Odvolací Disciplinárny senát
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ROZHODNUTIE

Odvolací Disciplinárny senát v zložení z predsedu JUDr. Stanislava
Libanta a jeho členov JUDr. Karola Poslucha, JUDr. Evy Behranovej,
JUDr. Jozefa Švarca a JUDr. Ivana Kochanského v disciplinárnej veci vedenej
proti JUDr. E.U., sudcovi Okresného súdu X, o odvolaní sudcu proti
rozhodnutiu Disciplinárneho senátu, zo dňa 20.02.2018 sp. zn. 1Ds 1/2017, na
neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave, dňa 13. septembra 2018, takto
rozhodol:
Podľa § 131 odsek 4 zákona č. 385/200 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
odvolanie E.U., narodeného xxx, sudcu Okresného súdu X,
zamieta,
pretože bolo podané osobou, ktorá sa odvolania výslovne vzdala.

Odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím Disciplinárny senát uznal sudcu Okresného
súdu X, JUDr. E.U. (ďalej iba sudca) vinným zo závažného disciplinárneho
previnenia podľa § 116 odsek 2 písmeno f/ zákona č. 385/200 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej iba zákon o sudcoch a prísediacich) na skutkovom základe, že
ako zákonný sudca konajúci v jemu pridelenej veci pod sp. zn.
3T/132/2016 o ďalšom trvaní väzby podľa § 238 odsek 3 Trestného poriadku,
obžalovaného E.O. rozhodol až 18. januára 2017 uznesením 3T/132/2016
napriek tomu, že prokurátor Okresnej prokuratúry X podal na obžalovaného
E.O. obžalobu už dňa 05. októbra 2016, v dôsledku čoho bol obžalovaný E.O.
uznesením Krajského súdu v X sp. zn. 5Tos/5/2017 zo dňa 25. januára 2017

2

2Dso 5/2018

prepustený z väzby na slobodu, čím porušil ustanovenie § 30 odsek 4 zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, konať bez zbytočných prieťahov v čase od 05.10.2016 do 18.01.2017
(vynímajúc obdobie od 05.10.2016 do 23.10.2016).
Za toto závažné disciplinárne previnenie bolo sudcovi podľa § 117 odsek
3 písmeno b/ zákona o sudcoch a prísediacich uložené disciplinárne opatrenie –
zníženie funkčného platu o 50 (päťdesiat) percent na obdobie troch mesiacov.
Po vyhlásení rozhodnutia predsedníčka Disciplinárneho senátu, za
prítomnosti sudcu, zdôvodnila rozhodnutie a dala poučenie o opravnom
prostriedku. Sudca následne vyhlásil „vzdávam sa práva podať odvolanie“.
Rozhodnutie bolo sudcovi doručené dňa 09.05.2018.
Dňa 21.05.2018 sudca podal proti rozhodnutiu odvolanie v časti výroku
o uložení „trestu“.
Podľa § 131 odsek 4 zákona o sudcoch a prísediacich „Ak Odvolací
Disciplinárny senát odvolanie nezamietne, napadnuté rozhodnutie úplne alebo
z časti zruší a rozhodne z pravidla sám vo veci alebo vec vráti na nové
prejednanie a rozhodnutie“.
Podľa § 150 odsek 2 Trestného poriadku, „Pri posudzovaní disciplinárnej
zodpovednosti sudcu sa primerane použije prvá časť Trestného zákona a na
disciplinárne konanie sa primerane použije Trestný poriadok, ak tento zákon
neustanovuje inak alebo ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, pri
posudzovaní“.
Podľa § 316 odsek 1 Trestného poriadku, „Odvolací súd zamietne
odvolanie, ak bolo podané oneskorene, osobou neoprávnenou alebo osobou,
ktorá sa odvolania výslovne vzdala alebo znovu podala odvolanie, ktoré v tej
istej veci už pred tým výslovne vzala späť alebo bolo podané proti výroku, proti
ktorému nie je prípustné“.
S poukazom na skutočnosť, že sudca, proti ktorému bolo vedené
disciplinárne konanie sa po rozhodnutí Disciplinárneho senátu svojho práva
podať odvolanie výslovne vzdal, bolo potrebné, bez preskúmavania v merite
veci rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný
prostriedok.

V Bratislave dňa 13. septembra 2018

JUDr. Stanislav L I B A N T
predseda Odvolacieho Disciplinárneho senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Zuzana Dimmelová

