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Disciplinárny senát									2Dso 2/2014

R O Z H O D N U T I E

	Odvolací disciplinárny senát  v zložený z predsedu JUDr. Stanislava Libanta a členov JUDr. Denisy Mészárosovej, JUDr. Tatiany Buchvaldovej, JUDr. Branislava Dufalu 
a JUDr. Borisa Gerberyho, v disciplinárnom konaní vedenom proti A.  B. ,  sudkyni Okresného súdu L., dňa 11. marca 2015, takto

r o z h o d o l :

	Podľa § 124 písm. a/  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa disciplinárne konanie vedené proti A. B., trvale bytom ., sudkyni Okresného súdu L., na skutkovom základe, že

	v pridelenej veci vedenej na Krajskom súde  v B. pod sp. zn. 6Co 165/2005 neumožnila na pojednávaní 14. júna 2007 účastníkovi konania vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania a neumožnila účastníkovi konania Ing. F. M. vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, nezaprotokolovala námietku zaujatosti tohto účastníka vznesenú proti vec prejednávaciemu senátu, neodročila pojednávanie za účelom predloženia spisu nadriadenému súdu na rozhodnutie o vznesenej námietke zaujatosti, naopak, na tomto pojednávaní rozhodla v merite veci. 


	v pridelenej veci vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 6Co 262/2006 pokračovala v protiprávnom konaní a opätovne neumožnila na pojednávaní 
11. októbra 2007 účastníkovi konania vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, 


z a s t a v u j e .




O d ô v o d n e n i e

	Predsedníčka Krajského súdu v B. dňa 15. júla 2008 pod Spr 749/2008-Sp podala na bývalý disciplinárny súd návrh na začatie disciplinárneho konania proti A. B. – sudkyni Krajského súdu v B., pretože 

1/ v pridelenej veci vedenej na Krajskom súde  v B. pod sp. zn. 6Co 165/2005 neumožnila na pojednávaní 14. júna 2007 účastníkovi konania vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania, 
2/ v pridelenej veci vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 6Co 262/2006 pokračovala v protiprávnom konaní a opätovne neumožnila na pojednávaní 11. októbra 2007 účastníkovi konania vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania.
	Pre tieto skutky navrhla uznať sudkyňu A. B. vinnou zo závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 1 písm. a/ v spojení s ods. 2 písm. b/ zákona o sudcoch a prísediacich. 

	Ďalším podaním zo dňa 09. februára 2009 predsedníčka Krajského súdu v B. rozšírila svoj pôvodný disciplinárny návrh v bode 1/ tým, že
sudkyňa A. B. vo veci vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 6Co 165/2005 na pojednávaní dňa 14. júna 2007
	nezaprotokolovala námietku zaujatosti tohto účastníka vznesenú proti vec prejednávaciemu senátu, 

neodročila pojednávanie za účelom predloženia spisu nadriadenému súdu 
na rozhodnutie o vznesenej námietke zaujatosti, 
naopak, na tomto pojednávaní rozhodla v merite veci. 
Aj tento rozšírený skutok navrhovateľka navrhla právne kvalifikovať ako závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a/ v spojení s ods. 2 písm. b/ zákona o sudcoch a prísediacich.

Na ústnom pojednávaní konanom pred bývalým disciplinárnym súdom dňa 
16. apríla 2009 navrhovateľka vyhlásila, že berie späť podanie, ktorým rozšírila dňa 
09. februára 2009 svoj pôvodný návrh v skutku pod bodom 1/. 

Dňa 11. marca 2005, pred začatím odvolacieho disciplinárneho konania predseda Krajského súdu v B. písomným podaním Spr 7495/08-Sp vzal návrh na začatie disciplinárneho konania podaný dňa 15. júla 2008 proti A. B., bývalej sudkyni Krajského súdu v B., v celom rozsahu späť. 

Podľa § 124 písm. a/ Zákona o sudcoch a prísediacich, „Disciplinárny senát 
bez ústneho pojednávania konanie zastaví, ak bol návrh na začatie disciplinárneho konania podaný oneskorene alebo vzatý späť“.

Disciplinárny senát s poukazom na späťvzatie pôvodného návrhu na začatie disciplinárneho konania i späťvzatie rozšíreného návrhu na disciplinárne konanie voči A. B., bývalej sudkyni Krajského súdu v B., toho času sudkyni Okresného súdu L., vzal na vedomie a disciplinárne konanie v tejto veci zastavil, bez meritórneho preskúmavania veci. 

P o u č e n i e : 	Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. 

V Bratislave 11. marca 2015


JUDr. Stanislav  L i b a n t ,  v. r.
predseda odvolacieho  disciplinárneho senátu


Za správnosť vyhotovenia: Dagmar Malinková

