
 

STANOVISKO VÝKONNEJ RADY EURÓPSKEJ SIETE SÚDNYCH RÁD 

Výkonná rada ESSR (ENCJ) víta míľniky stanovené Európskou 
komisiou, ktorých cieľom je posilniť  nezávislosť súdov v Maďarsku. 
Rada podporuje najmä míľnik, ktorého cieľom je posilniť právomoci 
a kompetencie maďarskej  Národnej súdnej rady(OBT) . Delegácia 
Európskej siete súdnych rád , ktorá nedávno navštívila Maďarsko, 
zistila štrukturálne slabé stránky a nedostatok bŕzd a protiváh v 
súdnom systéme. Stanovené míľniky riešia tieto nedostatky. Do akej 
miery reformy dosiahnu ciele stanovené v míľnikoch v praxi, to sa 
ešte len uvidí a malo by sa to dôkladne skúmať. 

Výkonná rada zdôrazňuje, že právny štát je jadrom Európskej únie. 
Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutným predpokladom 
ochrany všetkých základných hodnôt uvedených v zmluvách,  vrátane 
demokracie a základných práv. Dodržiavanie a ochrana právneho 
štátu je zodpovednosťou súdnictva a ostatných štátnych mocí. Na 
účinné zachovanie právneho štátu sú potrebné nezávislé a 
zodpovedné justičné systémy. Rada zdôrazňuje, že spravodlivé a 
nestranné súdy sú kľúčovými inštitúciami nezávislého súdnictva. 

Základnou úlohou súdnej rady je zabezpečiť nezávislosť súdnictva; má 
osobitné postavenie voči iným demokratickým inštitúciám, keďže má 
legitimitu ochraňovať  súdnictvo, ako aj jednotlivých sudcov 
spôsobom, ktorý je v súlade s jej úlohou garanta, pred akýmikoľvek 
opatreniami, ktoré ohrozujú  hodnoty nezávislosti a autonómie. 
Súdna rada môže túto úlohu plniť len vtedy, ak je nezávislá od 
zákonodarnej a výkonnej moci a má dostatočné právomoci. Súdna 
rada by, navyše, mala konať tak, aby garantovala a bránila nezávislosť 
súdnictva. Tieto všeobecné pravidlá sa nevzťahujú len na Maďarsko, 
ale na všetky členské štáty. Valné zhromaždenie Európskej siete 
súdnych rád vylúčilo poľskú súdnu radu (Krajowa rada sadownictva) v 



októbri 2021 za to, že dostatočne nezabezpečovala   nezávislosť 
súdnictva alebo jednotlivých sudcov spôsobom, ktorý je v súlade s jej 
úlohou  garanta. Žiaľ, odvtedy neboli v Poľsku v tomto smere 
zaznamenané žiadne pozitívne zmeny. 

Výkonná rada zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa maďarská súdna 
rada zapojila do každej fázy prijímania  a implementácie potrebných 
reforiem. Len tak sa zabezpečí  nezávislosť súdnictva a  účinnosť 
reforiem, vzbudzujúcich  dôveru. 

Napokon, Výkonná rada vyjadruje poľutovanie nad prebiehajúcou 
očierňujúcou kampaňou proti maďarskej  súdnej rade a niektorým jej 
členom. V právnom štáte by sa všetky štátne moci mali navzájom 
podporovať pri výkone svojich funkcií a  zdržať sa zasahovania do 
kompetencií iných. Tri zložky štátnej moci  by mali spolupracovať na 
rovnocennom základe, pričom  komunikácia by mala byť založená na 
vzájomnom rešpekte a  na konštruktívnej kritike. Výkonná rada sa 
domnieva, že útoky provládnych médií na súdnictvo a sudcov bránia 
akémukoľvek dialógu založenému na vzájomnom rešpekte. 

V Bruseli, 2. decembra 2022 


