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Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2010

Novela zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
zasadania Súdnej rady budú verejné; zo zasadaní budú vyhotovené záznamy, ktoré budú zverejňované na internete;
odstránenie možnosti konfliktu záujmov u členov Súdnej rady
Zámer opatrenia: zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti Súdnej rady
Obsah opatrenia:
•
•

•

•
•

zavádza sa povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy a zápisnice, v ktorých okrem iného musí byť zaznamenaný
priebeh a obsah rokovania, jednotlivé vyjadrenia členov súdnej rady a taktiež výsledok hlasovania
zavádza sa povinnosť zverejňovať informácie o činnosti súdnej rady na internetovej stránke súdu
na webovej stránke sa budú uverejňovať prijaté uznesenia rady, zápisnice z hlasovania, zápisnice zo zasadnutia
súdnej rady a aj zvukový záznam
uznesenie je nutné uverejniť do 24 hodín od jeho prijatia
zasadnutia súdnej rady budú verejné
predseda súdnej rady je povinný prispôsobiť podmienky pre zasadnutie rady verejnosti (zabezpečiť vhodnú
miestnosť s prihliadnutím na záujem verejnosti)
ak člen súdnej rady bude vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, bude musieť do 30 dní
odstrániť danú nezlučiteľnosť, inak mu zanikne funkcia člena súdnej rady
zákon bol pôvodne schválený 19.10.2011; prezident 4.11.2011 vrátil zákon NR SR z dôvodu:
podmienka vzdania sa funkcie je proti ústavná, členovia boli riadne zvolení
zbytočnou je úprava, ktorá zavádza povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy a zároveň zápisnice a taktiež úvahy,
ktorými sa členovia súdnej rady pri rozhodovaní riadia
nejasnosť terminológie

Názory proponentov:
•

zmeny obmedzujú moc predsedov súdov a ministra voči sudcom, aby sa neopakovali šikanózne praktiky z minulých
rokov a naopak posilňujú nezávislosť sudcov pri rozhodovaní v konkrétnych sporoch
• prípadná kritika odbornou i širokou verejnosťou – je jedinou možnosťou, ako môžu dostať súdy a sudcovia spätnú
väzbu zo strany verejnosti

Názory oponentov:
•

viaceré kroky ministerky spravodlivosti sú nezákonné, navyše sa nestotožňujú s predvolebnými tézami o
transparentnosti a otvorenosti justície
• sprístupnenie zasadnutí Súdnej rady SR verejnosti nezaručí transparentnosť, keďže právna legislatíva je mnohokrát
zložitá a pre laickú verejnosť často nečitateľná a navyše všetky uznesenia, výsledky ako aj program sú zverejnené na
internete
• Zverejňovanie rozsudkov nemôže platiť do minulosti a musia sa stanoviť jasné kritériá, napríklad, aby neboli poškodené
práva detí a obetí trestných činov
Primárny zdroj: Novela (č. 495/2010) zákona (č. 185/2002) o Súdnej rade Slovenskej republiky
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3495#IIICit

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 8.12.2010 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od dňa vyhlásenia
Navrhovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
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