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U Z N E S E N I E 

 

 Predseda Disciplinárneho senátu druhého stupňa Juraj Krupa v disciplinárnej veci, 

vedenej proti JUDr. G.   B.   v Disciplinárnom senáte prvého stupňa pod sp. zn. 1 Ds 2/2011, 

dňa 20. februára 2013 v Bratislave 

 

r o z h o d o l : 

 

 Podľa § 312 ods.4 Tr. por. per analogiam, beriem na vedomie späťvzatie odvolania 

predsedom Krajského súdu v B., podaného proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu, sp. zn. 1 

Ds 2/2011 zo dňa 1. februára 2012, o zastavení disciplinárneho konania. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

V disciplinárnej veci vedenej proti JUDr. G. B., nar., bytom K., sudkyni Okresného 

súdu B., prvostupňový Disciplinárny senát dňa 1. februára 2012, podľa § 124 písm. e/ zákona 

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, zastavil disciplinárne konanie. 

 

Disciplinárne konanie bolo vedené pre disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. l 

písm. e/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Skutok spočíval v tom,  

že JUDr. B. údajne počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedníčky Okresného súdu B., t. j. 

v období od 1. marca 2007 do 28. septembra 2009 vedela o nezapísaných žalobných návrhoch 

spoločnosti B., doručených Okresnému súdu B. v dňoch 30. marca 2006 a 24. júla 2006 

podaných elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom, 

pričom nedala pokyn na ich zápis aj napriek tomu, že najneskôr od 1. júla 2007 bola na 

Okresnom súde B. zriadená elektronická podateľňa pre prijímanie takýchto podaní.  

 

Proti rozhodnutiu o zastavení disciplinárneho konania podala v zákonnej lehote 

predsedníčka krajského súdu odvolanie. Toto odvolanie dňa 8. februára 2013 predseda 

krajského súdu, po opätovnom preskúmaní a objektívnom zhodnotení veci, v celom rozsahu 

vzal späť. 
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Podľa § 150 ods.2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, ktorý upravuje 

disciplinárnu zodpovednosť sudcu, pri jej posudzovaní 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. 

 

V súlade s tým predseda Disciplinárneho senátu druhého stupňa podľa § 312 ods.4  

Tr. por. per analogiam, keď nezistil žiadne prekážky, vzal späťvzatie odvolania predsedom 

Krajského súdu v B., podaného proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu prvého stupňa,  

sp. zn. 1 Ds 2/2011 zo dňa 1. februára 2012, o zastavení disciplinárneho konania,  

na vedomie. 

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu riadny opravný prostriedok nie je prípustný. 

 

 

V Bratislave 20. februára 2013 

 

 

Juraj   K r u p a ,   v. r. 

predseda odvolacieho disciplinárneho senátu 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Dagmar Malinková 


