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Vyhlásenie ZSS k Správe o stave v slovenskej justícii vypracovanej p. Gűnterom Woratschom
Správa o stave v slovenskej justícii, vypracovaná p. Gűnterom Woratschom, ktorú na tlačovej konferencii dňa 15. júna 2011 citovala p.
premiérka Iveta Radičová, bola len jedným z podkladov pre vypracovanie oficiálnych listov, ktoré prezident Európskej asociácie sudcov (ďalej
len EAJ) p. Gerhard Reissner zaslal ministerke spravodlivosti SR a predsedovi Najvyššieho súdu SR a ktoré boli výsledkom žiadosti ZSS o
zaujatie stanoviska a pomoc EAJ k schváleným novelám zákonov prijatých v Slovenskej republike, ktoré vážnym spôsobom zasahujú do
nezávislosti súdnej moci na Slovensku.
P. Gerhard Reissner, naopak v týchto listoch konštatuje, že kontroverznými novelami statusových sudcovských zákonov vláda neprípustným
spôsobom a v rozpore s medzinárodnými štandardmi zasiahla do nezávislosti sudcov a súdnej moci na Slovensku a zároveň ponúka pomoc
pri riešení vzniknutej situácie.
O správe p. Woratscha nie je v predmetných oficiálnych listoch ani zmienka pravdepodobne pre jej neobjektívnosť a nízku výpovednú
hodnotu, pretože správa venuje veľkú pozornosť mediálnym názorom na predsedu najvyššieho súdu a situáciu, ktorá sa týka jeho osoby, bez
overenia faktov spochybňuje legitímnosť volieb členov Súdnej rady, pričom neberie do úvahy jej autonómiu, uvádza nepravdivé informácie o
priebehu Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, ktoré sa konalo 8. apríla 2011 v Košiciach a spochybňuje ciele a snahy ZSS o
znovu zjednotenie sudcov na Slovensku. Skutočnými problémami v slovenskej justícii sa však nezaoberá.
ZSS sa dôrazne ohradzuje voči obsahu uvedenej správy a zároveň oceňuje list zaslaný prezidentom EAJ p. Gerhardom Reissnerom, v ktorom
došlo k uznaniu dôvodov uvádzaných ZSS vo svojej žiadosti o pomoc a zaujatie stanoviska.
ZSS zverejnenie správy p. Gűntera Woratscha na tlačovej konferencii chápe ako jeden z ďalších krokov, smerujúcich k ospravedlneniu
zásahov výkonnej moci do moci súdnej a snahu o faktické ovládnutie a politizáciu justície.
JUDr. Táňa Veščičiková
viceprezidentka ZSS
(zast. JUDr. Danu Bystriansku, prezidentku ZSS)
V Košiciach dňa 16. júna 2011
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