Odvolací disciplinárny senát

1Dso 7/2017

ROZHODNUTIE
Odvolací disciplinárny senát zložený z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Hudáka
a sudcov Mgr. Igora Schweizera, JUDr. Márie Malíkovej, JUDr. Ivana Syrového, PhD.
a JUDr. Františka Moznera, v disciplinárnej veci sp.zn. 1Dso 7/2017 vedenej proti JUDr.
T. A., o odvolaní predsedníčky X, zastúpenej: Advokátska kancelária Mgr. A.E., s.r.o., proti
rozhodnutiu disciplinárneho senátu zo dňa 03. apríla 2017 sp.zn. 2Ds 6/2015, na neverejnom
zasadnutí konanom dňa 25. 02. 2020, takto

r o z h o d o l:
Podľa § 124 odsek 1 písmeno c/ zákona číslo 385/2000 Z.z., sa disciplinárne konanie
proti JUDr. T.A., nar. xxx, bytom xxx, pre závažné disciplinárne previnenie podľa § 116
odsek 1 písm. a/, ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z., na tom skutkovom základe, že
napriek tomu, že ako predseda trestného kolégia X vedel, že sa medzi senátmi trestného
kolégia vytvoril stav rozdielneho rozhodovania v závažných trestných veciach týkajúcich sa
príslušníkov Policajného zboru SR, v ktorých vyšetrovanie vykonávala Inšpekcia Ministerstva
vnútra SR, bez ospravedlniteľných dôvodov nevykonal úkony na zvolanie rokovania kolégia
podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona číslo 757/2004 Z.z., a to ani na základe vlastného
rozhodnutia, ani na základe podnetu predsedu senátu JUDr. U.L. zo dňa 17. 07. 2015 a ani na
základe žiadosti predsedníčky X JUDr. A.V. listom z 23. 07. 2015, ale verejne, ako aj listom
zo dňa 04. 09. 2015 sp.zn. Nts 16/2015 prezentoval nesúhlas so zvolaním rokovania kolégia
predsedníčkou X na podnet sudcov a hoci trval stav právnej neistoty vytvorenej rozdielnym
rozhodovaním senátov X najmä na nižších súdoch, až listom zo dňa 09. 09. 2015 zvolal
rokovanie trestnoprávneho kolégia na 18. 11. 2015,

zastavuje.
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Odôvodnenie:

Dňa 04. 11. 2015 podala predsedníčka X návrh na začatie disciplinárneho konania
proti sudcovi X JUDr. T.A. pre závažné disciplinárne previnenie podľa ustanovenia § 116
odsek 1 písm. a/, ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch
a prísediacich“). Disciplinárny senát 2Ds rozhodnutím zo dňa 03. apríla 2017 JUDr. T.A.
oslobodil spod návrhu na začatie disciplinárneho konania. Proti tomuto rozhodnutiu podala
predsedníčka X v zákonnej lehote odvolanie.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 18. 12. 2019 oznámilo Súdnej
rade Slovenskej republiky, že JUDr. T.A., sudcovi X, zanikne funkcia sudcu podľa § 19
zákona o sudcoch a prísediacich uplynutím 31. decembra 2019.
Podľa ustanovenia § 124 odsek 1 písmeno c/ zákona o sudcoch a prísediacich,
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, druhá veta zákona o sudcoch a prísediacich, 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.
Keďže bola splnená podmienka uvedená v ustanovení § 19, druhá veta, zákona
o sudcoch a prísediacich, disciplinárne stíhanému sudcovi zanikla funkcia sudcu ku dňu 31.
12. 2019. S poukazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, ktoré bráni pokračovaniu
disciplinárneho konania, disciplinárny senát podľa § 124 odsek 1 písmeno c/ zákona
o sudcoch a prísediacich, disciplinárne konanie proti už bývalému sudcovi X JUDr. T.A.,
zastavil.
Vzhľadom na skutočnosť, že disciplinárne stíhanému sudcovi zanikla funkcia sudcu
zo zákona ku dňu 31. 12. 2019, odvolací disciplinárny súd na námietku sudcu voči JUDr.
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R.O., členovi disciplinárneho senátu, neprihliadol dôvodiac, že ani iné zloženie
disciplinárneho senátu by k inému záveru nemohlo dôjsť.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné
V Bratislave, dňa 25. februára 2020
JUDr. Ľubomír Hudák
predseda odvolacieho disciplinárneho senátu
Vypracovala:
JUDr. Mária Malíková

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Zuzana Dimmelová

