
 

 

 
Združenie sudcov Slovenska   

 
 
 

V Košiciach dňa 8.10.2012                 
 
 
 
 
Vážený pán minister, 
 
 
 
 Európska asociácia sudcov na rokovaní v Istanbule  4. septembra  2011 jednohlasne 
schválila „Rezolúciu o súlade noviel zákonov a navrhovaných noviel  zákonov týkajúcich sa 
právnej úpravy postavenia  sudcov  v Slovenskej republike  s medzinárodnými štandardami 
o sudcovskej nezávislosti“. 
 

Napomenula všetky sféry výkonnej moci v Slovenskej republike, aby sa stránili 
všetkých nebezpečných prejavov narúšajúcich nezávislosť súdnej moci neprimeranou 
kritikou súdnych rozhodnutí, upozornila, že žiadna z ostatných mocí v štáte sa nemôže pod 
zámienkou zodpovednosti snažiť  o získanie neprimeraného vplyvu na súdnu moc. Iba 
transparentnosť súdnych konaní a riadne odôvodnenie súdnych rozhodnutí sú prostriedky 
garantujúce zvýšenie dôvery v súdnu moc. Zároveň  vyslovila ochotu poskytnúť svoju pomoc 
pri hľadaní vyrovnaného spôsobu zvýšenia dôvery verejnosti v súdnu moc  bez  narúšania jej 
nezávislosti.  

 
V novembri tohto roku sa vo Washingtone uskutoční zasadnutie svetovej asociácie 

sudcov (International association of Judges), kde predpokladám sa budú kolegovia zaujímať 
o súčasnú situáciu na Slovensku.  

 
Združenie sudcov Slovenska už dňa 14.9.2011 požiadalo vtedajšiu výkonnú 

a zákonodarnú moc Slovenskej republiky, aby vyvinuli maximálne úsilie na odstránenie 
nesúladu prijatých noviel tzv. „sudcovských zákonov“  s uvedenými medzinárodnými 
štandardmi a Ústavou Slovenskej republiky.  
 

Situáciu v justícii je potrebné neodkladne riešiť a nemožno ďalej  vyčkávať na  
výsledok konaní na Ústavnom súde Slovenskej republiky.  

 
Vážený pán minister, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa zasadili za prijatie 

potrebných zmien zákonov v oblasti justície, ktoré by prispeli najmä k zabezpečeniu 
plynulosti súdnych konaní, ako aj odstránili existujúce disproporcie pri zabezpečovaní práva 
na súdnu ochranu. Celorepubliková rada Združenia sudcov Slovenska vyzýva vládu 
a parlament, aby bez zbytočného odkladu pristúpila k prijatiu potrebných zmien  zákonov 
v oblasti justície, ktorých sa vyššie uvádzaná rezolúcia týkala.  
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S úctou  

 
 
                            JUDr. Dana Bystrianská  

                      prezidentka Združenia sudcov Slovenska  

 
 
 
 
JUDr. Tomáš Borec 
minister spravodlivosti 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Župné námestie 13 
813 11  B r a t i s l a v a  
 
 
 
 
 
Príloha: 
Vyhlásenie CRR ZSS z 5.10.2012 
 
 


