
Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich
Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a
prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu,
ktorí nie sú sudcami. 
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Národná rada SR schválila návrh zmeny zákona o sudcoch a prísediacich s navrhovaným dátumom
účinnosti 1. júla 2017. Cieľom návrhu zákona je riešiť tri základné okruhy problematiky – výberové
konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov.
Návrhom zákona sa má zaviesť nový mechanizmus výberových konaní na obsadenie voľného
miesta sudcu na okresných súdoch. Podstata novej právnej úpravy spočíva v zavedení tzv.
hromadného výberového konania, ktorého cieľom je vytvoriť databázu kandidátov na funkciu sudcu, z
ktorých sa budú priebežne obsadzovať voľné miesta sudcov na okresných súdoch. Voľné miesta sudcov
na súdoch vyššieho stupňa sa budú obsadzovať tak ako doteraz.
Navrhuje sa tiež znížiť počet rokov odbornej praxe potrebnej pre odpustenie vykonania
justičnej skúšky z 20 rokov na 15 rokov a zároveň doplniť ďalšiu formu odbornej praxe, ktorú možno
vziať do úvahy pri rozhodovaní o odpustení vykonania justičnej skúšky. Navrhovaná úprava tak má
vytvoriť vhodnejšie podmienky pre obsadzovane voľných miest sudcov z radov odborníkov, najmä pre
potreby správnych kolégií krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 
Zo zmien v hodnotení sudcov sa navrhuje, aby bola braná do úvahy aj obtiažnosť vecí, o ktorých
hodnotený sudca koná a rozhoduje, čím sa zvýrazňuje aj kvalitatívna stránka rozhodovacej činnosti
hodnoteného sudcu.  
V legislatívnom procese je aj návrh vyhlášky, ktorá členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom
patrí okrem náhrady výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie člena disciplinárneho senátu podľa
zákona o cestovných náhradách aj mesačná odmena za výkon funkcie člena disciplinárneho senátu v
sume 100 eur.
Podrobnejšie v návrhu zákona.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~_redakcia
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=442
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/zodpovedna-osoba-20171215.htm
https://www.epi.sk/zz/2000-385
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