Disciplinárny senát
5Ds 2/2014

ROZHODNUTIE
Disciplinárny senát zložený z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Jakubovej a členov
senátu JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Strážnického, o návrhoch na začatie disciplinárneho
konania ministra spravodlivosti Slovenskej republiky doručeného dňa 12.novembra 2014,
predsedníčky Okresného súdu X doručeného dňa 23.júna 2015 a doručeného dňa 6.novembra
2015 podaných proti sudcovi Okresného súdu X, JUDr. U. I., na neverejnom zasadnutí konanom
v Bratislave dňa 16.októbra 2019, takto
rozhodol:
I.

Senát pokračuje v konaní.

II. Podľa § 124 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení sa disciplinárne konanie proti JUDr. U. I., nar. xxx, bytom xxx,
sudcovi Okresného súdu X, pre závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1
písm. a), ods. 2 písm. b), písm. g), a pre závažné disciplinárne previnenie
nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
zastavuje
pretože disciplinárne stíhaný sudca bol odvolaný z funkcie sudcu.
Odôvodnenie
Voči sudcovi Okresného súdu X JUDr. U. I. boli podané návrhy na začatie disciplinárneho
konania
- dňa 12.novembra 2014 ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (sp.zn. 5Ds
2/2014) pre závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b),
písm. g) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení (ďalej
len „zákona č, 385/2000 Z.z.“) na skutkovom základe v ňom uvedenom,
- dňa 23.júna 2015 predsedníčkou Okresného súdu X (sp.zn. 4Ds 5/2015) pre závažné
disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 písm. b) zákona
č. 385/2000 Z.z. na skutkovom základe v ňom uvedenom,
- dňa 6.novembra 2015 predsedníčkou Okresného súdu X (sp.zn. 4Ds 7/2015) pre závažné
disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 písm. b) zákona
č. 385/2000 Z.z. na skutkovom základe v ňom uvedenom.
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Rozhodnutím disciplinárneho senátu sp.zn. 5Ds 2/2014 zo dňa 19.decembra 2016 boli všetky
tri návrhy na začatie disciplinárneho konania spojené na spoločné konanie podľa § 21 ods. 3
Trestného poriadku s použitím § 18 ods. 1 Trestného poriadku a § 150 ods. 2 zákona č. 385/2000
Z. z. s tým, že spoločné konanie bude vedené pod sp.zn. 5Ds 2/2014.
Rozhodnutím disciplinárneho senátu sp.zn. 5Ds 2/2014 zo dňa 19.decembra 2016 sa
prerušilo disciplinárne konanie.
Podľa § 125 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie
aj vtedy, ak sa dozvie, že sudca proti ktorému je vedené disciplinárne konanie, má prerušený
výkon funkcie sudcu podľa § 24; počas prerušenia disciplinárneho konania premlčacie lehoty
podľa § 118 neplynú. V disciplinárnom konaní sa pokračuje, ak sa sudca znova ujme funkcie
sudcu.
Podľa § 229 Trestného poriadku po prerušení trestného stíhania možno vykonávať len úkony
podľa štvrtej, piatej a šiestej hlavy prvej časti tohto zákona na účely zistenia, či nepominul dôvod
prerušenia, alebo zaistenia osoby obvineného.
Podľa § 283 ods. 3 Trestného poriadku, ak odpadne dôvod prerušenia, súd v trestnom stíhaní
pokračuje.
Dôvodom prerušenia disciplinárneho konanie bolo prerušenie výkonu funkcie sudcu
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z.
z dôvodu odchodu disciplinárne stíhaného sudcu do starobného dôchodku, per analógiam podľa
§ 125 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. v tom čase platného znenia.
Nakoľko v predmetnej veci došlo k zmene podstatných okolností, a to odvolanie
disciplinárne stíhaného sudcu z výkonu funkcie sudcu prezidentom Slovenskej republiky, dôvod
pre ktoré disciplinárne konanie bolo prerušené odpadol, a bolo potrebné rozhodnúť
o pokračovaní v disciplinárnom konaní. Preto disciplinárny senát rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku I.
Disciplinárny senát mal z oznámenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa
3.júla 2019 preukázané, že disciplinárne stíhaný sudca bol odvolaný z funkcie sudcu prezidentom
Slovenskej republiky dňa 10.mája 2019.
Podľa ustanovenia § 124 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v
znení neskorších zmien a doplnkov, disciplinárny senát bez ústneho pojednávania konanie
zastaví, ak bol sudca odvolaný z funkcie, ak sa vzdal funkcie alebo ak jeho funkcia zanikla podľa
§ 19.
Keďže disciplinárne stíhanému sudcovi zanikla funkcia sudcu ku dňu 10.mája 2019,
disciplinárny senát podľa hore uvedeného zákonného ustanovenia disciplinárne konanie zastavil..
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa, keď sa
rozhodnutie doručilo odvolateľovi. Odvolanie treba podať na disciplinárnom senáte. Včas
podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie môže podať sudca, proti ktorému sa
disciplinárne konanie vedie, predseda príslušného súdu, ktorý podal návrh na začatie
disciplinárneho konania alebo ktorému vec postúpil orgán činný v trestnom konaní, orgán, ktorý
návrh podal.
V Bratislave, dňa 16.októbra 2019
JUDr. Monika Jakubová
zastupujúca predsedníčka disciplinárneho senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Zuzana Dimmelová

