Disciplinárny senát
5Ds 2/2019

ROZHODNUTIE
Disciplinárny senát zložený z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Jakubovej a členov
senátu JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Strážnického, v disciplinárnej veci na návrh
predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky na začatie disciplinárneho konania vedenej proti
sudcovi Okresného súdu X, JUDr. L.K., pre závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné
s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s ustanovením § 116 ods. 2 písm. i)
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších zmien a doplnkov, na
neverejnom pojednávaní dňa 13.januára 2020 v Bratislave, takto
rozhodol:
Podľa § 124 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení
neskorších zmien a doplnkov z a s t a v u j e disciplinárne konanie proti JUDr. L.K., nar. xxx,
bytom xxx, sudcovi Okresného súdu X, pre závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné
s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s ustanovením § 116 ods. 2 písm. i)
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších zmien a doplnkov.
Odôvodnenie
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 24.októbra 2019 podala návrh na
začatie disciplinárneho konania proti sudcovi Okresného súdu X, JUDr. L.K., z dôvodu
závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu podľa ust. 116 ods. 3
písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č.
385/2000 Z.z.“), za ktoré navrhla uložiť disciplinárne opatrenie podľa § 117 ods. 5 zákona č.
385/2000 Z.z. a to odvolanie z funkcie sudcu. Súčasne podala návrh na dočasne pozastavenie
výkonu funkcie sudcu podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z., keďže je proti nemu
vedené disciplinárne konanie za disciplinárne previnenie, za ktoré môže byť odvolaný z funkcie
sudcu.

2

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky listom zo dňa 18.decembra 2019
disciplinárnemu senátu oznámilo, že JUDr. L.K., sudca Okresného súdu X, sa listom doručeným
Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2019 vzdal funkcie sudcu.
Podľa § 124 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„zákona č. 385/2000 Z.z.“), disciplinárny senát bez ústneho pojednávania konanie zastaví, ak bol
sudca odvolaný z funkcie, ak sa vzdal funkcie alebo ak jeho funkcia zanikla podľa § 19.
Podľa § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. účinného od 15.októbra 2019, sudca sa môže
funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade zaniká
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie
doručené prezidentovi. Za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v
ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo
politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do európskeho parlamentu podľa
osobitného predpisu.6b) V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a
kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu6c) povinná doručiť
prezidentovi kópiu vyhlásenia sudcu, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na
kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady alebo
vo voľbách do európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu6b) do piatich dní odo dňa, keď
jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu6b) je takéto
vyhlásenie sudcu; vyhlásenie môže prezidentovi doručiť aj dotknutý sudca bez toho, aby tým bola
dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa
tejto vety; doručenie vyhlásenia sudcu prezidentovi Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu
financovania politických strán alebo dotknutým sudcom podľa tejto vety sa považuje za
doručenie vzdania sa funkcie sudcu prezidentovi pre účely prvej vety.
Nakoľko sa sudca proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie vzdal funkcie sudcu
písomným oznámením prezidentke dňa 6. decembra 2019, jeho funkcia sudcu mu v zmysle
ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. zanikla 31. decembra 2019. Preto na základe
uvedených skutočností disciplinárny senát podľa § 124 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z.
disciplinárne konanie zastavil.
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
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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 13.januára 2020
JUDr. Monika Jakubová
zast. predsedníčka disciplinárneho senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Zuzana Dimmelová

