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ŠTEFAN HARABIN, PREDSEDA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR, GLOSUJE
POLITIZÁCIU A POMERY V JUSTÍCII ZA ÉRY MINISTERKY LUCIE
ŽITŇANSKEJ, KAUZU GORILA, V KTOREJ SA NESPOMÍNAJÚ SUDCOVIA,
A NIEKTORÉ PROBLÉMY SÚDNICTVA A SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI.

U

siluje sa vyhýbať konfrontácii s politikmi. Podľa neho však
niektorí z nich prestávajú dodržiavať akékoľvek pravidlá
slušnosti a politickej kultúry. „Už je pomaly slovenským
folklórom, že sa vždy hľadá verejný nepriateľ. Niekto, koho
označia za príčinu neustáleho zhoršovania sa životnej úrovne
občanov namiesto toho, aby definovali neúspechy a neschopnosť
politikov. Už niekoľko rokov je takýmto umelo vytvoreným
nepriateľom súdnictvo,“ tvrdí Štefan Harabin. Prinášame vám
niekoľko jeho ďalších názorov bez komentára.

Problém
nie je
justícia, ale
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„

Žiaľ, na Slovensku sa nenájde žiadna apolitická osobnosť, ktorá by zastavila tieto hry.
Veľmi veľa mysliteľov, skutočných osobností našej doby, vrátane poľskej legendy Adama
Michnika, varujú občanov, aby sa mali na pozore, ak politici hovoria o spravodlivosti. Budem citovať tohto spisovateľa a disidenta, ktorý pre jeden časopis uviedol: „Treba sa mať na pozore, ak
politici hovoria o spravodlivosti, pretože ide buď
o pomstu alebo o snahu získať moc.“

spoločnosti, v tomto má nastúpiť a konať spravodlivosť, ktorej ale zviazali ruky.“

Osobne ma trápi skutočnosť, že na Slovensku máme dva európske justičné demarše
a pritom ani jeden justičný zákon nepodpísal
prezident, takmer všetky novely zákonov z dielne L. Žitňanskej sú na Ústavnom súde SR. Účinnosť jedného z nich už bola pozastavená.“

Justícia nie je problém. Najzávažnejším
problémom je to, ak určití politici, ktorých
podporuje mimovládny sektor, nám hovoria
o tom, akí sú čistí a transparentní, ako dennodenne bojujú proti korupcii. A tajná služba má
spisy, ktoré však svedčia o ich korupcii. Bývalý
premiér Dzurinda dostával tieto informácie a založil ich kdesi do pivnice do archívu.“

„
„

V súčasnosti je najzávažnejším bodom
justície a spoločnosti 34-tisíc sociálne najslabších občanov - dôchodcov, ktorí čelia
exekúciám za nekresťansky vysoké úroky z nebankových pôžičiek. Tvrdím, že toto je rakovina
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„

Tvrdím, že je zlé, ak sa pre chyby sudcov
dostávajú obvinení z najzávažnejších trestných činov na slobodu a účelovo sa menia
zákony, aby sa týmto sudcom nič vážne nestalo (napríklad právoplatný prípad sudcu Mihála,
ktorý urobil chybu, a na slobode je osoba obžalovaná z dvoch vrážd). To je v poriadku?“

„
„

Prednedávnom prišla pani Žitňanská s teóriou, že kauza Gorila sa nevyšetrila za Fica, lebo on radšej pije colu. Nuž, bol som čle-

nom jeho vlády a neviem si predstaviť situáciu,
že by kryla zločiny, ktoré sa udiali za vlády pána
Dzurindu. Tvrdenie pani Žitňanskej je postavené na hlavu. To je už zúfalstvo tvrdiť, že pán Fico
nechcel vyšetriť zločiny pána Dzurindu a spol.“

niečo vykázalo, oprášili sa staré heslá o otvorenosti. Vrátane nahrávania pojednávaní, s ktorým prišli už v roku 2004, kedy sa za milióny
korún nakúpili staré nespoľahlivé a najmä nefunkčné nahrávacie prístroje.“

Mnohí politici berú moje meno do úst ako nadávku, ale ja som podľa Gorily nezobral 100
miliónov ako páni Dzurinda a Hrušovský. Ja
nepúšťam mafiánov na slobodu, nekorumpujem.
Ale tu je veľký strach pána Dzurindu, aby neskončil tak ako mnohí politici vo východnej Európe, ktorí čelia súdnym procesom za korupciu.“

Politici rýchlo pristúpili k tomu, čo už roky
funguje na Najvyššom súde SR – k zverejňovaniu rozhodnutí súdov. Ide o právne i verejne zaujímavé prípady, ktoré slúžia najmä pre odbornú verejnosť aj ako návod na výklad zákonov
a riešenie právnych sporov. Zverejňovanie napríklad platobného rozkazu, podotýkam anonymizovaného, však nedá nikomu nič. Iba zahltí
priestor bezvýznamnými informáciami a na webe sa vyskytne asi milión rozhodnutí ročne, pričom vyhľadávanie toho podstatného bude oveľa ťažšie, ako keď si podľa infozákona požiadate
o konkrétne rozhodnutie súdu. Takže sa systém
zahltil balastom a verejnosť sa ťažšie dostáva
k informáciám o súdnych sporoch štátu.“

„
„

Protesty Gorila - vážne pochybujem o úprim
nosti časti protestujúcich, ktorých ovládli
ľudia okolo pána Pčolinského. Prišli protestovať aj pred budovu Ministerstva spravodlivosti SR proti pani Radičovej, Žitňanskej a M. Dzurindovi. Takýto rýchly zásah polície a následné
čistenie nápisov tu nebolo ani za minulého
režimu.“

„

Politici, ktorí doposiaľ nevysvetlili korupciu
a branie najväčších úplatkov, dnes hovoria
o očiste súdnictva. To už môžu rovno hovoriť
väzni z Leopoldova o tom, aké tresty im sudcovia
majú ukladať.“

politici
„
„

Ja som neznefunkčnil daňový systém a nešiel som sa spokojne lyžovať. O justícii je potrebné hovoriť otvorene, ale nemožno ju používať na zakrytie vlastných zlyhaní a korupcie.“
Úzka časť sudcov by nedokázala politikov
z Gorily odsúdiť, to je fakt. Asi preto treba
týchto sudcov dosadiť do čela justície, aby
sa nemuseli skorumpovaní politici zodpovedať
z korupcie. Všetky veľké korupčné prípady politikov sa skončili oslobodením na špeciálnom
súde!“

„

Celá reforma justície sa uskutočnila pred
a v období vstupu Slovenska do Európskej
únie. Za éry ministerky L. Žitňanskej to bolo
iba o osobnej pomste a čistkách, kedy nominanti bývalých koaličných politických strán obsadili
najdôležitejšie posty v súdnictve. O pravdivosti
týchto slov svedčia fakty, pretože pomsty v súdnictve bolo dosť za posledný rok a pol. Aby sa
však pred nedávnymi parlamentnými voľbami

„

„

Použijem druhý citát Adama Michnika: „Len
čo politika vstúpi do súdnej siene, druhými
dverami z nej odíde spravodlivosť.“ Toto sa
potvrdilo aj u nás. Slovensko splnilo veľmi prísne kritériá pri vstupe do EÚ. Boli výsledkom širokej odbornej diskusie v súdnictve. Keď však
o moc prišla časť politikov, ktorí sa podieľali a výrazne prispeli k oveľa väčšiemu rabovaniu (ako
to opisuje Gorila) - k špekulatívnym konkurzom
firiem v rokoch 1999 až 2005 za pomoci presne
menovaných sudcov, táto časť politikov volá po
reforme v súdnictve.“

„

Prípad konkurznej mafie v súdnictve slúžil
iba na politické čistky v Bratislave a dosadenie svojich funkcionárov. Na ostatných súdoch sa nič nestalo. Hoci boli cez špekulatívne
konkurzy rozkradnuté aj zdravé firmy, a vyzerá

„Úzka časť sudcov by
nedokázala odsúdiť
politikov z Gorily.“
to tak, že sa preliali desiatky miliárd korún, súdnictvo bolo v poriadku, keďže sa to dialo za éry
politikov, ktorí hostili na ministerstve spravodlivosti mimovládnych aktivistov platených zo špekulatívnych miliardových fondov.“

„

Záverom mi ostáva len smutné konštatovanie. Škoda, že sa opäť predĺžilo súdne konanie v priemere o pol roka na jeden prípad.
Opäť sme sa posunuli vo vymožiteľnosti práva
o desať rokov naspäť.“
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