Návrhy
do programového vyhlásenia vlády
(justícia, základné tézy)
prijaté na rozšírenom zasadnutí Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska

V záujme občanov je, aby sa zlepšila vymožiteľnosť práva na Slovensku,
zrýchlilo súdne konanie a zvýšila dôvera verejnosti v justičný systém. ZSS
navrhuje ministrovi spravodlivosti prijatie konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu tieto
ciele dosiahnuť a chce sa tohto procesu aktívne zúčastniť. V prvom rade je potrebné:
1. vykonať revíziu „reformných balíkov“ predchádzajúcej ministerky spravodlivosti
a vypracovať návrhy noviel všetkých zákonov, ktorých sa uvedené balíky týkali tak,
aby tieto boli v súlade s medzinárodnými štandardmi, rešpektovali postavenie súdnej
moci ako jednej z troch mocí v štáte, najmä jej nezávislosť a zohľadňovali špecifiká
sudcovskej práce (bude vhodné vychádzať s návrhov predložených Ústavnému súdu
SR na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení týchto zákonov s Ústavou SR
a spolupracovať s odborníkmi z radov sudcov);
2. vypracovať odbornú analýzu týkajúcu sa preťaženosti jednotlivých súdov v SR,
ktorá by odrážala skutočný stav a rozloženie agendy, ako aj personálne požiadavky
konkrétnych pracovísk, ako východisko pre riešenie otázky nerovnomerného
zaťaženia najmä okresných súdov v sídlach krajských súdov s dôrazom na riešenie
problémov okresných súdov v Bratislave a Košiciach (je potrebné vytvoriť komisiu
pozostávajúcu zo sudcov rôznych stupňov, ktorá by osobne navštívila všetky súdy na
Slovensku a na základe jednotných kritérií vyhodnotila a porovnala reálne
požiadavky súdov);
3. zorganizovať okrúhly stôl za účelom rokovania o vyriešení otázky tzv.
„diskriminačných žalôb“ (zástupcovia Súdnej rady SR, Ministerstva spravodlivosti SR
a ZSS). V záveroch prijať záväzok použiť rozsah finančných prostriedkov pre
technické a personálne vybavenie justície a poskytnúť určitú satisfakciu sudcom
vychádzajúc z nálezu Ústavného súdu SR.
4. definitívne vyriešiť otázku stabilizácie vyššieho odborného personálu na súdoch,
tzv. vyšších súdnych úradníkov cez vypracovanie stratégie ich kariérneho postupu
tak, aby začínajúci vyšší súdny úradník mohol nastúpiť výlučne na okresnom súde
a postupne cez výberové konania by mohol postúpiť cez krajské súdy až na najvyšší
súd a doplnenie asistentov sudcov na Najvyššom súde SR v zmysle zákona č.
385/2000 Z. z. tak, aby každý sudca NS SR mal aspoň jedného odborného asistenta,

pri výbere ktorého bude mať rozhodujúci hlas. Zvážiť návrat k inštitútu justičného
čakateľa v prepracovanej forme.
5. Doplniť a aktualizovať Etický kódex sudcov a vytvoriť etickú komisiu pri Súdnej
rade SR, zloženej zo všeobecne uznávaných kapacít spomedzi sudcov, úlohou ktorej
bude nielen riešiť etické a morálne prehrešky sudcov, ale aj pomáhať sudcom pri
predchádzaní prípadných problémov.

V Pezinku, 20. apríla 2012
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prezidentka Združenia sudcov Slovenska

