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Odvolací disciplinárny senát                                                              	           2 Dso 3/2014


R O Z H O D N U T I E


Odvolací disciplinárny senát, v senáte zloženom  z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a členov senátu JUDr. Branislava Dufalu, JUDr. Denisy Mészárosovej, JUDr. Tatiany Buchvaldovej a JUDr. Borisa Gerberyho, v disciplinárnej veci proti predsedovi senátu N., JUDr. J.  K.   a spol., na neverejnom zasadnutí konanom dňa 11. marca 2015, v Bratislave, takto 

r o z h o d o l :

Podľa § 312 ods. 4 Tr. por. per analogiam s poukazom na ustanovenie § 150 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

b e r i e   n a v e d o m i e

späťvzatie odvolania JUDr. J. K., predsedom senátu N., podané proti Rozhodnutiu Disciplinárneho senátu zo dňa 17. januára 2014, sp. zn. 4 Ds 2/2010.

O d ô v o d n e n i e :

Disciplinárny senát rozhodnutím, sp. zn. 4 Ds 2/2010, zo dňa 17. januára 2014 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 (ďalej iba zákon o sudcoch a prísediacich) zastavil disciplinárne konanie proti JUDr. J. K. a JUDr. P. H., sudcom N., pre skutok pod bodom 2/ návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorý podal 5. marca 2010 ako navrhovateľ Predseda N., pretože navrhovateľ podaním zo dňa 20. novembra 2013 svoj návrh na začatie disciplinárneho konania pre skutok pod bodom 2/ vzal späť.   

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu o zastavení disciplinárneho konania podal 
v zákonnej lehote dňa 4. februára 2014 JUDr. J. K. prostredníctvom obhajcu odvolanie (podanie zo dňa 30. januára 2014 doručené disciplinárnemu senátu dňa 
4. februára 2014).

Podaním zo dňa 12. decembra 2014 doručeným disciplinárnemu senátu 
15. decembra 2014 vzal JUDr. J. K. prostredníctvom obhajcu podané odvolanie v celom rozsahu späť.  

Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich, sa pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti sudcu 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.

Podľa ustanovenia § 312 ods. 2 Tr. por. osoba, ktorá odvolanie podala, môže 
ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až do doby, než sa odvolací súd odoberie 
na záverečnú poradu. 

Z dôvodu, že ustanovenia zákona o sudcoch a prísediacich neupravujú procesný postup rozhodovania odvolacieho disciplinárneho senátu pre prípad späťvzatia odvolania podaného proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, odvolací disciplinárny senát s poukazom na ustanovenie § 150 ods. 2 Tr. por. pri rozhodovaní primerane použil ustanovenia § 312 
ods. 2  a ods. 4 Tr. por., ale s poukazom, že rozhoduje v disciplinárnom konaní vedenom proti ústavnému činiteľovi, vzal na vedomie späťvzatie odvolania senátnym rozhodnutím.

S poukazom na citované zákonné ustanovenia rozhodol odvolací disciplinárny senát tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, bez meritórneho preskúmavania veci.

P o u č e n i e : 	Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

V Bratislave 11. marca 2015


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


Za správnosť vyhotovenia: Dagmar Malinková

