
Vo výberových konaniach trvá trend, že úspešnejší
sú ľudia s väzbami na pracovníkov justície. Z nových
sudcov každý tretí už má rodinu v systéme.
— Samuel Spáč, analytik

Každý piaty sudca má v justícii rodinu (rozhovor)

Prokurátori majú ohromnú moc, niet dôvodu, aby boli pod menšou verejnou kontrolou
než sudcovia, hovorí analytik, ktorý ukázal rodinné klany v justícii.

V roku 2010 vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila výber nových
sudcov verejnej kontrole. Vo výberových komisiách už neboli len aktívni sudcovia, ale aj
ľudia z ministerstva spravodlivosti.

Aj keď Ústavný súd túto zmenu v roku 2014 zrušil, ostatné časti reformy ostali
nedotknuté. Verejnosť si tak môže na webe pozrieť, kto všetko sa uchádzal
o sudcovský talár, kto a prečo vyhral, ale aj to, akú rodinu majú sudcovia v justícii.

Mimovládna organizácia Transparency
International Slovakia v roku 2013 tieto
verejné dáta analyzovala a na web
zavesila interaktívnu mapu rodinných
väzieb. Prvýkrát sa tak ukázalo, o čom dovtedy politici a advokáti iba špekulovali:
každý piaty sudca má rodinu v justícii.

Napríklad na východe Slovenska niet súdu, kde by sudcovia neboli spriaznení s inými
pracovníkmi v justícii. Predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai má v justícii
manželku, dcéru, zaťa i nevestu.

http://otvorenesudy.sk/
http://ekonomika.sme.sk/tema/transparency


Mapa Transparency v roku 2013 vyvolala rozruch, no ten po pár týždňoch ustal.

„Oproti terajšiemu zverejňovaniu rodinných väzieb v zdravotníckom biznise mala mapa
väzieb sudcov menší efekt na verejnú mienku, pretože so zdravotníctvom máme
skúsenosť všetci, no so súdmi sa stretávame iba niektorí,“ hovorí v rozhovore pre
denník SME analytik Transparency International a doktorand na Katedre politológie
Univerzity Komenského SAMUEL SPÁČ.

Smer síce vo svojom vládnom programe sľúbil zlepšiť verejnú kontrolu súdov, no za
štyri roky toho veľa nestihol. Majetkové priznania sudcov nie sú o nič veľavravnejšie,
o majetkoch a rodinných väzbách prokurátorov nevieme nič.

„Otvorenosť prokuratúry sa neposunula žiadnym spôsobom a to napriek tmu, že jedno
z odporúčaní Iniciatívy za otvorené vládnutie je aspoň zverejňovanie menného
zoznamu prokurátorov. Od neho by sme sa vedeli odraziť aspoň a spájať mená s inými
údajmi o prokurátoroch, ktoré už verejné dostupné sú.“

Prečo by aj prokurátori mali zverejňovať svoje majetkové priznania a rodinné
väzby, ktoré v justícii majú?

„Pretože majú ohromnú moc. Ilustrovať sa to dá na trestných činoch korupcie, kde
z toho, čo sa už dostane pred súd, 90 percent skončí odsúdením obžalovaného.
A prokurátori majú moc určiť, čo a kto sa dostane pred súd.“

Ako sa za posledné štyri roky posunulo zverejňovanie priznaní sudcov
a prokurátorov?

„Priznania sú dostupné na internete. Pri prokurátoroch to platí iba vtedy, keď viete ich

http://bit.ly/1S8flKa
http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php
http://bit.ly/1S8flKa


mená. Samotné dáta o majetkoch majú len malú výpovednú hodnotu, že je v nich ťažké
hľadať hlbší zmysel. Výkazy sa navyše zverejňujú vo formáte, ktorý sa nedá
automaticky spracovávať. Neviete si preto porovnávať všetky priznania naraz, napríklad
ako vlani narástli majetky všetkých sudcov.“

Keď v roku 2013 Transparency zverejnila mapu rodinných väzieb sudcov, aký ste
mali ohlas?

„Mimoriadne pozitívny, pretože ukázala na rodinné prepojenia na súdoch, čo bol
dovtedy jav, o ktorom si mnohí mysleli, že existuje, ale nebol o tom jednoznačný
dôkaz.“

Mapa v mnohých prípadoch ukazuje na rodinné klany, podobné, ako fungujú
v zdravotníctvom biznise. Napriek tomu vyvolala miernejšiu reakciu vo verejnosti
než terajšie škandály okolo zdravotníckej chobotnice. Prečo?

„So súdmi má osobnú skúsenosť neporovnateľne menej ľudí než so zdravotníctvom,
s ktorým má skúsenosť prakticky každý. Napriek tomu, že dosah práce sudcov na
krajinu je obrovský, väčšina ľudí nemá pocit, že sa ich týkajú rodinné väzby na súdoch.
O to viac, že tie väzby sú najčastejšie na východnom Slovensku, teda ľudia v iných
častiach môžu mať pocit, že sa ich to netýka.

Nakoniec, keď hovoríme o chobotnici v zdravotníctva, hovoríme o konkrétnych
sumách. Pri súdoch je ten dosah na peniaze ťažšie vyčísliteľný, a tak ťažšie
pochopiteľný pre verejnosť.“

Prečo by vôbec niekoho malo trápiť, že sudca má po súdoch rodinu? Veď niekto si
povie, že deti len nasledujú rodičov.

„Problém je, že pri vstupe do sudcovského stavu platí nerovnaký prístup. Vo
výberových konaniach naďalej pretrváva trend, že úspešnejší sú ľudia s väzbami na
pracovníkov justície. Kým pri zverejnení mapy v roku 2013 sme mohli povedať, že každý
piaty sudca má rodinu v systéme, z nových sudcov je to až takmer každý tretí.

Druhý, väčší problém, pre ktorý by to verejnosti nemalo byť ľahostajné, je budúcnosť
justície. Keď do systému prichádzajú ľudia, s rovnakým nastavením a praktikami ako
v minulosti, tak sa určitým spôsobom konzervuje momentálny stav. A ten nie je dobrý.

Slovenské súdnictvo patrí medzi najpomalšie v EÚ, nestíha celkom vybavovať všetky
veci, ktoré na súd prichádzajú a zároveň dôvera v súdnictvo je rekordne nízka.“

Poriadne sa zverejňujú iba rodinné väzby sudcov, prokurátorov a advokátov toto
obišlo. Je to v poriadku?

http://dvaja.sme.sk/


„Nie, spôsobuje to stav, keď je veľmi jednoduché spochybniť rozhodnutie súdu.
Vytvára to argument, prečo nedôverovať súdnictvu. Veď nakoniec nedávno sa objavil
prípad, keď syn sudcu Volkaia sa ako prokurátor stretol pred súdom so svojím
švagrom. Vytvára to dojem, že súd nerozhoduje nevyhnutne nezávisle, že možno je
výsledok dopredu daný a nemá rovnakú šancu uspieť.“

Mali by sa aj väzby prokurátorov a advokátov zverejňovať?

„Určite by to bolo užitočné.“

Keby ste mali tú moc, zlepšili by ste radšej majetkové priznania poslancov alebo
sudcov a prokurátorov?

(ticho) „Ťažký výber. Pri majetkových priznaniach sudcov a prokurátorov nás zaujíma
najmä to, či neodôvodneným spôsobom náhle nenadobudli majetok. Obzvlášť pri
súdoch je to veľmi ťažké kontrolovať, ide o 1400 ľudí. Veľmi by preto prospelo, keby
boli priznania obsažnejšie a dali by sa automaticky spracovávať.

Naproti tomu poslancov je 150, je na nich oveľa väčší tlak, sú pod oveľa väčším
dohľadom médií a verejnosti. Preto by som radšej preferoval skvalitnenie priznaní
sudcov a prokurátorov, pretože teraz sú fakticky úplne mimo kontroly. Pri poslancoch
tá kontrola je, nie ideálna, ale je.“

Za posledné štyri roky, sú opatrenia vlády Roberta Fica v oblasti justície, ktoré by
ste pochválili?

„Odbornou verejnosťou je pozitívne prijímaná je rekodifikácia procesných kódexov, čo
by mohlo spružniť a zrýchliť súdne konanie. Momentálne patríme v dĺžke sporov medzi
päť najhorších krajín v Únii. Ale na to, či nové procesné kódexy, budú mať skutočne
takéto dôsledky, si treba počkať.


