
Politológ: Sudcovia sú
neochotní postaviť sa mocným
Najnovší výskum ukazuje, že ľudia v súdnictve si
dnes žijú vlastným životom a mnohé maniére si
prenášajú ešte z čias komunizmu.

Prečo sa zamietla pod koberec kauza Bonano, škandalózna narodeninová
oslava sudcov, ako dlho bude trvať, kým sa takýchto afér zbavíme, a prečo
nevedia niektorí sudcovia „buchnúť po stole“, keď ide o správnu vec,
vysvetľuje politológ SAMUEL SPÁČ. Spolu s kolegami sa posledné štyri
roky venoval výskumu súdneho systému na Slovensku a svoje zistenia
vydali nedávno v knihe Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na
Slovensku v r. 1993 – 2015.

Pôvodne sa váš výskumný projekt volal Kto nás súdi? Politika
sudcovských kariér na Slovensku. Kto teda nás súdi?



Prvý dôležitý poznatok, ktorý sme zistili, je, že nás súdia prevažne ženy. Až
dve tretiny sudcovského zboru sú ženy. Druhý závažný poznatok je, že nás
súdia ľudia, ktorí v prevažnej miere nemajú skúsenosť s prácou v inom
prostredí.

Väčšina sudcov do súdneho systému vstupuje v mladom veku, väčšinou
hneď po vysokej škole, kedysi cez pozície justičných čakateľov, v súčasnosti
vyšších súdnych úradníkov. V systéme teda žijú počas celého svojho
profesionálneho života, až kým neodídu do dôchodku.

Súdi nás teda akási skupina veľmi úzko vyprofilovaných úradníkov. A je to
veľmi uzavretá skupina úradníkov. Keďže v systéme pôsobia celý život,
majú motiváciu usilovať sa o čo najväčšie výhody pri čo najmenšej miere
zúčtovateľnosti.

Čím to je, že máme tak veľa sudkýň? Je to niečo špecifické pre
Slovensko?

Povedal by som, že je to špecifické pre všetky postkomunistické krajiny a
tiež pre tie európske krajiny, ktoré majú byrokratický typ sudcovských
kariér. Neplatí to pre tie krajiny, kde do sudcovského stavu vstupujú ľudia,
ktorí už majú za sebou profesionálne úspechy v inom právnickom povolaní,
ako je to napríklad v USA či vo Veľkej Británii. Neplatí to tiež tam, kde
patrí sudcovské povolanie k veľmi prestížnym.

Viac podobných článkov nájdete na SME+. Vznikajú vďaka vašej podpore.
Ďakujeme.

Nie celkom zatiaľ rozumieme tomu mechanizmu, prečo u nás pre mužov
sudcovské povolanie nie je vnímané ako prestížne. Možno pre mužov nie je
dosť atraktívne obdobie „čakania“. Ako som spomínal, do súdneho systému
väčšina právnikov vstupuje hneď po škole, ale sudcom sa človek môže stať
až od 30 rokov, čiže reálne treba päť – šesť rokov robiť pomerne úradnícku
administratívnu prácu za malý plat.

Ženy to berú inak?

http://plus.sme.sk/


“

Systém sa
komunistickým
režimom nevyrovnal.
Nebola to otázka ani

Sú ochotnejšie obetovať tých päť – šesť rokov pre sľubnú perspektívu.
Navyše, v porovnaní s prácou advokáta má kariéra v súdnictve výhodu z
pohľadu rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom.

Súdni úradníci pracujú v zásade od siedmej do tretej, a neskôr, po
vymenovaní, sú si sudkyne a sudcovia, obzvlášť na nižších inštanciách, v
princípe pánmi svojho času. Súdnictvo je teda jednou z mála oblastí, kde
môžu mať na Slovensku ženy aj kariéru, aj priestor na rodinu, a to všetko
za relatívne vysokého ohodnotenia a finančnej istoty.

Prejavuje nejako táto feminizácia?

Zistili sme, že ženy oveľa menej riešia trestné veci. Tam dominujú muži. Na
druhej strane je pomerne málo sudcov mužov, ktorí sa venujú rodinnej
agende, teda táto oblasť je u nás doménou žien. Čo spôsobuje veci, ktoré by
si zaslúžili ďalšie skúmanie - napríklad či sa to neprejavuje pri rozhodovaní
v otázke rozvodov, alebo starostlivosti o deti, ak tejto oblasti dominujú
ženy – často matky.

Majú sudcovia u nás dostatočné platy?

Áno. Majú platy na úrovni ostatných ústavných činiteľov, poslancov,
začínajú na asi 2000 eurách a reálne sa s príplatkami a 13. a 14. platom
vedia dostať neskôr na oveľa vyššie sumy. Plus majú pomerne veľké
výhody, čo sa týka pracovného času alebo možnosti pracovať z domu. Stále
platí, že nie sú zaplatení tak, ako topprávnici, ale myslím, že sa nemôžu
sťažovať, obzvlášť niekde v okresných mestách.

V jednej kapitole knihy skúmate
otázku vyrovnávania sa nášho
súdneho systému s minulosťou.
Nebola v prípade súdov Nežná
revolúcia až príliš „nežná“?
Dodnes súdia ľudia, ktorí súdili
už v osemdesiatych rokoch.

Systém sa komunistickým



nejakej „nežnosti“, skôr
toho, že súdny systém sa
nevnímal ako veľký
problém.

„

režimom nevyrovnal. Nebola to
otázka ani nejakej „nežnosti“,
skôr toho, že súdny systém sa
nevnímal ako veľký problém.
Jeden z našich respondentov,
bývalý minister spravodlivosti
Ivan Šimko, povedal priamo, že
si mysleli, že treba akurát
odbremeniť súdnictvo od politického vplyvu a bude to fungovať. S

údna rada, orgán sudcovskej samosprávy, vznikla až v roku 2001, jedenásť
rokov po páde režimu. Dovtedy sa otázke súdnictva nikto extra nevenoval.
Ani verejnosť, ani politici. A ani pri vzniku Súdnej rady sa vôbec neriešilo,
kto sú ľudia, ktorým dávame moc nad súdnym systémom.

Prečo?

Predpokladalo sa, že oni si to sami vyriešia a bude to dobre. Táto dôvera
bola založená na tom, že v 90. rokoch bolo Združenie sudcov Slovenska
pomerne kritické k Mečiarovej vláde, takže po páde Mečiara sa nejako
automaticky očakávalo, že sudcovia budú tými, ktorí ochraňovať
demokracie a právny štát.

Ale čo sa stalo? Po vytvorení súdnych inštitúcií tých proreformných sudcov
prevážilo konzervatívne krídlo a vládne tam doteraz.

Výsledok tohto nevyrovnania sa s minulosťou je, že ľudia v súdnictve si
dnes žijú vlastným životom a niektoré tendencie si prenášajú ešte z čias
komunizmu.

Ktoré?

Napríklad český sudca najvyššieho správneho súdu Zdeněk Kühn
upozorňuje na vysokú mieru pozitivizmu a formalizmu v rozhodovaní
súdov. V socialistickej právnej kultúre bol sudca špecializovaným
byrokratom, ktorého primárnou úlohou bolo mechanicky aplikovať normy,
a nie hľadať spravodlivosť. Úlohou práva bolo slúžiť štátu.



A toto možno pozorovať v súdnictve dodnes – neochotu postaviť sa proti
mocným. A netýka sa to len súdnictva, ale platí to aj ďalších častiach
justičného systému – na polícii a v prokuratúre.

Teda sudca sa sám vníma ako ten, kto je tu pre štát, a nie pre jednotlivca
alebo pre nejakú abstraktnú „spravodlivosť“?

Zdá sa, že dominuje úradnícky postoj: ja som tu na to, aby som aplikoval
normu, a nie nevyhnutne na to, aby som rozmýšľal nad konceptmi ako
spravodlivosť alebo demokratická legitimita. Aby sa niečo zmenilo, treba
zmeniť kultúru, to, čo v politológii nazývame „politická kultúra“ – teda
súhrn postojov k inštitúciám.

Vlani som v USA navštívil viacero súdov a inštitúcií podieľajúcich sa na
správe súdnictva. Fascinovali ma postoje sudcov aj právnikov, keď sme sa
rozprávali o ich motiváciách a o tom, ako chápu svoju úlohu v spoločnosti.

Ako sa definovali?

Nie ako úradníci, vnímali sa ako reprezentanti štátu, reprezentanti
dvestoročného projektu budovania inštitúcií, ktoré sa usilujú o čo najlepší
z možných svetov. A taká jasná idea štátu – na čo ten štát vlastne máme,
ako aj „vlastníctvo“ tej idey a hrdosť na ňu, to u nás chýba. Je možné, že sa
to už mení. Nová generácia sudcov už vyrastala v tom, že náš štát je
relatívne úspešný, a mohol by prevážiť určitý idealizmus, snaha robiť ho
lepším.

Čo ste cítili u nás z našich sudcov?

Najčastejšie určitý defenzívny postoj, akoby nemali radi predstavu, že ich
niekto „skúma“. Pritom som presvedčený, že sa nemajú čoho obávať.
Myslím si, že väčšina z nich si robí svoju prácu dobre, zvlášť na okresných
súdoch, kde sa riešia problémy každodenného života.

A zároveň platí, že čím viac budeme ako spoločnosť o vnútornom
fungovaní súdnictva vedieť, tým lepšie bude možné súdnu moc spravovať
tak, aby bolo ocenené to dobré a aby sa minimalizovalo to negatívne.



“

Test sa musí opravovať
červeným perom, aby sa
predišlo tomu, že sa pri
opravovaní bude
„pomáhať“ niektorým
uchádzačom.

„

Stretli ste sa fenoménom rodinných klanov sudcov?

Výskum o rodinných prepojeniach som robil prvýkrát ešte v Transparency
International v roku 2013. Potvrdilo sa nám, že ak mal uchádzač v rodine
sudcu, jeho šance uspieť vo výberovom konaní boli až takmer štyrikrát
vyššie ako pri uchádzačovi, ktorí tento „kapitál,“ nemal.

Čiastočne sa to zrejme dá vysvetliť aj normálne – ak niekto vyrastá v
sudcovskej rodine, naberie isté vzorce správania, zvyky, postoje,
jednoducho uvažuje tak, ako to očakáva výberová komisia, zložená
prevažne zo sudcov. Na druhej strane, vzbudzuje to aj podozrenia, že ak je
v komisii niekto, kto pozná otca alebo matku uchádzača, môže mať
tendenciu „pomôcť“.

V posledných rokoch sa však urobili mnohé reformy, aby boli
výberové konania na sudcov transparentné.

Výberové konania sú dnes nastavené tak, aby sa nový sudca vyberal na
základe schopností. Proces je extrémne formálny, extrémne štruktúrovaný.
Všetko je definované do úplných podrobností. Uchádzači píšu vedomostný
test, ktorý sa žrebuje v deň konania výberového konania, je pre všetkých
rovnaký.

Potom robia písomnú časť -
koncipujú návrh dvoch
rozhodnutí, riešia prípadovú
štúdiu, preklad z cudzieho
jazyka a na záver je ústna časť,
pohovor pred komisiou.

Dnes už je stanovené napríklad
aj to, že test sa musí opravovať
červeným perom, aby sa
predišlo tomu, čo sa zrejme v
praxi stávalo, že sa pri
opravovaní testu zvyklo



“

Za socializmu
predsedovia súdov

„pomáhať“ niektorým uchádzačom. Tí uchádzači, ktorí v rokoch 2012 až
2015 pracovali na rovnakom súde ako aspoň jeden člen komisie mali viac
ako trikrát vyššiu šancu byť úspešní.

Skúmali ste aj kariérny postup sudcov, ich posuny na vyššie
súdy a vymenovania za predsedov súdov. Ktoré faktory tu
pôsobia?

Aj tu pomáha takzvaný sociálny kapitál, mať vzťahy v systéme. Sudcovia
majú možnosť byť dočasne preložení na vyšší súd, najčastejšie z okresného
na krajský. V rokoch 2012 až 2015 platilo, že ak sa na tom vyššom súde
robilo výberové konanie na miesto stáleho sudcu, najväčšiu šancu mal ten,
ktorý tam bol predtým preložený dočasne.

Formálne je proces výberu na vyššie súdy rovnako štruktúrovaný ako výber
okresných sudcov. Napriek tomu sa zdá, že reálne výber prebieha na
neformálnej báze. O dočasnom pridelení formálne rozhoduje Súdna rada,
ale z jej dokumentov je zrejmé, že reálne o tom rozhoduje dohoda medzi
predsedami súdov, ktorých sa kariérny postup sudcu týka.

Toto znova dáva pomerne veľkú moc niektorým ľudom vnútri systému,
umožňuje to vytváranie systému väzieb, keď jeden sudca reálne vďačí
druhému za to, že postúpil, že sa mu zvýšil plat, že pracuje na
zaujímavejších prípadoch a podobne.

Ako to funguje pri vymenovaní predsedov súdov?

Za socializmu predsedovia súdov slúžili ako predĺžená ruka ministra
spravodlivosti. Oni boli tí, ktorí mali kontrolovať, aby všetko išlo tak, ako to
bolo v súlade so straníckou politikou.

Ak by prišla politicky citlivá
kauza, predseda súdu vedel,
komu ju prideliť. A dodnes cítiť,
že ministrom spravodlivosti
záleží na tom, kto je vo funkcii
predsedov súdov.



slúžili ako predĺžená
ruka ministra
spravodlivosti. Oni boli
tí, ktorí mali
kontrolovať, aby všetko
išlo tak, ako to bolo v
súlade so straníckou
politikou.

„

Od nástupu Štefana Harabina
na ministerstvo spravodlivosti v
roku 2006 každý minister
zmenil aspoň polovicu
predsedov krajských a
okresných súdov. Predsedov
súdov v minulosti priamo
vymenúval minister
spravodlivosti, dnes sa koná
výberové konanie, ale z piatich
členov výberovej komisie troch
vymenuje minister a minister aj
finálne vymenuje do funkcie.

Stále má teda významnú rozhodovaciu právomoc.

Výber predsedu Najvyššieho súdu patrí od vzniku Súdnej rady do rúk tejto
inštitúcie, ale aj napriek tejto zmene platí, že predsedom Najvyššieho súdu
sa zatiaľ vždy stal ten, kto mal podporu politickej moci.

Je to opäť niečo špecifické pre Slovensko?

Nie, toto je bežná vec. Otázkou je skôr znova úcta k inštitúciám. Keď
predsedu Najvyššieho súdu v USA vyberie prezident, nestane sa, že by mu
ten človek ostal nejako zaviazaný.

V roku 2011 Slovensko zažilo kauzu Bonanno, pri ktorej išlo neuveriteľné
správanie skupiny dlhoročných sudcov na narodeninovej oslave. Účastníci
dokonca potom zažalovali médiá za to, že o „zábave“ informovali a žiadali
vysoké odškodnenia.

Ako by ste to okomentovali?

V tejto situácii platí, že sudcovia majú chrániť vážnosť svojej funkcie aj v
súkromnom živote. Mlčanie sudcovského stavu v tomto prípade ukázalo
obrovskú nevôľu sudcov vyrovnať sa s takýmito situáciami dovnútra.
Sudcovia si na Slovensku sami zodpovedajú za dodržiavanie etických



pravidiel, a tak mal prísť zvnútra systému signál, že sú takého veci
neželané, neakceptovateľné. A to sa nestalo. Súvisí to s tým, že sudcovský
stav, tým, že je taký uzavretý, má tendenciu chrániť si „svojich“.

Existujú disciplinárne konania.

Áno, disciplinárne konanie je nástroj na to, ako sa vyrovnať s excesmi
vnútri sudcovského stavu. U nás sa však okrem postihovania obrovských
excesov využívali aj na trestanie kritikov Štefana Hrabina a sudcov, ktorí k
nemu mali blízko. Za bar Bonanno sa nestalo nič.

Prečítajte si tiež: Bruce Willis zostarol, nechce sa mu učiť texty. Lepšie je
riešiť slovenské súdnictvo

Súdnictvo sa u nás dlhodobo „teší“ vysokej nedôvere verejnosti. V roku
2013 podľa Global Corruption Barometer súdy u nás vyšli ako najmenej
dôveryhodná inštitúcia, ešte menej dôveryhodná ako politické strany a
parlament, ktoré sú tradične vnímané ako najviac skorumpované.

Práve také kauzy ako Bonano, alebo trestanie kritikov Štefana Harabina, či
antidiskriminačné žaloby, kde sudcovia hromadne žalovali štát, aby im
vrátil peniaze, formujú mienku verejnosti o súdoch. A tiež sú tu
medializované prípady pochybení alebo otázka dĺžky súdnych konaní.

Prečo trvajú súdne konania u nás tak dlho? Vaše analýzy
ukázali, že sudcov máme dosť.

V tejto otázke som trochu zaujatý, lebo pracujem aj pre analytické centrum
ministerstva spravodlivosti, kde si okrem iného kladieme aj tieto otázky.

http://kultura.sme.sk/c/20728156/bruce-willis-zostarol-nechce-sa-mu-ucit-texty-lepsie-je-riesit-slovenske-sudnictvo.html?ref=av-center


“

Dáta hovoria, že u nás
ani tak netrvá dlho
dostať sa k rozhodnutiu,
problémy sa začínajú až
neskôr.

„

Treba povedať, že dáta hovoria, že u nás ani tak netrvá dlho dostať sa k
rozhodnutiu, problémy sa začínajú až neskôr. A treba zdôrazniť, že sú v
tejto otázke veľké rozdiely medzi súdmi v rôznych častiach Slovenska, v
Bratislave alebo vo veľkých mestách sa zdá dĺžka konaní ako omnoho väčší
problém než v iných častiach.

Dôvodom vysokej dĺžky konaní
je aj správanie sa účastníkov a
ich právnikov – máme vysokú
mieru toho, že sa ľudia
odvolávajú a nie sú ochotní
veriť okresnému súdu.
Právnikovi sa často oplatí
presvedčiť klienta, aby podal
odvolanie. Iné faktory, ktoré
predlžujú konania, sú znalecké
posudky, spochybňovanie
znalcov, vyžadovanie stále
nových dokazovaní. A tiež tu si nesieme čiastočne aj dedičstvo minulosti,
proces je strašne formalizovaný.

Ak sa niekto odvolá na vyšší súd, tak sa v princípe začína odznova, a ak sa
vyššiemu súdu zdá niečo nie dobre spravené na úrovni nižšieho súdu, tak
často prebieha dokazovanie od začiatku vrátane vypočutia svedkov,
znaleckých posudkov. Dobrým príkladom je trestný proces.

Počas môjho pôsobenia v Transparency International sa policajti a
prokurátori sťažovali na to, že svedkov treba vypočúvať opakovane – v
prípravnom konaní, pred súdom aj pri odvolaní, čo trvanie celého konania
predlžuje a zvyšuje šance, že v ňom dôjde k pochybeniam.

V čom vidíte riešenie?

V tejto odpovedi môžem len čerpať z rozhovorov s právnikmi. Tí niekedy
hovoria, že riešením by bolo, keby boli sudcovia trochu odvážnejší. Keby
vedeli „buchnúť po stole“ a vyhlásiť, že takto rozhodli, že nepripúšťajú



ďalšie dokazovanie a podobne. Problémom je, že ak tak neurobia, môže
mať k ich rozhodnutiu výhrady vyšší súd, čo konanie v skutočnosti predĺži
ešte viac.

Teda u nás chýba sudcom odvaha?

V USA som sa presne na tieto veci pýtal viacerých sudcov a oni povedali –
pred pojednávaním sa stretneme, odsúhlasíme zoznam dôkazov, všetky
strany sporu majú možnosť si ich preštudovať, a potom sa už pracuje len s
tými dôkazmi, ktoré sú predložené pred prvým dňom pojednávania.

U nás to takto nefunguje, pretože sudcovia majú, zrejme oprávnený, strach,
že vyšší súd ich rozhodnutie zruší a im sa to v konečnom dôsledku prejaví
na hodnotení. Ale dá sa dúfať, že sa to bude meniť pod vplyvom nových
sudcov, ktorí už nebudú zaťažení starými vzorcami správania, vyrastali
reálne až po roku 2000.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.


