosti sudcu), aby interným opatrením, alebo rozvrhom práce
konkrétnemu sudcovi stanovovala vopred počet vecí, ktoré má na určité obdobie prejednať a rozhodnúť, lebo samotný sudca je povinný
organizovať prácu vo svojom súdnom oddelení tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému prieťahu v konaní. Tým nie je dotknuté kontrolné
oprávnenie a povinnosť príslušného predsedu súdu sledovať plnenie povinností zo strany sudcu, a v prípade zistenia zavinených prieťahov v
konaní vyvodiť voči sudcovi disciplinárnu zodpovednosť.
ZSS oceňuje promptný prístup Ministerstva spravodlivosti SR pri vyplatení 14. platov sudcom následne po rozhodnutí Ústavného súdu
Slovenskej republiky, čím prispelo k upevneniu princípu právnej istoty na Slovensku. Rovnako oceniteľná je aj snaha ministerstva v záujme
odstránenia diskriminácie v odmeňovaní sudcov, zvlášť vo vzťahu sudcov špeciálneho súdu a ostatných sudcov všeobecného súdnictva.
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