
SÚDNA  RADA 

Základné princípy spracované na podklade Stanoviska č. 10(2007) Poradnej rady 

Európskych sudcov  (CCJE)  na tému  „Súdna rada v službách spoločnosti“ 

 

Úlohou súdnej rady je chrániť tak nezávislosť súdnej moci, ako aj nezávislosť 

jednotlivých sudcov. Existencia nezávislých a nestranných súdov je štrukturálnou 

požiadavkou právneho štátu.  

Zloženie - súdna rada môže byť zložená buď výlučne zo sudcov, alebo jej zloženie 

môže byť zmiešané, zo sudcov aj „ne - sudcov“. V prípade, ak je súdna rada zložená výlučne 

zo sudcov, títo by mali byť volení  kolegami, sudcami.  Aj v prípade zmiešaného zloženia 

(sudcovia a ne – sudcovia) je potrebné, aby nadpolovičná väčšina členov boli sudcovia volení 

kolegami, aby sa zabránilo akejkoľvek manipulácii alebo neprimeranému nátlaku.  V prípade 

zmiešaného členstva je možné, aby o niektorých otázkach rozhodovala súdna rada len v čisto 

sudcovskom zložení.    

Kvalifikačné predpoklady členov - členovia súdnej rady, či už sudcovia alebo ne – 

sudcovia, musia byť vyberaní na báze ich skúseností, znalosti justičného prostredia, 

schopnosti viesť dialóg a zmyslu pre nezávislosť. Perspektívni členovia súdnej rady, či už 

sudcovia alebo ne – sudcovia,  nesmú byť aktívnymi politikmi, poslancami parlamentu, 

členmi vlády resp. štátnej správy. To znamená, že ani prezident republiky, ak je predsedom 

vlády, ani žiaden minister nemôže byť členom súdnej rady. Každý štát musí túto otázku jasne 

upraviť vo vnútroštátnom právnom poriadku. 

  Spôsoby výberu členov -  výber sudcov  by mal byť zabezpečený voľbou, alebo 

obmedzená časť  členov (napr. predsedovia najvyšších súdov, alebo predsedovia odvolacích 

súdov)  môže mať mandát ex officio.   Výber ne – sudcov – títo nesmú byť menovaní 

vládou. Aj keď zostáva na každom členskom štáte stanoviť rovnováhu medzi konfliktom 

záujmov, CCJE  odporúča taký systém, ktorý zverí menovanie ne – sudcov  apolitickým 

inštitúciám. Pokiaľ sú akíkoľvek členovia ne – sudcovia v ktoromkoľvek štáte volení 

parlamentom, nesmú byť poslancami parlamentu, musia byť zvolení kvalifikovanou 

väčšinou vyžadujúcou signifikantnú podporu opozície a musia to byť osoby, ktoré 

garantujú v rámci celého zloženia súdnej rady pomerné zastúpenie spoločnosti.   

 Výber predsedu - je nevyhnutné zabezpečiť, aby predsedníctvo súdnej rady bolo 

zverené nestrannej osobe, ktorá nemá žiadne blízke vzťahy k politickým stranám. Preto 

v parlamentných systémoch, v ktorých prezident/hlava štátu má skôr formálne právomoci, 

tento môže zastávať funkciu predsedu súdnej rady, zatiaľ čo v ostatných systémoch musí byť 

predseda súdnej rady sudca, volený súdnou radou spomedzi svojich členov.    

 


