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Tlačové vyhlásenie zo stretnutia ministra spravodlivosti SR so zástupcami stavovských organizácií, 3. 8. 2006
Minister spravodlivosti SR Štefan Harabin sa dnes za účasti štátnych tajomníkov stretol so zástupcami stavovských organizácií sudcov –
Združenia sudcov Slovenska a Slovenskej únie nezávislého súdnictva. Rokovanie sa sústredilo na hodnotenie súčasného stavu v justícii a
možnosti budúcej spolupráce ministerstva spravodlivosti so stavovskými organizáciami sudcov. Minister spravodlivosti SR Harabin oboznámil
zúčastnených s pripravovanými krokmi v justícii.
Počas rokovania predstavitelia stavovských organizácií sudcov a ministerstva sa zhodli na potrebe hľadania systémových riešení na
odstránenie najpálčivejších problémov v justícii. Zároveň privítali urýchlené prijatie zmluvy o vzájomnej spolupráci.
„Dočasné navýšenie počtu sudcov je v súčasnosti nutné a jediné skutočne účinné riešenie, ktoré pomôže zabezpečiť, aby občania mali svoje
veci na súdoch ukončené v primeranej lehote.“ uviedla na stretnutí viceprezidentka ZSS Jarmila Maximová.
K zhode dospeli zúčastnení aj v otázkach zladenia legislatívnych úprav týkajúcich sa statusu sudcov s odporúčaniami zakotvenými v
medzinárodných dokumentoch, ako aj v Rezolúcii prijatej Medzinárodnou asociáciou sudcov (UIM) v novembri 2004, v zmysle ktorej „legálna
situácia na Slovensku od 1. novembra 2003 vytvára reálny priestor pre priamy prípadne nepriamy reálny vplyv ostatných dvoch štátnych mocí
na výkon sudcov – navyše ak hrozí náhrada škody zo strany sudcu. Je to úplne v rozpore s Princípom I, bod 2, písmeno b) Odporúčania R
(94) Výboru ministrov Rady Európy z 13. októbra 1994, ktoré hovorí, že „exekutívna a legislatívna moc by mala zabezpečiť, aby boli sudcovia
nezávislí a aby neboli prijaté kroky, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť sudcov“.
Zhodli sa v tom, že náprava v tejto oblasti je potrebná nie v mene sudcov samotných, čo je zvýraznené v samotnej rezolúcii medzinárodnej
asociácii sudcov, ale v mene a pre dobro občanov štátu.
Minister spravodlivosti Štefan Harabin v súvislosti s postavením sudcov a garancií ich nezávislosti v materiálnej a platovej oblasti, poukázal na
diskrimináciu sudcov všeobecných súdov vo vzťahu ku sudcom Špeciálneho súdu SR. Zástupcovia stavovských organizácií uviedli, že v čase
prijímania zákonnej úpravy, v dôsledku ktorej došlo ku veľkému zvýšeniu platov sudcov špeciálneho súdu, tento postup namietali ako
nesprávny.
Rokovanie sa dotýkalo aj otázok prípadných ďalších legislatívnych úprav trestného i civilného práva, pričom strany uznávajú nutnosť konať
rýchlo, ale súčasne uvážene, nie unáhlene.
Obe stavovské organizácie poukázali na skutočnosť, že ich ciele a zámery sú zhodné a zároveň informovali ministra o dlhodobejšom záujme
oboch stavovských organizácií (ZSS a SÚNS) hľadať cestu k sebe a vzájomnej ochote v blízkej budúcnosti zjednotiť sudcovský stav fúziou do
jednej stavovskej organizácie.

Úvod

Kto sme

Naša činnosť

Tlačové vyhlásenia

Aktuality

Legislatíva

Linky

Kontakty

Združenie sudcov Slovenska, so sídlom Štúrova 29, 041 78 Košice, IČO: 31 932 169, č.účtu: 68637112/0200, www.zdruzenie.sk, zss(at)zdruzenie.sk
webdesign © 2010, Citicom, s.r.o., www.citicom.sk

Mapa stránky

