
 

 

 

 
Vyhlásenie 

 
Súdnej rady Slovenskej republiky k množiacim sa verbálnym útokom voči 

sudkyniam, sudcom a súdom Slovenskej republiky 
 
Súdy Slovenskej republiky sú v ostatnom čase postavené pred ozaj náročné 
prípady. Rozhodujú o závažných zločinoch a prečinoch predovšetkým bývalých 
vysokopostavených štátnych funkcionároch, sudkýň, sudcov, prokurátorov 
a príslušníkov polície v rozhodujúcich postaveniach. 
 
Názory politikov, ďalších verejných činiteľov, odbornej verejnosti ako aj širokého 
spektra občianskej spoločnosti na tieto kauzy sú pravidelne prezentované  
v médiách a aj inými verejnými prostriedkami komunikácie.  
 
Vyjadrenia týchto aktérov sa značne líšia. Od vecných postojov až po nenávistné, 
urážlivé, ponižujúce názory, nezriedka plné vyhrážok o pomste.  
 
Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len: „Súdna rada“) ako ústavný orgán 
sudcovskej legitimity považuje za svoju povinnosť zaujať vyhlásenie k týmto 
názorom, bez ohľadu na to, kto je ich nositeľom a šíriteľom.  
 

+++++ 
 

1. Podľa Ústavy Slovenskej republiky Súdna rada zaručuje sudcovskú legitimitu.  
V limitoch tejto legitimity ochraňuje, v rozsahu svojich právomocí,  predovšetkým 
nezávislosť, nestrannosť a spravodlivé rozhodovanie. 
 
2. Ochrana nezávislosti, nestrannosti, spravodlivosti v súdnych konaniach nebráni 
vecnej kritike rozhodnutí súdov. Nezáleží ani na tom, či je vecná kritika 
opodstatnená alebo nemá žiaden racionálny základ.  Postačuje ak je vecná.  
 
3. Súdna rada však nepovažuje za vecne kritické hlasy také názory a verejné 
vystúpenia politikov, verejne činných osôb,  prípadne odborníkov ako aj širokej 
verejnosti, ktoré sú osobné, napádajú  sudkyne a sudcov  za ich rozhodnutia, 
zosmiešňujú ich, znižujú ich profesionálnu integritu, označujú ich hanlivými 
prívlastkami a označeniami a, nezriedka, im hrozia, po zmene politického vedenia 
štátu,  pomstou, trestným stíhaním, alebo aspoň stratou talára.  
 
4. Súdna rada sa dôrazne ohradzuje voči takým názorom, postojom a vyjadreniam.  
Sú v príkrom rozpore s princípmi právneho štátu a relevantným spôsobom 
zasahujú do nezávislého postavenia sudkýň, sudcov a súdov Slovenskej republiky.  
 
5. Súdna rada v tejto spojitosti pripomína vážny všeobecný poznatok. Hrubé 
verbálne útoky, najmä vyhrážky pomstou, inou odplatou a stratou povolania sú 
zavše živnou pôdou na skutočné násilie voči nositeľom súdnej moci.  
 
6. Súdna rada upozorňuje na tento zásadný poznatok v snahe predísť tomu, aby sa 
slovné napádania zmenili, hoci aj v ojedinelom prípade, na fyzické útoky na členky 
a členov sudcovského zboru.  
 
7.  V úsilí predísť tomuto nebezpečenstvu, ktoré by zasiahlo  do samotnej podstaty 
a zmyslu demokratickej spoločnosti,  uznávajúcej  princípy právneho štátu, sa 



 

 

súdna rada neobmedzí len na formuláciu svojich názorov na hrubé slovné útoky 
voči súdnej moci.  
 
8. V súlade so zásadou lojálnej spolupráce, uplatňujúcej sa medzi ústavnými 
inštitúciami a činiteľmi, súdna rada bude každý jednotlivý prípad hrubých, 
nevyberaných, pomstychtivých útokov voči individuálnym sudkyniam a sudcom  
signalizovať príslušným orgánom verejnej moci s požiadavkou o ich preverenie 
z hľadiska ich zákonnosti a prípadných zákonných dôsledkov pre ich autorov.  
 
9.  Vyhlásenie Súdnej rady je výlučne  plnením jej ústavnej úlohy ochraňovať 
sudcovskú legitimitu.  Nemožno ho považovať za súčasť politických procesov, ktoré 
sú prirodzenou súčasťou demokratického a právneho štátu. Z tohto dôvodu sa 
závery z vyhlásenia budú uplatňovať bez výnimky voči každému, kto bude napádať 
sudkyne a sudcov Slovenskej republiky opísaným spôsobom. 
 
10. Súdna rada by obzvlášť ocenila, ak by sa k vyhláseniu pripojili vlastnými 
názormi a postojmi aj sudcovské rady príslušných súdov. 
 
                     


