NECHCEME SA ZA SÚDNICTVO ČERVENAŤ!
Petícia za zastavenie devastácie justície
My občania podpísaní pod touto petíciou vyjadrujeme vážnu obavu o ďalší vývoj v oblasti základnej
spravodlivosti v našej vlasti. Sme presvedčení, že nezávislosť a nestrannosť súdnej moci tak, ako je
definovaná v Ústave Slovenskej republiky, je po dvadsiatich piatich rokoch od nežnej revolúcie
v mnohých prípadoch len predstieraná. Príčinou krízy justície sú konkrétni jednotlivci v riadiacich
funkciách, ktorí spôsobom výkonu svojich právomocí podkopávajú dôveru v právny štát. Vyzývame
preto Súdnu radu Slovenskej republiky, aby zastavila devastáciu justície a zabránila opätovnému
zvoleniu JUDr. Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zároveň
vyzývame prezidenta Slovenskej republiky, aby v prípade predloženia návrhu Súdnou radou SR sa
zdržal prekročenia svojich právomocí a vymenovanie nového predsedu Najvyššieho súdu SR
ponechal svojmu nástupcovi, ktorý bude úradujúcou hlavou štátu v čase, kedy JUDr. Štefanovi
Harabinovi skončí funkčné obdobie.
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Petíciu zostavil petičný výbor :
JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., Štetinova 1, 811 06 Bratislava, nar. 8.7.1973
Mgr. Jana Žitňanská, Kozia 26, 811 03 Bratislava, nar. 14.5.1974
Ing. Marcel Klimek, Magurská 5/A, 831 01 Bratislava, nar. 17.4.1973
Mgr. Gábor Grendel, Vazovova 15, 811 07 Bratislava, nar. 15.7.1980
Mgr. Daniel Krajcer, Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava, nar. 19.9.1969
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Gábor Grendel, Vazovova 15, 811 07 Bratislava,
nar. 15.7.1980
Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov
výlučne na účely súvisiace s podaním petície.
Podpisový hárok môžete voľne šíriť, kopírovať alebo si ho môžete stiahnuť na www.nova.sk
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím pošlite na adresu: Hnutie NOVA, Radvanská 46, 811 01 Bratislava

