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Čím vyššia je obsadzovaná funkcia, tým viac by za uchádzačov
mala hovoriť ich minulosť.

Autor je členom Súdnej rady

„Slovensko zahadzuje príležitosť mať najlepších na významných postoch,“
povedal pred pár rokmi James Moliterno, americký profesor práva a expert
na profesionálnu etiku právnikov, v rozhovore pre Trend. V jednej vete tak
vystihol jeden z najväčších problémov krajiny.

Už niekoľko rokov buď pozorne sledujem obsadzovanie dôležitých funkcií
v súdnictve, alebo sa na ňom ako člen Súdnej rady priamo zúčastňujem.
Z môjho pozorovania vyplýva, že výber ľudí na kľúčové posty u nás
prebieha v dvoch krokoch: Na začiatku sa zadefinujú pomerne všeobecné
kritériá (vzdelanie, dĺžka praxe…), a v druhom kroku sa kandidát
hlasovaním vyberie.
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V tomto procese chýba niečo ako prepracovaný „stredný článok“,
sústredený na zistenie najvyššej možnej kvality. Jeho obsahom by bolo
nastavenie čo najpresnejšej predstavy o tom, aký by ten víťazný kandidát
alebo kandidátka mali byť. A na tomto základe by potom mali byť
sformulované čo najpodrobnejšie kritériá, ktoré by nám pomohli
zodpovedne, predvídateľne a tiež preskúmateľne vybrať toho najlepšieho.

U nás sa niekedy vec vybaví tým, že „kandidát splnil kritériá a získal
dostatok hlasov“. Pri takomto formálnom prístupe nedokážeme ustáť
nielen zdôvodnenie výberu, ale nevieme ani vyvrátiť podozrenie, že si víťaz
svoju pozíciu zákulisne mocensky pretlačil, prípadne biznisovo
vyobchodoval.

Osobitný problém máme s kategóriou osobnostných vlastností, charakteru,
morálky a integrity. Zatiaľ čo pri hodnotení odborných schopností sa
môžeme oprieť o kvalitu rozhodnutí uchádzača, o ich zrozumiteľnosť
a právnu precíznosť, prípadne o hodnotu jeho publikácií pre rozvoj
právneho myslenia, na „meranie integrity“ nemáme zatiaľ vôbec žiadnu
pomôcku. A strašne na to doplácame.

Pravidlo 1

Z čoho by sa také posudzovanie malo skladať? Pravidlom číslo jeden by
mohlo byť, že čím vyššia je obsadzovaná funkcia, tým viac by za
uchádzačov mala hovoriť ich minulosť. V rámci toho by sa napríklad pri
kandidátoch na sudcov Ústavného súdu mohlo skúmať, aké postoje zaujali
v otázkach, ktoré „hýbali krajinou“. Aké rozhodnutia vtedy urobili? Akým
dilemám čelili a ako sa s nimi vyrovnali? Dokázali čeliť tlaku? Ozvali sa,
keď sa v ich okolí brutálne znásilňovala spravodlivosť, alebo sa tíško viezli,
využívajúc osobné výhody prameniace z lojality k vrchnosti?

„Body“ by v takomto hodnotení mali získavať tí, pre ktorých právny štát,
ochrana práva či spravodlivosť nie sú len slová, ktoré dobre vyzerajú
v životopise, ale sú princípmi, ktoré žili, aj keď ich to niečo stálo. Osobitne
dôležité je takéto posudzovanie v štátoch, ktoré majú za sebou etapu
autoritárskej, totalitnej vlády. V tom období totiž pre zotrvanie a postup vo



funkciách platilo úplne iné hodnotové pravidlo.

Presne ho sformulovala sudkyňa, ktorá v polovici osemdesiatych rokov
rozhodovala o nepodmienečnom odňatí slobody pre Stanislava Filu. Toho
Filu, ktorého za požičanie Orwellových kníh, napríklad „1984“, poslali
sudcovia na pol roka nepodmienečne do Ilavy. Keď bola po rokoch
konfrontovaná s týmto rozhodnutím, povedala: „Taká bola doba, všetci
sme museli poslúchať.“

Zaujímavý je z tohto hľadiska výber sudcov prvého českého Ústavného
súdu. Jeho predsedom bol Zdeněk Kessler, v 50. rokoch odsúdený za
velezradu, následne rehabilitovaný. Pracoval aj ako závozník a skladník.
Ďalší sudca, Vladimír Klokočka, sa stal dekanom brnianskej právnickej
fakulty v roku 1969, ale len nakrátko, pretože na základe politických čistiek
bol zbavený všetkých akademických funkcií. Pracoval v poisťovni, odkiaľ
ho vyhodili potom, ako podpísal Chartu 77.

Alebo Vojen Güttler, ktorý sa stal sudcom všeobecného súdu na začiatku
60. rokov a postupne stúpal, ale už len po roky 70., keď musel z politických
dôvodov ako spoluzakladateľ Klubu angažovaných nestranníků z justície
odísť. Antonín Procházka si ako kresťanský mysliteľ a odporca
komunistického režimu tiež odsedel v 50. rokoch roky väzenia.

Nedávno som sa spýtal Tomáša Němečka, českého právnika a novinára,
v čom sú podľa neho korene vysokej kultúry justičného prostredia u našich
susedov. Odpovedal, že príčinu vidí práve v obsadení kľúčových miest
českej justície (okrem Ústavného súdu tiež Najvyššieho súdu či úradu
ombudsmana) silnými osobnosťami hneď pri ich vzniku. Ľuďmi, ktorí svoj
silný charakter a morálny kredit preukázali v tých najťažších stretoch
s mocou.

Takýto profil sudcu ústavného súdu nám môže pripadať ako ťažko
dosiahnuteľný, a nie je ani nutné, aby sme hľadali naše justičné špičky
v radoch protikomunistických disidentov. Ťažké časy totiž slovenské právo
a súdnictvo zažili pomerne nedávno. Najskôr za Mečiara, a potom za éry
Štefana Harabina. Keď sa lojálni sudcovia odmeňovali, ich prešľapy sa



zahládzali, ale na druhej strane oponenti boli tvrdo šikanovaní a trestaní aj
za vyfabrikované obvinenia.

V časoch, keď sa torpédovala každá snaha o transparentnosť, náhodné
prideľovanie prípadov či verejnosť zasadnutí Súdnej rady. Aké boli vtedy
postoje dnešných uchádzačov? Koľkí z nich sa ozvali a koľkí kolaborovali?
Alebo, nebodaj, koľkí navrhovali a presadzovali znovuzvolenie Harabina aj
v roku 2014, keď už bolo ale naozaj každému jasné, o koho ide?

Kritérium – čo s vlastnými chybami

Ak by sme v posudzovaní použili obdobné kritériá, niečo ako „žité chápanie
spravodlivosti“, výber uchádzačov by sa nám celkom slušne zúžil. Ale ani to
by ešte samo osebe nemuselo stačiť na výber tých najlepších.

Ďalším kritériom preto môže byť napríklad to, ako človek zaobchádza
s vlastnými chybami. Pretože v tom, že robíme chyby, sme si rovní, otázka
je, aké sú zásadné, a čo urobíme následne, keď chybu zistíme. Sú totiž
ľudia, ktorí si chybu priznajú a sú v tom autentickí – palec hore. Potom sú
takí, ktorí si poučenie navonok pripustia, ale len ťažko sa im dá veriť. Znie
totiž asi takto: „Ja som touto chybou získal takú mieru pokory, ktorú vy
ostatní nikdy ani len pochopiť nemáte šancu…“ No a potom sú ľudia, ktorí
si chybu nepriznajú, ani keď niet inej cesty. Radšej ju prekryjú druhou, a to
často ešte väčšou. Páchajú morálne dvojchyby.

Pri výbere holandských sudcov všeobecných súdov sa integrita uchádzačov
posudzuje mimoriadne podrobne. Tri dvojčlenné tímy expertov preveria
každého kandidáta v troch jedenapolhodinových hĺbkových rozhovoroch.
V rámci toho sa skúma aj to, nakoľko je kandidát schopný odolať tlaku. Tak
na súde (zo strany iných sudcov, účastníkov, advokátov), ako aj tlaku
spoločnosti (verejnej mienky, médií, sociálnych sietí) alebo iných podôb
tlaku (napríklad nápor práce, osobná situácia a problémy osobného
charakteru).

Prinajmenšom časť týchto kritérií by mohla byť inšpiráciou pre hodnotenie
u nás, aj keď je jasné, že pre výber ústavných sudcov len vo veľmi



limitovanej miere. Aj nasledujúce kritérium z holandského výberu sa dá
skôr posúdiť pri psychologickom posúdení kandidátov na všeobecné súdy,
ale jeho formulácia ma fascinuje. V rámci „uvedomovania si spoločenskej
zodpovednosti“ skúmajú aj to, či kandidát dokáže „nevnímať sám seba ako
stred vesmíru“.

Ciest, ako skúmať integritu, je teda viacero. Otázka je, či bude na niečo
podobné politická vôľa. Je ťažké si predstaviť, že napríklad poslanci
Národnej rady sa pri nadchádzajúcej voľbe ústavných sudcov začnú na
kandidátov pozerať zrazu inak ako cez prizmu pokynu zo straníckej
centrály. Že budú hľadať cesty, ako sa dozvedieť čo najviac o životných
a profesionálnych príbehoch kandidátov a o rozhodnutiach na ich
osobných a profesionálnych križovatkách. Dôsledky tvrdenia, že Slovensko
zahadzuje príležitosť mať najlepších na významných postoch, však znášame
všetci. Preto by sme im v pochopení dôležitosti ich výberu pre budúcnosť
krajiny mali čo najviac pomôcť.

Tento text ste mohli čítať vďaka vášmu predplatnému Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.
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