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TLAČOVÉ VYHLÁSENIE 

občianskych združení Aliancia Fair-play, Občan a demokracia, 
Transparency International Slovensko a Via Iuris 

 

                                                                                   V Bratislave, 19.5.2009 

Vyššie menované občianske udruženia sú šokované zastrašovaním ústavných 
sudcov v súvislosti so zajtrajším rozhodovaním o Špeciálnom súde a považujú 
tento čin za natoľko alarmujúci, že vydávajú nasledovné spoločné vyhlásenie: 

 

Považujeme za šokujúce, že sa sudcovia Ústavného súdu SR stali terčom vyhrážok 
a zastrašovania pred významným rozhodovaním s potenciálne obrovskými 
dôsledkami pre spoločnosť. Nie je možné, aby takýto útok na základy demokracie 
a spravodlivosti ostal v spoločnosti nepovšimnutý. Ak sa rázne nepostavíme proti 
ohrozeniam tohto druhu, dávame zlu voľnú ruku a otvárame dvere ďalšej 
brutalizácii. 

Vyjadrujeme verejnú podporu sudcom, ktorí boli obeťami zastrašovania.  Ak ako 
spoločnosť kladieme ťarchu zodpovednosti na jedincov, musíme zabezpečiť, aby 
svojím slobodným rozhodnutím neohrozili seba, či svojich blízkych.  

Vyzývame štátne orgány, aby informácie o zastrašovaní dôkladne vyšetrili, prijali 
opatrenia na ochranu sudcov a potrestali páchateľov. Zároveň apelujeme na 
najvyšších ústavných činiteľov, aby reagovali adekvátne vážnosti tejto udalosti 
a vyslali jasný signál, že v našej spoločnosti je aj zárodok zastrašovania súdnej 
moci neprijateľný.  

Štát, v ktorom by sudcovia (a nielen ústavní) rozhodovali pod tlakom vyhrážok 
a zastrašovania, nie je právny štát, ale mafiánsky štát. Hlboko si vážime 
nebojácnosť, neochotu robiť morálne kompromisy a zradiť svoju profesionálnu 
česť.  Táto krajina potrebuje odvážnych a mravných ľudí, ktorí sa neboja postaviť 
zlu. 

Vyzývame preto ústavných sudcov, aby nerozhodovali pod tlakom a nenarušili tak 
dôveru verejnosti v ústavnosť, nestrannosť a spravodlivosť rozhodovacieho 
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procesu. Apelujeme na nich, aby sa nenechali zastrašiť a o osude Špeciálneho 
súdu rozhodli slobodne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa 
Ústavy SR.  

  

Za organizácie: 

 

Zuzana Wienk 

Aliancia Fair-Play 

 

Šarlota Pufflerová 

Občan a demokracia 

 

Emília Sičáková - Beblavá 

Transparency International Slovensko 

 

Zuzana Aimaq-Fialová 

Via Iuris, centrum pre práva občana 

 

 

 

 


