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Excelencia,  

je mi cťou obrátiť sa na Vás v mene Európskej asociácie sudcov (EAJ), regionálnej 

skupiny Medzinárodnej asociácie sudcov (IAJ).  

EAJ je asociácia národných sudcovských asociácií zo 44 krajín Európy. Podľa jej 

štatútu sú prioritnými cieľmi EAJ posilňovanie a podpora právneho štátu vo všetkých 

krajinách, najmä v Európe, ochrana a presadzovanie nezávislosti súdnictva a nestrannosti, 

zabezpečovanie záujmov súdnictva ako základnej požiadavky súdnej funkcie a garancie 

ľudských práv a slobôd ako aj podpora ústavného a morálneho postavenia justície. EAJ má 

poradný status vo vzťahu k Rade Európy a k niekoľkým ďalším medzinárodným organizáciám.  

Združenie sudcov Slovenska je členom EAJ.  

Počas ostatného stretnutia v Limassole (Cyprus) informovali zástupcovia Združenia 

sudcov Slovenska valné zhromaždenie, že nedávno sa voči sudcom na Slovensku rozpútala 

politická a mediálna kampaň.  
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Okrem toho vysvetlili, že na Slovensku sa prejednáva nová ústavná reforma 

v súvislosti s menovaním/voľbou členov súdnej rady a možnosťou Národného 

bezpečnostného úradu, ktorý je súčasťou výkonnej moci, vykonávať bezpečnostné previerky 

založené na nedefinovaných základoch a rozsahu, ktoré by sudcom umožnili pokračovať vo 

svojich funkciách.  

Návrh tejto reformy sa nejaví ako súladný s medzinárodnými štandardmi, najmä 

s odporúčaním CM/REC(2010)12 Výboru ministrov Rady Európy do pozornosti členským 

štátom o nezávislosti, efektívnosti a zodpovednosti sudcov, prijatým 17. novembra 2010.  

Z tohto dôvodu EAJ vyjadruje obavy v súvislosti s danou situáciou a vyzýva Vás, aby 

ste sa pokúsili čo najskôr ju zmeniť.  

V súlade so štatútom a postupom našej asociácie, zasielam tieto otázky internej 

pracovnej skupine EAJ, ktorá sa zaoberá hodnotením situácie v členských štátoch.  

V prípade potreby ďalších informácií  som Vám samozrejme k dispozícii.  

 

S úctou 

 

 

Christophe Regnard 

Prezident 

 


