Nezákonné kroky vedú k neplatnosti právnych úkonov – 2.časť
Kedysi šéf vyšetrovateľov, dnes dekan súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva. Ako policajt dosiahol
hodnosť generála a ako pedagóg zase titul profesora.
Je ťažko uveriť, že človek s tak rozsiahlou vzdelávaco-publikačnou činnosťou by nepoznal základy
trestného práva. Možno je až tak skúsený, že vie, že teória, zákon a jeho aplikácia v spolitizovanom svete
nemajú spoločného menovateľa.
Ako šéf sekcie vyšetrovania sa aj on podpísal pod postup, ktorý Krajský súd v Bratislave (1T 51/00 )
a následne aj Najvyšší súd SR (4 To 59/2001) označil za, citujem: „nielen PROTIZÁKONNÝ
(porušovanie základných zásad trestného konania v §2 Trest. poriadku), napr. porušenie zásady stíhať
obvineného len zo zákonných dôvodov, porušovanie prezumpcie neviny, upieranie práva na obhajobu...),
ale aj PROTIÚSTAVNÝ (porušenie základných práv a slobôd obvineného zakotvených v Ústave,
napr. čl. 17 ods.2, čl. 50 ods. 3..). a v rozpore s čl. 6 ods. 3 ( porušenie práva na spravodlivý súdny
proces ) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“ „Jednoznačne možno povedať, že
vyšetrovateľ v predmetnej veci robil všetko preto, aby sťažil obvineným a ich obhajcom
uplatňovať svoje zákonné práva na účinnú obhajobu.“( strana 9. uznesenia KS vBA).
Nezákonné vznesenie obvinenia, výsluchy svedkov vykonané v rozpore so zákonom, nezákonné
vedenie konania proti ušlému („obvinený sa neskrýva, jeho pobyt v Rakúsku je legálny, adresa sťažovateľa
je orgánom činným v trestnom konaní známa, preto nemožno vyvodzovať, že by sa vyhýbal trestnému
konaniu a vyšetrovacie úkony možno realizovať formou dožiadania.“ – uznesenie KS v BA), neumožnenie
obhajobe oboznámiť sa s dôkazmi, nepredloženie dôkazov v prospech obvineného k spisu obžaloby......to je
vizitka práce vyšetrovateľov a prokuratúry počas jeho kariéry, zavŕšenej hodnosťou generála.
Základné zásady trestného konania patria asi len do prednáškovej siene. Realita je INÁ!
P.S.
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