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SECURING FAIR TRIAL, HUMAN RIGHTS AND STATE
SECURITY BEFORE THE COURTS: A EUROPEAN CLOSED
MATERIAL PROCEDURE
Paolo Bargiacchi
Kore University of Enna, Italy, Faculty of Economic and Legal Sciences
Abstract: The notion of security is gradually changing in Europe. Since the end of the Cold War, the
traditional state-centric notions of security (international security and state security) have been
challenged by new paradigms whose referent is no longer the State but the individual. Domestic
and, above all, European Courts (ECtHR and ECJ) are playing a leading role in shifting the
paradigm of security from traditional approach to person-centred approach by way of expanding the
scope of human rights dimension. The paper draws on European Courts’ pertinent case-law on
responses to terrorism and migration issues in order to identify three main principles which presently
strike the balance between human rights and State security. These principles no longer allow States
to tackle security threats by ex post and/or preventive measures every time they are at odds with
human rights, to begin with the right to a fair trial. For State’s actions to be more respectful of the
European case law the paper suggests solutions aimed at striking a new balance between human
rights and State security as a matter of procedural law. Among the others, the adoption at European
level of a closed material procedure might create in sensitive cases a safe “procedural environment”
for a fair trial so as to protect both individual rights and State security.

1.

MAIN PRINCIPLES ON HUMAN RIGHTS AND STATE SECURITY OF THE CASE LAW
OF THE EUROPEAN COURTS
With regard to the balance between human rights and State security, legal and political
scholarly as well as domestic and international case law have widened more and more the meaning
and scope of security in the last decades. “Individual security” has joined the traditional notion of
“State security” and the latter has ended up by being limited by the former. In fact, “individual
security” protects citizens and foreigners within State jurisdiction widening and strengthening the
protection of their human rights vis-à-vis the State. This is particularly true in Europe where the
ECtHR and the ECJ have been playing since a long time a leading role in shifting the paradigm of
security from traditional approach to person-centered approach.
European Courts set a new balance between State duties and powers and individual rights
for the purpose of implementing “individual security” even when State security is threatened, so
limiting the scope and number of measures States may take in order to manage challenges and
threats to their own national security (i.e, returns of irregular migrants, extraditions of suspected
terrorists or expulsions of foreign nationals).
A few references to ECtHR and ECJ pertinent case law on response to terrorism and
migration issues will confirm this conclusion and identify at least three substantial and procedural
principles of the European fair trial according to European Treaties and Conventions.
1.1 First principle: no substantial balance between individual rights and State security
is permitted
The “balancing test” between individual rights and State security is never allowed. Even if the
security risk posed by an individual’s dangerousness is high to the extent his conduct disturbs public
order and threatens national security, States can never weight the security risk against the “real risk”
that, in case of extradition or expulsion, the individual might be subjected in the receiving State to
prohibited treatment under Article 3 of the ECHR (or Article 4 of the EU Charter of Fundamental
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Rights) . According to the Courts, the absolute nature of the prohibition on torture, inhuman or
degrading treatment must be maintained “even in times of emergency or war” and one’s involvment
in terrorism can not affect, alter or weaken the absolute nature of his own right.
The “no balancing test” was laid down by the ECtHR in Chahal v. UK and, for instance, was
reaffirmed in Saadi v. Italy notwithstanding Italy and the United Kingdom had urged the Court to
reconsider the test, at least in cases where the Deportation Order had been issued because the
2
individual played an “active role” in a terrorist organization and was a threat for national security .
Presently, the “no balancing test” applies to any foreign national crossing a European border
(even irregularly) or living (even irregularly) in a European State regardless of his legal status
(asylum seeker, displaced person, migrants, suspected or convicted person) and State’s measure
(return, expulsion, extradition).
1.2 Second principle: the “reality on the ground test” always applies
The “real risk” run by an applicant is assessed on a case-by-case basis and taking into
account the “reality on the ground” in the receiving State. Consequences of this approach are twofold.
First consequence: the “reality on the ground test” rules out any probative value to formal
assessment of human rights legal concepts and to States being parties to relevant international
human rights treaties. Accordingly, European States must demonstrate before the Courts that
respect of human rights in receiving States is effective, that is to say it is “real”.
In Saadi v. Italy, Tunisia (as well as Libya in Hirsi Jamaa et al. v. Italy) was a party to the
Convention Against Torture and to the International Covenant on Civil and Political Rights. In both
cases, Italy claimed these memberships would have guaranteed the respect of fundamental rights
and that both States had to be considered as “safe countries” where no “real risk” of Article 3
3
violations existed in case of returns, extraditions and expulsions . Yet the ECtHR observed that «the
existence of domestic laws and the ratification of international treaties guaranteeing respect for
1

Article 3: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or
punishment”. Article 4: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or
punishment”.
2
ECtHR (Grand Chamber), Chahal v. the United Kingdom, Application no. 22414/93, 15 November
1996; ECtHR (Grand Chamber), Saadi v. Italy, Application no. 37201/06, 28 February 2008. Chahal
case “concerned a foreign national whose deportation the Secretary of State had deemed to be
‘conducive to the public good’. He was held in immigration detention [...] and his case was
considered in private by an advisory panel to which neither he nor his lawyers had access”. He had
no opportunity to challenge “the closed material against him”, to dispute his detention and the
decision to deport him on national security ground. The ECtHR found the United Kingdom in breach
of Article 5.4 and Article 13 of the ECHR. Nassim Saadi, a Tunisian national, was arrested in Italy on
suspicion of involvment in international terrorism. After four years of trial he was released but, in the
meantime, a military court in Tunisia had convicted him in absentia to 20 years imprisonment for
terrorist charges. Italy put Saadi in pre-deportation detention and issued a Deportation Order
because “the applicant had played an ‘active role’ in an organisation responsible for providing
logistical and financial support to persons belonging to fundamentalist Islamist cells in Italy and
abroad [and] consequently, his conduct was disturbing public order and threatening national
security”. The Deportation Order was stayed by the Italian Courts and the ECtHR.
3
Under Article 38 of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council, of 26
June 2013, on common procedure for granting and withdrawing international protection, the “safe
third country” definition only applies where EU Member States are satisfied «that a person seeking
international protection will be treated in accordance with the following principles in the third country
concerned: (a) life and liberty are not threatened on account of race, religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion; (b) there is no risk of serious harm as
defined in Directive 2011/95/EU; (c) the principle of non-refoulement in accordance with the Geneva
Convention is respected; (d) the prohibition of removal, in violation of the right to freedom from
torture and cruel, inhuman or degrading treatment as laid down in international law, is respected;
and (e) the possibility exists to request refugee status and, if found to be a refugee, to receive
protection in accordance with the Geneva Convention». See also footnote 20 for Annex I to
Directive 2013/32/EU (further defining “safe country” concept).
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fundamental rights are not in themselves sufficient to ensure adequate protection against the risk of
ill-treatment where [...] reliable sources have reported practices resorted to or tolerated by the
4
authorities which are manifestly contrary to the principles of ECHR» . It was for Italian authorities to
demonstrate that there were no “substantial grounds [...] for believing that there was a real risk that
5
the applicants would be subjected to treatment [in Tunisia or in Libya] contrary to Article 3» . Failing
to prove a foreign country is “really” safe, the ECtHR always rules in favour of the applicant and
against the sending State.
The “reality on the ground test” on safe countries also applies among EU Member States. In
several cases European Courts ruled against the conclusive presumption that EU Member States
6
observe fundamental rights only because they are members of the European Union . In intra-EU
transfers of asylum seekers pursuant to criteria established by the “Dublin III Regulation” for
determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged by a thirdcountry national, the EU Member State may not return the asylum seeker to the “Member State
responsible” where “substantial grounds” exist he would face a “real risk” of being subjected to
inhuman or degrading treatment. It is irrelevant whether the risk of an Article 3 violation would
depend on a “systemic failure” of the asylum system of the receiving State (as was in M.S.S. v.
Belgium & Greece) or on the lack of specific and “individual guarantees” provided by the receiving
State that the asylum seeker, if returned, “would be taken charge of in a manner adapted to” his
7
8
personal situation as was in Tarakhel v. Switzerland and in a british case . Once again, the
transferring Member State cannot merely assume fundamental rights of the asylum seeker will be
respected in the receiving Member State and must verify their effective protection on a case-by-case
approach and taking into account all relevant and individual circumstances that might affect the legal
and factual position of the asylum seeker (and his family) in the receiving State. Should such
comprehensive test fail, the return is always prohibited.
Second consequence: the “reality on the ground test” rules out any probative value to
diplomatic assurances formally issued by receiving States, that is to say to promises (whose form
and content varies on a case-by-case basis) that receiving States will respect fundamental rights of
9
individuals to be extradited, removed or otherwise returned by sending States .
In Saadi v. Italy, Tunisia gave oral diplomatic assurance to Italy that Saadi, once extradited,
would not be subjected to torture or other prohibited treatment and his detention would be in line
4

ECtHR (Grand Chamber), Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, 23 February
2012, § 128.
5
Ivi, § 136.
6
ECtHR (Grand Chamber), M.S.S. v. Belgium & Greece, Application no. 30696/09, 21 January
2011; ECtHR, Sharifi and Others v. Italy & Greece, Application n. 16643/09, 21 October 2014; ECJ,
N.S. v. Secretary of State for the Home & M.E. and Others v. Refugee Applications Commissioner
and Others, Joined Cases C-411/10 and C-493/10, 21 December 2011.
7
ECtHR (Grand Chamber), Tarakhel v. Switzerland, Application no. 29217/12, 4 November 2014
(case concerning a family of Afghan nationals with six minor children). The Court held that asylum
seekers require “special protection” under Article 3 of the ECHR and such requirement is
“particularly important when the persons concerned were children, even when they were
accompanied by their parents”. Accordingly, “the Swiss authorities were obliged to obtain
assurances from their Italian counterparts that on their arrival in Italy the applicants would be
received in facilities and in conditions adapted to the age of the children, and that the family would
be kept together [...] Without detailed and reliable information about [these requirements] the Swiss
authorities did not have sufficient assurances [and, if returned to Italy,] there would accordingly be a
violation of Article 3 of the Convention” (see ECtHR, Press Release, 04.11.2014, pp. 3-4).
8
United Kingdom Supreme Court, R (on the application of EM (Eritrea)) v. Secretary of State for the
Home Department, 19 February 2014.
9
«Diplomatic assurances take a variety of forms. Some are simply oral promises. Others are written
documents, in some cases signed by officials from both governments. The content of the
assurances also varies, and assurances against torture are sometimes packaged with other
promises, such as for a fair trial. Some assurances do no more than reiterate that the receiving
governments will respect its domestic law or its obligations under international human rights law»
(HUMAN RIGHTS WATCH, “Diplomatic Assurances” against Torture, Questions and Answers,
November 2006, p. 1).
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with international rules and standards. The ECtHR denied any probative value to Tunisian
assurances. In AS & DD v. Secretary of State, the English and Wales Court of Appeals (echoing the
previous Saadi judgment) denied any probative value to the Memorandum of Understanding signed
by the United Kingdom and Libya and containing written diplomatic assurances. The Court held that
«in deportation and extradition cases [...] it still remained the duty of the signatory State [to the 1950
European Convention] to determine what risks the deportee would be exposed to upon return even
10
with a memorandum being in place» .
In transfers of asylum seekers among EU Member States, “assurances” are admitted only if
they are “detailed”, “reliable” and “specific”. In one world, as held in Tarakhel v. Switzerland, only if
such “assurances” are “individual”, that is to say if they are equivalent to specific and effective
guarantees that the asylum seeker (and his family), if returned, would be taken charge of in a
manner adapted to all the relevant and individual circumstances concerning him. It is clear that
European domestic and international courts reject any kind of formal guarantee and require the
effective assessment of diplomatic assurances on an individual basis and taking into account the
reality on the ground.
In the United States, on the contrary, the practice of diplomatic assurances do not raise any
objection. Accordingly, the United States as sending State always gets diplomatic assurances from
receiving States (including those with poor human rights records) prior to transferring Guantanamo
detainees. In announcing the detainee transfer, the Department of Defense always states that “the
United States coordinated with the [foreign] Government to ensure the transfer took place with
11
appropriate security and humane treatment assurances” .
1.3 Third principle: procedural rights are strictly protected too
Procedural rights are strictly protected by European Courts and Article 6 (right to a fair trial)
and 13 (right to an effective remedy) of the ECHR and Article 47 of the EU Charter of Fundamental
Rights (right to an effective remedy and to a fair trial) are strictly enforced and widely interpreted by
12
the Courts . Once again, “effectivity” is the key legal concept for defining and interpreting what is a
“fair trial” or “remedy”. In the name of the right to an effective and fair trial, not even legal obligations
imposed on States by UN Security Council resolutions can displace application and enforcement of
fundamental rights and freedoms guaranteed by European treaties, legislation and case law.
In Al-Jedda judgment, the ECtHR held that Security Council resolutions have primacy over
any other domestic or international legislation but only if they are “in line with human rights”: the
13
ECHR is not therefore displaced .
In Kadi judgment as of July 2013 (EU preventive and restrictive measures taken against Mr.
Kadi after his inclusion in the black-list drawn up by a Committee established by the UN Security
Council), the ECJ held that not even a EU Regulation, merely designed to implement with no
latitude the black-listing of Mr. Kadi mandated by the Security Council, was allowed to enjoy
immunity from the jurisdictional control: “the Courts of the European Union must [...] ensure the
review, in principle the full review, of the lawfulness of all Union acts in the light of the fundamental
rights [...] including review of such measures as are designed to give effect to resolutions adopted
by the Security Council [...] Those fundamental rights include, inter alia, respect for the rights of the
10

EWCA, AS & DD (Libya) v. Secretary of State for the Home Department and Liberty, 9 April 2008.
US DEPARTMENT OF DEFENSE, Detainee Transfer Announced, Release No: NR-370-15, 22
September 2015 (transfer to Saudi Arabia); Id., Release No: NR-122-14, 13 March 2014 (transfer to
Algeria). On 22 September 2015, 114 detainees remain at Guantanamo Bay.
12
Article 6: «1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge
against him, everyone is entitled to a fair trial and public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal established by law [...]»; Article 13: «Everyone whose rights and
freedoms [...] are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding
that the violation has been committed by persons acting in an official capacity»; Article 47:
«Everyone whose rights and freedoms guaranteed by the law of the Union are violated has the right
to an effective remedy before a tribunal in compliance with the conditions laid down in this Article.
Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal previously established by law. Everyone shall have the possibility of being advised,
defended and represented [...]».
13
ECtHR (Grand Chamber), Al-Jedda v. the United Kingdom, Application no. 27021/08, 7 July 2011.
11
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defence and the right to effective judicial protection” . Notwithstanding “overriding considerations”
concerning the security of the EU or of its Member States and the conduct of their international
relations which might preclude the disclosure of some information or evidence to the person
concerned, the judicial review remains however “indispensable to ensure a fair balance between the
maintenance of international peace and security and the protection of the fundamental rights and
15
freedoms of the person concerned” . Being secrecy and confidentiality of information and evidence
“no valid objection” before European Courts, it will be for the Courts to find “in the course of the
judicial review [...] techniques which accomodate [...] legitimate security considerations [...] and [...]
the need sufficiently to guarantee to an individual respect for his procedural rights, such as the right
16
to be heard and the requirement for an adversarial process” .
In Abu Qatada judgment, the ECtHR stayed the extradition to Jordan of Mr. Othman (wanted
on terrorism charges) due to the “real risk” that evidence obtained by torture might be admitted at
17
his jordan trial so violating Article 6 of the ECHR . A Memorandum of Understanding on protection
of Article 3 and Article 5 (right to liberty and security) was already in place between the United
Kingdom and the Kingdom of Jordan but it had to be amended by also including protection of Article
6 in order to be approved by the ECtHR.
In Hirsi Jamaa judgment, it was held that international law imposes on European States a
duty of “due process” requiring a case-by-case, genuine and effective examination of each
application’s individual situation when international protection is sought by foreign nationals. Failing
to provide such individualized assessment is in itself a serious breach of the principle of nonrefoulement, even in its collective dimension prescribed by Article 4 (“Collective expulsion of aliens
is prohibited”) of Protocol No. 4 of the ECHR.
2.

BRINGING EX POST SECURITY MEASURES MORE IN LINE WITH EUROPEAN
CASE LAW PRINCIPLES
These three principles upon which the European case law on the balance between individual
rights and State security relies upon limit the scope and number of coercive ex post measures (in
particular, returns, extraditions and expulsions) States may take to deal with threats to their national
security. A further long-term consequence (discussed in § 3) requires States setting preventive
rather than reactive policies and strategies to address security threats and protect themselves. In
the short-term States have to face the uncomfortable choice either to enforce returns, extraditions
and expulsions towards unsafe EU or third-countries (violating their human rights obligations) or to
set suspected or dangerous persons free on their own territories.
A sustainable balance has to be found in order to protect human rights without severely
compromising States’ ability to defend their security. Being the three principles absolute and
inderogable as a matter of substantial law, it goes without saying that such balance should be
sought and stricken from a procedural point of view.
In order to respect European legislation and case law, coercive measures of removal towards
other Countries shall have to comply with additional and proper procedural guarantees for the
benefit of affected persons. Being the “safety” of the receiving State the conditio sine qua non to
legitimately enforce returns, expulsions or extraditions, in our opinion such safety will have to be
guaranteed:
1) by adopting an EU model-Memorandum of Understanding (MoU) with non-EU Countries
whose human rights records are not in line with European standards. States or regions torn apart by
indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflicts would be obviously
14

ECJ (Grand Chamber), European Commission & Council of the EU v. Yassin Abdullah Kadi,
Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595-10 P, 18 July 2013, §§ 97-98. The right of the
defence includes the right to be heard and the right to have access to the file. The right to effective
judicial protection “requires that the person concerned must be able to ascertain the reasons upon
which the decision taken in relation to him is based, either by reading the decision itself or by
requesting and obtaining disclosure of those reasons, without prejudice to the power of the court
having jurisdiction to require the authority concerned to disclose that information, so as to make it
possible for him to defend his rights in the best possible conditions” (§§ 99-100).
15
Ivi, §§ 125 and 131.
16
Ivi, § 125.
17
ECtHR, Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom, Application no. 8139/09, 17 January 2012.
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excluded by the application of the EU model-MoU and coercive measures of removal would never
be legitimate. In any other case, the EU model-MoU will contain a detailed, comprehensive and
measurable list of legal obligations to be strictly respected by non-EU States. Effective control and
monitoring on post-removal third-country enforcement of the MoU on behalf of the EU, UN bodies
18
and independent NGOs will be an integral part of the MoU. As in the case of return policy , the
more-for-more principle, based on a fine balance of legal, political and economic incentives and
pressure to be used to enhance the cooperation of third-countries and their compliance with the
MoU, should be the reference framework for EU policies and strategies on defining and
implementing this kind of MoU. The one signed between UK and Jordan for extraditing Abu Qatada
might be the starting point for drafting and adopting a strengthened EU model-MoU;
2) by adopting presumptions with non-EU States whose human rights records are in line with
or at least quite similar to European standards.
For instance, the presumption considering certain third-countries as “safe countries of origin”,
i.e. countries where there is a democratic system and human rights are generally and consistenty
respected, is the fundament of the proposed Regulation of the European Parliament and of the
Council concerning an EU common list of safe countries of origin, presently including Albania,
Bosnia and Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia
19
and Turkey . Provided that applications for asylum lodged by citizens of the third-countries on the
EU common list will continue to be assessed on an individual, case-by-case basis with strong
safeguards still in place, however the presumption of safety will fast-track removal procedures,
increase the efficiency of asylum system and strengthen State security. Once adopted the EU
common list of safe countries of origin will become an “open list” from which, on the basis of a
“substantiated assessment [to be conducted by the EU Commission] of the fulfilment by [a] country
20
of the conditions” set in Annex I of Directive 2013/32/EU and defining it as “safe”, third-countries
will be either removed/suspended or included depending on whether those conditions are no longer
met or not;
3) by adopting an EU model-list of individual, detailed and specific assurances that EU
Member States of return with systemic breaches and deficiencies or, however, significant problems
in their asylum procedures and reception conditions should provide on a case-by-case basis to the
sending State in order to legitimate the return of the concerned person. Principles and guidelines so
far elaborated by domestic and European case law (see above Tarakhel v. Switzerland and R v.
Secretary of State) might be the starting point for drafting and adopting the EU model-list of
assurances for intra-EU transfers.

18

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council Conclusions on the future of the return policy,
Press Release 711/15, 8 October 2015, § 12.
19
EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purpose of Directive
2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and
withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32, COM(2015) 452 final,
Brussels, 9 September 2015.
20
Article 3 § 2 of the Proposal for a Regulation (see footnote 19). See also Annex I (Designation of
safe countries of origin for the purpose of Article 37(1)) of Directive 2013/32/EU: “A country is
considered as a safe country of origin where, on the basis of the legal situation, the application of
the law within a democratic system and the general political circumstances, it can be shown that
there is generally and consistently no persecution as defined in Article 9 of Directive 2011/95/EU, no
torture or inhuman or degrading treatment or punishment and no threat by reason of indiscriminate
violence in situation of international or internal armed conflict. In making this assessment, account
shall be taken, inter alia, of the extent to which protection is provided against persecution or
mistreatment by: (a) the relevant laws and regulations of the country and the manner in which they
are applied; (b) observance of the rights and freedoms laid down in the ECHR and/or the ICCPR
and/or the UN Convention against Torture, in particular the rights from which derogation cannot be
made under Article 15(2) of the said European Convention; (c) respect for the non-refoulement
principle in accordance with the Geneva Convention; (d) provision for a system of effective remedies
against violations of those rights and freedoms”.
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3.

STRIKING THE APPROPRIATE BALANCE BETWEEN STATE SECURITY AND
HUMAN RIGHTS: THE KADI SOLUTION AND THE US APPROACH
As anticipated, a long-term consequence flowing from the European case law on the right to
a fair trial and Article 3 is that States are required to prevent rather than repress security threats.
Setting preventive policies and strategies to address these threats is the main, if not almost only,
“exit-strategy” for protecting national security at the best. Yet, preventive policies and strategies
strongly rely upon ex ante measures involving the use of confidential or secret information and
evidence on behalf of competent authorities. To this regard legal concerns on data protection and
fair and effective trial and remedy soon arise.
Once again, individual rights may easily be at odds with State needs in terms of security as
21
already demonstrated by the attempt of creating a European Passenger Name Record (PNR) . By
adopting a PNR common legislation, law enforcement authorities will use PNR data in investigations
and prosecutions after a crime has been committed and also “prior to the arrival or departure of
passengers in order to prevent a crime and watch or arrest persons before a crime has been
committed”. In preventive strategies PNR data are necessary “in order to identify previously
‘unknown’ suspects” and analyze and create “assessment criteria” to be used in prevention,
22
detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime . Since 2011 the EU
Commission submitted its proposal for a PNR Directive. The Council soon approved the proposal
but the European Parliament rejected it questioning its necessity, proportionality and scope (the list
of offences covered would be too wide) and worrying about far-reaching consequences for
fundamental rights of EU citizens, to begin with privacy rights. Even if political debate on PNR
Directive has resurfaced following the latest terrorist attacks in Europe, the resumed on-going
negotiations between the Parliament and the Council are still hampered by human rights concerns.
As for ex post security measures, even with regard to preventive security measures States
and Courts have to strike a sustainable balance between human rights and State security in order to
protect the former and let States defend the latter. Being human rights always inderogable and
absolute a substantial balance is never possible. Therefore, it has to be found as a matter of
procedural law, that is to say by applying “techniques which accomodate [...] legitimate security
considerations about the nature and sources of information taken into account in the adoption of the
23
act concerned and [...] respect for [individual’s] procedural rights” .
To this regard, the ECJ established one fundamental premise: secrecy and confidentiality of
information or evidence are “no valid objection” to hamper jurisdictional control. It is for the Courts to
examine “all the matters of fact or law [...] to determine whether the reasons relied on by [competent
authorities] as grounds to preclude that disclosure are well founded”. When such reasons actually
preclude the disclosure to the person concerned, the ECJ will consider “possibilities such as the
24
disclosure of a summary outlining the information’s content or that of the evidence in question” . On
the contrary when a State is not willing to disclose information or evidence that, according to the
ECJ, should be instead disclosed, the examination of the lawfulness of the measure will be
undertaken by the Court “solely on the basis of the material which has been disclosed”. Should not
such material be “sufficiently detailed and specific” and/or constitute “in itself [a] sufficient basis to
25
support” the measure, the Court will annul it .
Taking for granted that European legal and cultural history always requires judicial control
over Governments’ choices and acts, in our opinion the balance set by the ECJ in Kadi is not
satisfactory whatever is the final outcome of Courts’ decision.
In case the Court determines State’s reasons precluding disclosure are well founded, the
partial disclosure of “a summary outlining the information’s content or that of the evidence in
21

PNR data “is unverified information, such as travel dates, contact details, baggage information
and travel itinerary, provided by passengers, and collected by and held in the carriers’ reservation
and departure control systems for their own commercial purposes” (EUROPEAN COMMISSION,
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the use of Passenger
Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences
and serious crime, COM(2011) 32 final, Brussels, 2 February 2011).
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Ivi, Explanatory Memorandum, § 1, pp. 3-4.
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ECJ, Commission & Council v. Kadi, cit., § 125.
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Ivi, §§ 128-129.
25
Ivi, §§ 127 and 130.
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question” and the following Court decision do not guarantee an adequate protection of the rights of
all concerned stakeholders (State and affected person) due to the limited scope of available
information or evidence. For instance, the summary might apparently justify the coercive measure
but a more comprehensive review of all information and evidence might instead relieve the person
of his responsibility. Moreover, the summary would be drafted by the Government and relevant
information or evidence might be withheld.
The same is true for the alternative outcome. In case the State refuses the disclosure
mandated by the Court, once again the judicial examination of the measure “solely on the basis of
the material which has been disclosed” would not guarantee an adequate protection of the rights of
all concerned stakeholders due to the limited scope of available information.
What we really need for the benefit of individual rights and State needs is not a draconian,
one-way solution (disclosure by State or annulment by Court) but an examination conducted in an
appropriate and safe “procedural environment” which might lead to a judicial decision based either
on a comprehensive review of all available information and evidence or, at least, on a partial but
“qualified” disclosure, that is to say a specific disclosure not only made of general assertions. To
date, there are still several open legal questions concerning how “possibilities” and “techniques”
referred to in Kadi decision should be enacted in practice for the purpose of striking the procedural
balance between State security and human rights when legitimacy of preventive measures is at
stake in sensitive cases involving secret information or evidence.
In our opinion European Courts should refrain from forcing States to choose between publicly
disclosing secret information or evidence and having the preventive measure vacated by the Court
because State withheld decisive material and/or open material is not sufficiently qualified. The
“disclose or annul” alternative is an apparent solution because it does not really address the
fundamental interest at stake, i.e. to protect State security without unduly compromising individual
rights and liberties. To compel a State to publicly disclose secret evidence or information might be
counterproducive as well as to set a suspected person free by vacating the restrictive measure.
Provided that level of fundamental rights and liberties’ protection must be set as high as possible
because not even State security may justify their unduly violations, an approach other than that
outlined in Kadi decision by the ECJ should be taken.
Probably the ECtHR case law has already and implicitly told the way towards a new
procedural “middle-ground” (see § 4) different from both the Kadi solution and those US policies
which, as a matter of substantial law, set the balance between human rights and State security by
weighing the former against the latter.
In terrorism and immigration cases, for the benefit of law enforcement authorities US courts
admit formal interpretations of human rights obligations that European Courts have rejected since
long. See, for instance, the case of diplomatic assurances (US Government’s responsibility is
discharged by foreign Governments formal assurances) and territorial interpretation of nonrefoulement prohibition (push-back operations conducted outside the US territorial sea are lawful).
In cases concerning extrajudicial killings of US citizens, American courts do apply the judicial
deference doctrine according to which they abstain from deciding because the Judiciary Power
cannot draw into “the heart of executive and military planning and deliberation” by examining
“national security policy and the military chain of command as well as operational combat decisions
26
regarding the designation of targets and how best to counter threats to the United States” . This
doctrine aims at not hindering the ability of the Congress, the President and the intelligence and law
27
enforcement agencies “to act decisively and without hesitation in defense of U.S. interests”
because Executive Power “over enemy aliens, undelayed and unhampered by litigation, has been
deemed, throughout our history, essential to war-time security” and, accordingly, Courts cannot
“entertain private litigation – even by a citizen – which challenges the legality, the wisdom or the
28
propriety of the Commander-in-Chief in sending [the US] armed forces abroad” .
In case concerning undefinite and administrative detention abroad of foreign nationals, the
extraterritorial reach of habeas corpus writ, that is to say its granting to prisoners, may be limited
26

US District Court for the District of Columbia, Nasser Al-Aulaqi et al. v. Leon C. Panetta et al.,
Opinion, 4 April 2014, p. 36.
27
Ibidem.
28
US Supreme Court, Johnson, Secretary of Defense, et al. v. Eisentrager, alias Ehrhardt, et al.,
339 U.S. 763 (1950), pp. 774 and 789.
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also by “practical concerns or obstacles” that would make “impractical or anomalous” its issuing as
for instance: 1) in Eisentrager case (German soldier detained at Landsberg prison in post-war
occupied Germany), the need to “transport them across the seas for hearing” so diverting the field
commander efforts and attention “from the military offensive abroad to the legal defensive at
29
home” ; or 2) in Al Maqaleh case (three foreign nationals detained as unlawful enemy combatants
at US Military Base in Bagram, Afghanistan), the circumstance that the detention facility is located in
an active theatre of war where “all of the attributes of a facility exposed to the vagaries of war are
present” being irrelevant for the Court they had been captured beyond Afghan borders and then
30
transferred into active conflict zones .
Weighing State security and interests against individual fundamental rights pursuant to such
guidelines and criteria is simply unthinkable in the European continent as well as the idea of a Court
abstaining from controlling Executive Power actions and deliberations.
4.

STRIKING THE APPROPRIATE BALANCE BETWEEN STATE SECURITY
AND HUMAN RIGHTS: A EUROPEAN CLOSED MATERIAL PROCEDURE
Between the US approach and the “disclose or annul” solution an alternative procedural
“middle-ground” should be found by European Courts. In our opinion, one “possibility” might consist
of the adoption at European level of a “closed material procedures” similar but with additional
strenghthened procedural guarantees to the one already adopted in the United Kingdom by the
Special Immigration Appeals Commission (SIAC), a tribunal composed of independent judges, with
a right of appeal against its decisions on a point of law to the Court of Appeal and the Supreme
Court.
The closed material procedure applies when the case involves the use of sensitive material
which the State is not willing to make public in order to protect the public interest and the national
security. In closed material procedures, neither the concerned person nor his lawyer have access or
knowledge of secret evidence or information. The procedure is secret and a “special advocate” (or
“special representative”), i.e. an independent lawyer, is appointed by the Executive Power (in SIAC
procedure is appointed by the solicitor-general) to examine the closed material and represent the
interests of the person affected in closed sessions. Unless the judge authorize it, the “special
advocate” cannot have any communication with the appellant or his lawyer about closed materials
or secret hearings, including taking instructions from them. The appellant must accept whatever
decision of the Court without ever finding out the reasons.
The closed material procedure severely limits concerned person’s participation to the trial
but, at least, it allows a more comprehensive review of closed information or evidence on behalf of
judges and special advocates. Such solution guarantees a higher level of protection for all rights at
stake than that provided by the disclosure of “a summary outlining the information’s content or that
of the evidence in question” or by a decision taken “solely on the basis of the material which has
been disclosed”.
31
Even if immigration and asylum claims are not covered by Article 6 of the ECHR , the
ECtHR has already held that under Article 5 § 4 the closed material procedures must however
32
“import substantially the same fair-trial guarantees as Article 6 § 1 in its criminal aspect” .
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Ivi, pp. 778-779: “This would require allocation of shipping space, guarding personnel, billeting
and rations. It might also require transportation for whatever witnesses the prisoners desire to call as
well as transportation for those necessary to defend legality of the sentence”.
30
US Court of Appeals for the District of Columbia, Fadi Al Maqaleh, et al. v. Robert Gates,
Secretary of Defense, et al., Opinion, 21 May 2010, p. 107.
31
ECtHR, Maaouia v. France, Application no. 39652/98, 5 October 2000: “The decision whether or
not to authorise an alien to stay in a country of which he is not a national does not entail any
determination of his civil rights or obligations or of any criminal charge against him within the
meaning of Article 6 § 1 of the Convention [...] by adopting Article 1 of Protocol No. 7 containing
guarantees specifically concerning proceedings for the expulsion of aliens the States clearly
intimated their intention not to include such proceedings within the scope of Article 6 § 1 of the
Convention [...] proceedings for the rescission of the exclusion order [...] do not concern the
determination of a ‘civil right’ for the purposes of Article 6 § 1. The fact that the exclusion order
incidentally had major repercussions on the applicant’s private and family life or on his prospects of
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In closed material procedures, Article 5 § 4 might therefore become the legal benchmark for
assessing adequate protection of individual rights against State security. In ECtHR’s language
Article 5 § 4 is the “counterbalance” that would allow “each applicant [to] still [have] the possibility
effectively to challenge the allegations against him” where full disclosure is not possible “without
33
compromising national security or the safety of others” allows .
Of course, in order to become a European “model-procedure” available in sensitive cases
(terrorism, immigration, asylum, etc.), present SIAC procedure should be first strengthened with
additional and appropriate procedural guarantees so as to substantially comply with the right to a
fair and effective trial and remedy as interpreted and applied by the European Courts. For instance,
the special advocate should receive the closed material not just before the hearing commences and
communications between him and the detainee should be allowed and protected in order to let the
34
special advocate perform his function in effective and useful manner . Highly qualified, fair,
independent, accountable and specialized judges and special advocates might build up public trust
for these procedures so contributing to guarantee the right to a fair trial for the benefit of the affected
person.
In A v. the UK concerning SIAC’s closed material procedure, the ECtHR already underlined
the “important role”, on the one hand, of a “full independent court which could examine all the
relevant evidence both closed and open [and which is] best placed to ensure that no material was
unnecessarily withheld from the detainee” and, on the other, of the special advocate who “could
provide an important, additional safeguard [and] perform an important role in counterbalancing the
lack of full disclosure and the lack of a full, open, adversarial hearing by testing the evidence and
35
putting arguments on behalf of the detainee during closed hearings” .
It therefore appears that European Courts (to begin with the ECtHR) might deem fully
compatible with European human rights standards a strengthened closed material procedure where
the substance of the right to a fair trial and remedy is effectively protected and is guaranteed every
time a person is within State’s jurisdiction regardless his claim falls within or outside the scope of
Article 6 of the ECHR.
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THE PRINCIPLE OF FAIR TRIAL WITH SPECIAL REFERENCE
TO THE TEMPORAL SCOPE OF THE HUNGARIAN ACT
ON CRIMINAL PROCEDURE
Róbert Bartkó
Abstract: According to present Hungarian Criminal Procedure Code, the criminal proceedings shall
be conducted in compliance with the law in force at the time of judging the action. However, in the
past few years the regulations of the Criminal Procedure Code were amended by the Hungarian
legistlator many times. Rights of the accused and the defense were narrowed by these
amendments. This paper shows the important regulations that were modified by the Hungarian
legistlator who managed to significantly narrow the scope of the principle of fair trial, the rigths of the
accused and the defense, using the fundamental rule on the scope of the Code.
Key words: fair trial, criminal procedure, rights of the accused and the defense, scope of the act

I.

INTRODUCTION
Generally it can be established that the scope of an act has many interpretations. We know
territorial, personal, and naturally temporal scope too. These important regulations have special
reference to the rules of law which can limit fundamental human rights. According to this point of
view we have to stress the importance of the criminal sciences in the system of jurisdiction. In my
paper I’m going to deal with the temporal scope of the Hungarian Act on Criminal Procedure with
special reference to a few important regulations that were modified by the Hungarian legislator who
managed to significantly narrow the scope of the principle of fair trial, the rigths of the defendant and
the defense counsel, using the fundamental rule on the temporal scope of the Code.
However because of the limit of the paper the first thing that needs to be said that it’s not
possible to deal with all of the regulations. My paper will deal only with a few interesting regulations
that were modified by the Hungarian legislator in the past few years using the rule on the temporal
scope of the Act on Criminal Procedure and affecting with it the fundamental procedural rights of the
defendant and the defense counsel.
II.

THE EFFECT OF THE TEMPORAL SCOPE ON THE RIGHTS OF THE DEFENDANT
AND THE DEFENSE COUNSEL
As I said in my introduction within the framework of this paper it’s very difficult to deal with all
of the regulations that can be found in the Hungarian Act on Criminal Procedure, which had
favourable or unfavourable effect on the rights of the defendant and the defense counsel in the
ongoing criminal procedures. According to present Code, the criminal proceedings shall be
conducted in compliance with the law in force at the time of judging the action . Therefore the
legislator – using the instrument of the amendment of the act - is able to limit, curtail or ensure such
procedural rights to the defendant and the defense counsel, which did (or did not) have in the
beginning of the procedure. However this modifications are specially interesting if they were able to
affect the fair trial as fundamental principle in the scope of human rights. In the past few years the
Hungarian legislator has passed modifications in the scope of pre-trial detention, right to defense
and in the regulations of the special criminal procedures, which were able to limit and extend the
procedural rights of the defendant and the defense counsel using the temporal scope of the
Hungarian Act on Criminal Porcedure.
As far as pre-trial detention is concerned, before 1st of January 2014 neither the defendant
nor the defense counsel had access the evidence which constituted the basis of the motion towards
pre-trial detention made by the prosecutor. Namely the defendant and the defense counsel
appeared in the closed session of the investigating judge without having previous knowledge of the
evidence to the matter to be discussed, only the motion. For this reason they were not able to
advance detailed arguments against the proposal of the prosecutor. But from 1st of January 2014
according to the new Sec. 211 Par. (1) of the Code the prosecutor shall make available to the
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defendant and the defense counsel before the closed session of the investigating judge not only the
motion but also all of the evidence, which the motion is based on . Hereby the Hungarian legislator
made possible – following the regulations of directive 2012/13/EU of the European Parliament and
of the Council on the right to information in criminal proceedings – that the right to defense can get
real content before the decision of the investigating judge.
However the regulations on the objective deadline of the pre-trial detention was modified by
Act CLXXXVI of 2013. The Hungarian legislator repealed this deadline with reference to the crimes
punishable by imprisonment for a term up to fifteen years or life imprisonment by law /according to
the new Sec. 132 Par. (3a)/. Before this modification the objective deadline of the pre-trial detention
was four years in case of the above-mentioned crimes. It should be emphasized that although both
modifications were enacted by the same Act, still the entering into force was different – in the latter
case it was at 19th of November 2013. Unfortunately the reason of the earlier entering into force
was a concrete criminal case (so-called: The Case of Ároktő ). Actually – so to say responding to the
events of the above-mentioned criminal case - the regulations on the objective deadline of the pretrial detention were modified by the Hungarian legislator. Namely if the Hungarian legislator had
enacted all of the above-mentioned regulations of the Act at same time (this time was 1st of January
2014), the court should have released the defendants in the Case of Ároktő regarding that the
procedural regulations on the objective deadline of the pre-trial detention were valid in the time of
this criminal case .
However in the past few years there were many practical problems relating to the principle of
fair trial in the scope of the so-called special criminal procedures. In the Hungarian Act on Criminal
Porcedure there are such special rules regulated by the legislator, where the reason of the special
regulations is either the special character of the defendant, or the special character of the concrete
criminal case (for example: procedure on military crimes, criminal procedure against juvenile,
prosecution, criminal proceedings without trial, etc). From the point of view of my presentation two
special criminal procedures are of importance: regulations relating to the crimes of high priority (for
example: homicide, act of terrorism, corruption, serious crimes against property, etc.) and procedure
relating to crimes against closing of border . The latter one is passed by the Hungarian legislator –
with aim to stop the illegal migration - at the beginning of this September.
At first I would like to deal with the criminal procedure against the crimes of high priority.
When the Hungarian legislator included this regulation in the Hungarian Act on Criminal Porcedure
in 2011, the rules of taking into custody in the course of this special procedure were much stricter
than in the general. The deadline of the custody was 120 hours – opposite to the generally 72 hours
-, and the right to defense was seriously narrowed because the public prosecutor had the right to
forbid the connection between the defendant and the defense counsel in the first 48 hours of the
custody . It should be emphasized that not only the defendant but also the defense counsel had no
right to appeal against the decision on forbidding the connection. The aim of the legislator was to
prevent such cooperation between the defendant and the defense counsel, that can influence the
investigation. However, the above-mentioned regulations on the one hand had no reason because
of the right to remain silent, but on the other hand seriously damaged the right to fair trial. Namely it
is obligatory to guarantee the defense for the defendant in procedure against crime of high priority .
After all, by making possible for the public prosecutor to forbid the connection between the defense
and the defendant in the first 48 hours of the custody, the right to defense was made meaningless
by the legislator. The right to connection with the defendant was narrowed by this regulation by all
the forms of the defense (for example by the counsel for the defendant too, who was appointed
officially by the investigating authority). Furthermore this regulation was contrary – for example - to
the European Convention on Human Rights. According this Convention – which Hungary acceded
to - the defendant has right to have adequate time and facilities for the preparation of his defense,
and right to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, or if he has
not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interest of justice so
require (Article 6. Sec. 3/b-3/c) . For the above-mentioned reasons this regulation – which made it
possible for the public prosecutor to forbid the connection between the defendant and the defense
counsel in the first 48 hours of the custody – were repealed by the Hungarian Constitutional Court
from 21st of December in 2011 .
The other special procedure I would like to deal with is the procedure relating to crimes
against the closing of border. This special procedure exists in the Hungarian Act on Criminal
Procedure from 15th of September 2015. The reason of this modification was that the illegal
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crossing of the border and the related acts were declared as criminal offences by the legislator from
the same time. From the point of view of the citizens of Hungary, the aim of the Hungarian
Government to stop illegal migration is very acceptable. However, from the point of view of the rule
of law there are many details to criticise. However, I do not have the possibility to deal with all of
these rules. In the followings I would like to present a few of them.
We know that the illegal crossing of the border and the related acts are generally committed
by the illegal migrants. It should be emphasized, that these persons do not have exactly verifiable
place of residence. Generally they prove their identity with fictive passport or without it, only by word
of mouth during their registration. Therefore the correct place of residence of these people is
unknown, and the only one address that is known by the authorities is the place of the custody, if
they commit the above-mentioned offences. According to the generally rules of the Act on Criminal
Procedure if the place of residence of the defendant becomes unknown, and it is impossible to
continue the criminal procedure without the defendant, the procedure must be suspended . Contrary
to this rule in the procedure relating to the above-mentioned crimes - according to the last
modification of the Hungarian Code - if the habitation of the defendant becomes unknown – for
example because the authority does not order custody or pre-trial detention, or these measures are
cancelled by the authorities – the proceedings shall be terminated by the authority . I think the legal
problem with the above-mentioned rules is on the one hand the unjustified discrimination applied by
the legislator between the illegal migrants and the other persons, who are under criminal
proceedings, and on the other hand is the inconsistency . As a matter of fact, new grounds for the
exemption from criminal laibility was created by the legislator with these rules if the defendant is an
illegal migrant and he or she commits an above-mentioned crime and his or her habitation becomes
unknown. Evidently, the aim of the legislator with creating this rule was that the state does not have
to continue the criminal procedures against the defendant who has already left the country.
However, contrary to this aim, the authorities must also terminate the procedure in case the
defendant resides in Hungary but at unknown place.
According to the Act XIX of 1998 on the Criminal Procedure the special procedural
regulations regarding juvenile defendants shall not apply in the procedure about crimes relating to
the illegal crossing of the border. It should be emphasized that there are a lot of guarantees to be
applied by the authorities if the defendant is a juvenile. These rules are more favourable than the
general ones. For example: rules on pre-trial detention, the special aim of the procedure, the rule in
connection with the principle of fair trial, that the judge shall not continue the trial in the absence of
the defendant, etc. Therefore it should be emphasized that the new procedural regulations in the
above-mentioned special proceedings are very questionable with reference to the principle of fair
trial, if the defendant is a juvenile.
According to the European Convention on Human Rights “everyone charged with a criminal
offence has the minimum right to be informed promptly, in a language which he understands and in
detail, of the nature and cause of the accusation against him” . This principle can be found in the
Hungarian Act on Criminal Procedure too. The defendant has the right to use his native language or
other spoken language during the criminal procedure. In relation to this right – according to the
general rule – the part of indictment and the sentence concerning the defendant shall be translated
by the prosecutor and the judge to the native or spoken language for that defendant who does not
know the Hungarian language . However, these regulations do not apply to the special procedure
relating to crimes against the closing of border. Therefore, it is not obligatory to translate the
indictment and the sentence to native or spoken language for the defendant who does not know the
Hungarian language. In my opinion this regulation seriously violate the principle of fair trial. I hope
this regulation will be modified by the Hungarian legislator in the near future.
Finally I would like to deal with an interesting procedural question related to the principle of
fair trial. According to a few judgements in the practice of the European Court of Human Rights the
right to the fair trial is seriously violated by the state if the place of custody is way far from the place
of the trial . In Hungary, according to the modification of the Act on Criminal Procedure since 15th of
September 2015 the County Court of Szeged, and the Court of Szeged have exclusive competence
to continue the criminal procedure regarding the crimes against the closing of border. In that time
when the Hungarian legislator created this rule it had a good reason because of the situation at
Röszke . The central crossing-place of the illegal migrants coming from Serbia towards the
European Union was found here. However, the state built the fence at the Hungarian-Serbian
sector, therefore the wave of the illegal migrants has moved to the Hungarian-Croatian border. Now
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the building the fence at the Hungarian-Croatian sector is one of the elements of the Hungarian
strategy against illegal migration, and it is already in process. The aim of the legislator was on the
one hand to protect the Hungarian border and the other hand to be able to start criminal procedures
against the illegal migrants because of the above-mentioned crimes. After the Hungarian
Government will finish the building of the technical blockage, many criminal procedures will be
started by the authorities and it will be big trouble for the authorities to transport the defendants to
Szeged and because of the distance it will be difficult to contact the defendant arrested at the
Hungarian-Croatian border with his or her defense counsel residing in Szeged. However, it should
be remarked, that a modification was promulgated by the legislator yesterday. When I wrote my
presentation the above-mentioned rule was one of the criticizable regulations. However, the
Parliament realized the mentioned problem too, therefore the legislator modified the rules relation to
the exclusive competence by the Act CXLVI of 2015. This rules enter into force from 9th of October
2015. Namely from today not only the County Court of Szeged and the Court of Szeged have
exclusive competence to continue the criminal procedure regarding the crime against the closing of
border, but also in County of Baranya the County Court of Pecs and Court of Pecs and in County of
Zala and Somogy the County Court of Zalaegerszeg and the County of Zalaegerszeg .

III.

CLOSING REMARKS
In my paper I tried to deal with a few procedural rules relating to the principle of fair trial, and
I tried to present how the legislator tries to make the Hungarian criminal procedure more efficient. I
endeavoured to present only the most interesting regulations of the near past. It should be
emphasized that the legislator often uses the criminal law and criminal procedure law to solve a
social problem. Therefore it can often appear that the rapid legislation serves mainly political aims
and the practice shows the anomalies in the system of the regulations. I hope that problems
mentioned will be solved by the Hungarian legislator in the near future, and criticized regulations will
be repealed or modified in conformity with the human rights standards and our international
commitment. Hungary is a state of the rule of law, and aims to meet the requirements of the
European Union, and I am sure that the Hungarian Government and Parliament will take the
necessary measures for that, as it can be realized by the rules of to the exclusive competence
relation to the special criminal procedure on crimes against the closing of border.
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NÁMIETKY AKO ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ?
Žofia Bódiová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This paper deals with the protest proceedings and bail, which is a condition of the
procedure of the Office for Public Procurement for protest proceedings under the Act No. 25/2006
Coll. on public procurement and on the Amendment of Certain Acts. In this regard, it explores the
bail with a focus on the principles of the public procurement and also on the right to an effective
remedy and to a fair trial under the article 47 of The Charter of Fundamental Rights of the EU.
Abstrakt: Príspevok sa venuje námietkam a inštitútu kaucie, ktorá je podmienkou na postup Úradu
pre verejné obstarávanie v konaní o námietkach podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto
súvislosti skúma tento inštitút s dôrazom na základné princípy verejného obstarávania a na právo
na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces podľa článku 47 Charty základných práv
Európskej únie.
Key words: public procurement, protest proceedings, bail, fair trial
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, námietky, kaucia, spravodlivý proces
ÚVOD
Sudca Sir James Matthew, ktorý žil v 19. storočí, je známy svojím výrokom „v Anglicku je
spravodlivosť otvorená pre všetkých rovnako ako hotel Ritz“. Príspevok bude posudzovať, či to isté
platí pre konanie o námietkach vo verejnom obstarávaní na Slovensku, na ktoré sa vzťahuje právo
EÚ v oblasti verejného obstarávania.
1

Konanie o námietkach a inštitút kaucie vyvoláva otázku, či sú príslušné ustanovenia zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) zlučiteľné s cieľmi smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov
preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác. Smernicu treba vykladať z hľadiska
zásady efektivity a ekvivalencie, ako aj článku 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len
„Charta EU“) a jeho záruky prístupu k spravodlivosti.
KONANIE O NÁMIETKACH
Konanie o námietkach by sme mohli zaradiť medzi revízne postupy podľa štvrtej hlavy
a šiestej časti zákona o verejnom obstarávaní. Revízne postupy predstavujú integrálnu a veľmi
dôležitú súčasť predpisov verejného obstarávania, tak na Európskej, ako aj vnútroštátnej úrovni.
2

V §135 zákona o verejnom obstarávaní nájdeme stručné rozdelenie revíznych postupov,
a to na:
a) žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa
§ 7 pred uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov,
b) dohľad nad verejným obstarávaním.
Toto rozdelenie je dôležite z toho dôvodu, že kým žiadosť o nápravu je riešená priamo
verejným obstarávateľom, dohľad nad verejným obstarávaním musí vždy vykonať tretí subjekt
nezúčastnený na procese verejného obstarávania. V podmienkach Slovenskej republiky, týmto
nestranným a nezávislým orgánom je ústredný orgán štátnej správy, tj. Úrad pre verejné
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1

obstarávanie SR. (ďalej len Úrad) Tieto inštitúty vychádzajú z dohľadových smerníc EU a majú
zabezpečiť nápravu porušených práv v najkratšom možnom čase v duchu základných princípov
verejného obstarávania, ako hospodárnosť a efektívnosť.
Rozhodovanie o námietkach v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaní patrí medzi
najdôležitejšie kompetencie Úradu. Možnosť podania námietok predstavuje základný nástroj
ochrany práv a právom chránených záujmov subjektov zúčastňujúcich sa procesu verejného
obstarávania pred nezákonným postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby
podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 138 odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač, záujemca, účastník alebo
osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom
kontrolovaného námietky môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
podať námietky proti
a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch
poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných
podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d) výberu záujemcov v užšej súťaži
e) vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
Podaniu námietok podľa písm. a) až c) vyššie uvedeného ustanovenia musí obligatórne
predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe
podľa § 7, pretože v prípade nedoručenia žiadosti o nápravu v danej veci, nebola splnená základná
podmienka na postup Úradu v konaní o námietkach.
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet Úradu kauciu. Kaucia musí byť
pripísaná na účet Úradu najneskôr posledný deň lehoty na doručenie námietok, inak sa konanie
o námietkach nezačne.
Inštitút kaucie
Nejvyšší správní soud ČR v rozhodnutí zo dňa 21.12.2007, sp. zn Afs 82/2007 definuje
kauciu ako peňažnú povinnosť (poplatok) nad rámec správneho poplatku za návrh na začatie
konania o preskúmaní úkonov zadávateľa. Uvádza, že kaucia má slúžiť na elimináciu účelových a
bezdôvodných návrhov. V zmysle tohto rozhodnutia, zákonodarca mal v úmysle pri začlenení
inštitútu kaucie do zákona o verejnom obstarávaní odbremeniť Úrad od vybavovania námietok,
ktoré by boli podávané vždy a za každú cenu, občas aj bez opodstatnenia.
2.1

Povinnosť zložiť na účet Úradu kauciu má vo všeobecnosti zabrániť špekulatívnemu
podávaniu námietok zo strany navrhovateľov. Má zabrániť aj tomu, aby dochádzalo k šikanovaniu
kontrolovaných a nie v poslednom rade má zabezpečiť rýchlosť a efektívnosť celého procesu
verejného obstarávania.
Otázne ostáva, aká má byť správna výška kaucie, aby na jednej strane spĺňala vyššie
uvedené požiadavky, ale aby na druhej strane nebránila prístupu k spravodlivosti?
Podľa § 138 odsek 19 platného zákona o verejnom obstarávaní navrhovateľ, okrem orgánu
štátnej správy, je povinný zložiť na účet úradu kauciu vo výške
a)
pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá„
• 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie
tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, najviac však 4 000 eur,

1

GRIGA, M., TKÁČ, J.: Zákon o verejnom obstarávaní, komentár, s. 653
577

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____

b)
c)
d)

• 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, najviac však 10 000 eur,
• 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie
tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, najviac však 2 000 eur,
• 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie
stavebných prác, najviac však 5 000 eur,
po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" , 1 % z ponukovej ceny uchádzača
najviac 300 000 eur
3 000 eur, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa predchádzajúcich bodov
1 % z ponukovej ceny uchádzača pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku,
najmenej však 600 eur a najviac 30 000 eur;

V prípade ak, Úrad zamietne námietky navrhovateľov kaucia sa stáva príjmom štátneho
rozpočtu.
Navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia vo veci samej môže vziať späť námietky a príjmom
štátneho rozpočtu sa stáva len 35% kaucie. Celá kaucia sa vracia navrhovateľovi len v prípade, ak
Úrad uzná odôvodnenosť námietok a vyhovie podaniu.
Proti rozhodnutiu o námietkach môže účastník konania o námietkach podať odvolanie.
V zmysle §142 zákona o verejnom obstarávaní s podaním odvolania je účastník konania taktiež
povinný zložiť na účet Úradu kauciu. Výška kaucie pri podaní odvolania proti rozhodnutiam o
námietkach je, ak ide o zadávanie
a) nadlimitnej zákazky, dvojnásobok sumy kaucie, ktorú bol navrhovateľ povinný zložiť pri
podaní námietky, voči rozhodnutiu o ktorej odvolanie smeruje,
b) podlimitnej zákazky, 3 000 eur.
Rozhodnutie druhostupňového orgánu o odvolaní je preskúmateľné súdom.
Inštitút kaucie a hlavne pokiaľ ide o výšku kaucie je podľa autora príspevku sporná, a to
najmä vo vzťahu k článku 47 Charty základných práv EU, ktorý zakotvuje právo na účinný
prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a taktiež vo vzťahu k základným princípom verejného
obstarávania.
PRÁVO NA ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY A NA SPRAVODLIVÝ PROCES
Zásada efektivity a zásada ekvivalencie
Článok 47 Charty základných práv EÚ zakotvuje právo na účinný prostriedok nápravy a na
spravodlivý proces pre každého, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené.
Ide o formu záruky prístupu k spravodlivosti, ktorý treba preskúmať so zreteľom na zásady
efektivity a ekvivalencie.
3
3.1

Dodržanie zásady ekvivalencie predpokladá, že predmetné vnútroštátne pravidlo sa bude
uplatňovať nezávisle od toho, či spory, ktoré majú podobný predmet a dôvody, sú založené na
2
porušení práva EÚ alebo na porušení vnútroštátneho práva. Na uplatnenie tejto zásady v oblasti
verejného obstarávania je malý priestor, lebo neexistujú skutočne porovnateľné situácie vo
vnútroštátnom práve a práve EÚ. Zásada ekvivalencie si vyžaduje rovnaké zaobchádzanie s
porovnateľnými nárokmi vychádzajúcimi z vnútroštátneho práva na jednej strane a z práva EÚ na
druhej strane, nie ekvivalenciu medzi rôznymi druhmi konania podľa vnútroštátneho práva.
Na právo na „súdne preskúmanie“ a na právo na prístup k spravodlivosti podľa článku 47
Charty sa vzťahuje tradičné kritérium obmedzenia, na základe ktorého sa skúma, či opatrenia, ktoré
ich obmedzujú, vyplývajú zo zákona a spĺňajú požiadavky plynúce zo zásady proporcionality, teda či
sledujú legitímny cieľ, sú nevyhnutné, vhodné na dosiahnutie predmetného cieľa a obmedzené na
3
to, čo je dosiahnutie tohto cieľa nevyhnutné.

2

Rozsudok Surgicare ‑ Unidades de Saúde (C‑662/13, EU:C:2015:89, bod 30)
Rozsudok Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato- Azienda Pubblica di Servizi alla
persona San Valentino – Città di Levico Terme a další (C‑61/14)
3
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Princípy verejného obstarávania
Princípy verejného obstarávania vyjadrujú snahy spoločnosti o etické správanie v procese
verejného obstarávania a taktiež snahy o hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. O
základné princípy vo verejnom obstarávaní sú opreté revízne postupy. Podľa § 9 odseku 3 zákona
o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a
princíp hospodárnosti a efektívnosti.
3.2

Z pohľadu konaní o námietok sú pre nás kľúčové princípy hospodárnosti a efektívnosti a
princíp nediskriminácie uchádzačov.
PREJUDICIONÁLNA OTÁZKA
Na otázku či konanie o námietkach predstavuje účinný prostriedok nápravy vo verejnom
obstarávaní a či inštitút kaucie nie je v rozpore s článkom 47 Charty sa snažil nájsť odpoveď aj
taliansky súd so svojim návrhom na začatie prejudiciálneho konania vo veci C‑61/14.
4

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Orizzonte Salute – Studio Infermieristico
Associato (ďalej len „Orizzonte Salute“) na jednej strane a Azienda Pubblica di Servizi alla persona
San Valentino – Città di Levico Terme (Verejnoprávna spoločnosť sociálnych služieb San Valentino
– Levico Terme, ďalej len „Azienda“), ako aj Ministero della Giustizia (ministerstvo spravodlivosti),
Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministerstvo hospodárstva a financií), Presidenza del
Consiglio dei Ministri (predsedníctvo Rady ministrov) a Segretario Generale del Tribunale regionale
di giustizia amministrativa di Trento (generálny sekretár Regionálneho správneho súdu v Trente) na
druhej strane v súvislosti s rozšírením zmluvy o poskytovaní ošetrovateľských služieb a s neskorším
vyhlásením verejného obstarávania, ako aj v súvislosti so súdnym poplatkom, ktorý sa má zaplatiť
za podanie správnej žaloby v oblasti verejného obstarávania.
Predmetom prejudicionálneho konania bolo preskúmať výšku poplatkov v oblasti verejného
obstarávania, nakoľko talianske právo stanovuje v tejto oblasti také poplatky, ktoré sú podstatne
vyššie než tie, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňujú v správnom konaní. V tomto prípad je potrebné
poznamenať, že ide o výrazne nižšie poplatky ako pozná náš zákon o verejnom obstarávaní, a to
konkrétne:
2 000 eur v prípade, že hodnota zákazky je rovnaká alebo nižšia než 200 000 eur;
4 000 eur pre spory, ktorých hodnota sa nachádza v rozmedzí 200 000 až 1 000 000 eur,
6 000 eur pre zákazky vyššej hodnoty než 1 000 000 eur.
Pre odvolacie konania sú tieto poplatky v oblasti verejného obstarávania zvýšené o 50 %.
Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýtal, či sa článok 1 smernice 89/665, ako aj
zásady ekvivalencie a efektivity majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej
úprave, ktorá pri podaní opravného prostriedku v súdnych konaniach pred správnymi súdmi v
oblasti verejného obstarávania ukladá povinnosť zaplatiť vyšší súdny poplatok než v iných
oblastiach.
Vo svojom odôvodnení Súdny dvor EÚ uviedol, že článok 1 ods. 1 a 3 smernice 89/665
ukladá členským štátom, aby prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom zaručiť existenciu účinných a čo
najrýchlejších nástrojov proti rozhodnutiam verejných obstarávateľov nezlučiteľným s právom Únie,
ktoré zaručia široký prístup k týmto opravným prostriedkom každej osobe, ktorá má alebo mala
záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko jej poškodenia
údajným porušením. Táto smernica ponecháva členským štátom voľnú úvahu pri výbere
procesných záruk, ktoré stanovuje, a s tým súvisiacich formálnych náležitostí.
Podľa ustálenej judikatúry v prípade neexistencie právnej úpravy v danej oblasti na úrovni
Únie každému členskému štátu na základe zásady procesnej autonómie členských štátov prináleží
upraviť náležitosti správneho procesu a súdneho konania týkajúceho sa zabezpečenia ochrany
práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva Únie. Tieto procesné
podmienky však nemôžu byť menej výhodné než procesné podmienky týkajúce sa podobných žalôb
na ochranu práv vyplývajúcich z vnútroštátneho právneho poriadku (zásada ekvivalencie) a nesmú
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prakticky znemožniť alebo nadmerne sťažiť výkon práv, ktoré priznáva právny poriadok Únie
(zásada efektivity).
Súdny dvor vo svojom rozsudku zo dňa 6. októbra 2015 uviedol, že článok 1 smernice Rady
o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania
postupov preskúmavania v rámci verejného, ako aj zásady ekvivalencie a efektivity sa majú
vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá zaplatenia
takých poplatkov, ako je jednotný poplatok dotknutý vo veci samej pri podaní na správnych súdoch
opravného prostriedku v oblasti verejného obstarávania.
ZÁVER
V oblasti verejného obstarávanie si právo Únie a taktiež vnútroštátna právna úprava
vyžaduje zvýšenie záruk transparentnosti a nediskriminácie. K tomu, aby tieto záruky mali aj
hmatateľné efekty, musia byť aplikovateľné účinné a rýchle nástroje v prípade porušení práva
v oblasti verejného obstarávania. Členské štáty EÚ majú povinnosť prijímať také opatrenia, ktoré
zabezpečujú to, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým
čo najskôr preskúmať z dôvodu, že tieto rozhodnutia porušili právo Únie v oblasti verejného
obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.
Nový zákon o verejnom obstarávaní čaká na svoje prerokovanie v druhom čítaní. Ide o novú
právnu úpravu, ktorá okrem transpozície smerníc EÚ taktiež jemne modifikuje aj revízne postupy vo
verejnom obstarávaní. Návrh zákona obsahuje aj zníženie kaucií, hlavne pri podaní námietok po
otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“. Finálne znenie zákona nám zatiaľ nie je známe,
avšak podľa de lege lata môžeme skonštatovať, že aj na Slovensku je spravodlivosť otvorená pre
všetkých rovnako ako hotel Ritz a poplatky v oblasti verejného obstarávania je možné jednoznačne
porovnať ku drahým hotelovým izbám v spomínanom hoteli.
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MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUS A ZMENY
V PROCESOCH NULITY MANŽELSTVA1
Veronika Čunderlík Čerbová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: On 15.8.2015 Pope Francesco issued the Apostolic Letter Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus. In this document canons of the Code of Canon Law 1983 regarding the process to a
declaration of marital nullity are reformed with effect from 08.12.2015. Article documents and
defines changes arising from reform of Pope Francis in Canon law process.
Abstrakt: Dňa 15.8.2015 pápež František vydal apoštolský list Motu Proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus, ktorým sú reformované s účinnosťou od 8.12.2015 kánony Kódexu kánonického práva 1983
týkajúce sa procesu za účelom vyhlásenia manželskej nulity. Príspevok dokumentuje a
charakterizuje zmeny, ktoré reforma pápeža Františka prinesie v procesnom kánonickom práve.
Key words: Mariage nulity process, CIC 1983, Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, pope
Francesco, summary process, changes,
Kľúčové slová: Proces manželskej nulity, CIC 1983, Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus,
pápež František, skrátený proces, zmeny.
ÚVOD
Pápež František dňa 15. augusta 2015 vydal apoštolský list Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus, ktorými reformuje kánony Kódexu kánonického práva 1983 týkajúce sa procesu za
účelom vyhlásenia manželskej nulity. Otázky týkajúce sa procesu manželskej nulity boli predmetom
tretieho mimoriadneho generálneho zasadnutia Biskupskej synody o rodine konanej v dňoch 5. – 9.
2
októbra 2014 na tému: „Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie“ (ďalej len „Synoda“).
V synodálnej správe (správa na záver Synody) tzv. Relatio synodi, sú jedným zo záverov aj
3
požiadavky na reformovanie procesu manželskej nulity. V súlade s Relatio synodi pápež František
1

1

Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA (č. 1/1006/15) s názvom: Koncept prirodzeného
práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú
spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve. (Obdobie riešenia 2015-2017).
2
P. Federico Lombardi označil zvolanie synody venovanej rodinnej pastorácii za veľmi významné.
Dôležitosť synodálneho postupu ďalej konkretizoval nasledovne: „Je to spôsob, akým pápež hodlá
prehlbovať reflexiu a ďalšie smerovanie spoločenstva Cirkvi, so zodpovednou účasťou biskupov z
rozličných častí sveta. Je správne, aby Cirkev pri reflexii a modlitbe postupovala ako spoločenstvo a
aby sa v najdôležitejších otázkach, medzi ktoré patrí aj rodinná pastorácia, riadila spoločnými
pastoračnými usmerneniami pod vedením pápeža a biskupov. Zvolanie mimoriadnej synody jasne
ukazuje túto cestu. V tomto kontexte by navrhovanie špecifických pastoračných riešení zo strany
jednotlivcov alebo lokálnych inštitúcií mohlo priniesť riziko zmätku. Je dobre mať na pamäti
dôležitosť toho, aby sa postupovalo v plnom spoločenstve organizmu Cirkvi.“ Synoda o rodine.
[online]. [cit. dňa 3.10.2015]. dostupné na internete: http://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/synoda-orodine.
3
Čl. 48 Retatio synodi: Viacerí otcovia zdôraznili nevyhnutnosť toho, aby procesy uznávania nulity
manželstiev boli prístupnejšie a dynamickejšie, podľa možnosti i celkom bezplatné. Medzi návrhmi
zazneli tieto: zanechať požiadavku nevyhnutnosti dvoch rovnakých rozsudkov; zveriť kompetencii
diecézneho biskupa možnosť stanoviť administratívny spôsob riešenia; zaviesť paušálny proces,
ktorý by sa používal v prípadoch najčastejších príčin nulity. Niektorí otcovia sa však vyjadrili proti
týmto návrhom, pretože negarantujú vierohodný rozsudok. Zdôraznilo sa tiež, že vo všetkých týchto
prípadoch ide o overenie pravdy o platnosti zväzku. Podľa ďalších návrhov by sa tiež mala zvážiť
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poveril skupinu osôb vynikajúcich v právnej doktríne a výsledkom sú nové normy týkajúce sa
procesu manželskej nulity, ktoré plne reflektujú na výsledky Synody. Považujeme za potrebné
zdôrazniť, rovnako ako pápež František, že nové normy nemajú napomáhať nulite manželstva, ale
4
rýchlejšiemu procesu, ako aj určitému správnemu zjednodušeniu. V nasledujúcich riadkoch
poukážeme na základné zmeny, ktoré nové normy priniesli na pozadí doterajšej úpravy Kódexu
kánonického práva 1983 (ďalej len „CIC 1983“) a oficiálnych dokumentov Katolíckej cirkvi.
NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY
Zásada dvoch zhodných výrokov
5
Veľmi významnou zmenou je upustenie od zásady dvoch zhodných výrokov , na základe
ktorej ex offo po vynesení rozsudku v prospech nulity manželstva bolo celé konanie zaslané
odvolaciemu tribunálu, pričom manželstvo bolo nulitné až na základe dvoch rozhodnutí cirkevných
6
7
tribunálov, ktoré konštatovali nulitu manželstva. Touto zmenou sa výrazným spôsobom naplnila
idea o skrátení procesu manželskej nulity.
8
Uvedenou zmenou sa však neupúšťa od nutnosti morálnej istoty o nulite manželstva.
Morálnu istotu v procesoch manželskej nulity zdôrazňoval aj pápež Ján Pavol II. v príhovoroch
9
Rímskej róte. Ešte počas Synody vyjadril obavy o tejto problematike - upustenia od zásady dvoch
2
2.1

možnosť prikladať väčšiu dôležitosť viere snúbencov vzhľadom na platnosť sviatosti manželstva,
pričom stále platí, že medzi pokrstenými všetky platné manželstvá sú sviatosťou.
Čl. 49 Relatio synodi: V prípade manželských procesov si zjednodušenie procedúry, ktoré mnohí
žiadali, okrem prípravy dostatočného počtu pracovníkov, klerikov aj laikov na plný úväzok, vyžaduje
aj zdôraznenie zodpovednosti diecézneho biskupa, ktorý by vo svojej diecéze mohol poveriť náležite
pripravených konzultantov, ktorí by mohli zadarmo poskytovať manželom poradenstvo ohľadom
platnosti ich zväzku. Takúto funkciu môže plniť úrad alebo kvalifikované osoby (porov. Dignitas
Connubii, čl. 113, 1). Kompletný text záverečnej správy mimoriadnej synody biskupov. [online]. [cit.
dňa 3.10.2015]. dostupné na internete: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141022030.
4
FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. dostupné na internete:
http://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
5
Kán. 1682 § 1 CIC 1983 (platný do 8.12.2015) Rozsudok, ktorým sa po prvý raz vyhlásila nulita
manželstva, spolu s prípadnými odvolaniami a ostatnými súdnymi spismi sa má do dvadsiatich dní
od zverejnenia rozsudku z úradu poslať odvolaciemu tribunálu.
6
Táto zásada zaväzovala nezávisle od toho, či druhé rozhodnutie bolo vydané vo forme rozsudku
alebo dekrétu. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že aj napriek dvom zhodným výrokom sa mohlo
manželstvo opäť napadnúť v súlade s právom, nakoľko záležitosť týkajúca sa stavu osôb nikdy nie
je res iudicata. Porovnaj: POLÁŠEK, F. Procesní právo. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
Cyrilometodějská teologická fakulta, 2003. s. 48. ISBN: 80-244-0663-2.
7
Kán. 1679 CIC 1983 (účinný od 8.12.2015) Rozsudok, ktorým sa po prvý raz deklarovala nulita
manželstva, sa po uplynutí časovej lehoty určenej v kán. 1630-1633, stáva vykonateľným.
FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete:
http://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
8
Kán. 1608 § 1 CIC 1983 Na vynesenie akéhokoľvek rozsudku sa vyžaduje, aby sudca mal v sebe
morálnu istotu vo veci, ktorú treba rozsudkom rozhodnúť.
Kán. 1608 § 4 CIC 1983 Sudca, ktorý túto istotu nemohol nadobudnúť, má vyhlásiť, že právo
žalobcu nie je isté, a pozvanú stránku má ako oslobodenú prepustiť, ak nejde o kauzu, ktorá má
priazeň práva, a v takom prípade treba vyniesť rozsudok v jej prospech.
Prezentované kánony je potrebné vykladať aj prostredníctvom kán. 1060 CIC 1983: Manželstvo má
priazeň práva; preto v pochybnosti treba trvať na platnosti manželstva, kým sa nedokáže opak.
Kardinál Grocholewski poukazuje na skutočnosť, že morálna istota pramení nielen z procesného
princípu, ale aj z princípu manželského práva. GROCHOLEWSKI, Z. Morální jistota jako klíč pro
čtení norem procesního práva. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete:
http://cic.biskupstvi.cz/soubory/AI-MMVII_228-248.pdf.
9
Nijaký sudca nemôže vyniesť rozsudok o nulite manželstva, ak predtým nenadobudol morálnu
istotu o existencii tejto nulity. Na rozhodnutie o kauze nestačí len pravdepodobnosť. O každom
ústupku v tomto ohľade by platilo, že ak sa stane bežnou praxou, vyrovná cestu pre zavedenie
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10

zhodných výrokov - aj predseda Konferencie biskupov Slovenska, mons. Stanislav Zvolenský ,
ktorý bol jedným zo zástupcov Slovenskej republiky na Synode. Pápež František však súčasne
s Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus vydal aj procedurálne zásady ako postupovať v kauzách
11
manželskej nulity, pričom v čl. 12 zdôraznil úlohu morálnej istoty. Na základe prezentovaného
nemožno vyhodnotiť, že upustením od zásady dvoch zhodných výrokov, došlo k obmedzeniu alebo
oslabeniu nutnosti morálnej istoty sudcu v procese manželskej nulity, a teda k „uľahčeniu“
vyhlásenia nulity manželstva.
Samosudca pod zodpovedným dohľadom biskupa/Sám biskup sudcom
12
Podľa kán. 1425 § 1 bod 1 písm. b) CIC 1983 manželské kauzy rozhoduje senát zložený
z troch sudcov. Podľa kán. 1673 § 3 CIC 1983 (účinné od 8.12.2015) kauzy manželskej nulity nech
sú zverené kolégiu troch sudcov. Kolégiu nech predsedá sudca klerik, ostatní sudcovia môžu byť
13
laikmi. Kedy teda rozhoduje samosudca? Ustanovenie kán. 1425 § 4 CIC 1983 umožňuje
v prípade, že nemožno zostaviť kolégium, aby rozhodoval samosudca spolu s prísediacim
a audítorom. Rovnako tak kán. 1673 § 4 CIC 1983 (účinný od 8.12.2015) pripúšťa, aby v prípade
nemožnosti ustanoviť kolégiový tribunál, biskup zveril kauzy samosudcovi, ktorý – ak je to možné –
nech si priberie dvoch poradcov bezúhonného života, odborníkov v právnych alebo humánnych
vedách, ktorých na tento účel schváli biskup, tomuto samosudcovi po tom prináležia všetky úlohy
14
kolégiového tribunálu, ako predsedovi alebo ako spravodajcovi. V otázke možnosti ustanovenia
samosudcu – klerika, teda nedošlo k výraznejším zmenám.
2.2

rozvodu do Cirkvi - len pod iným menom, čiže ako vyhlásenie nulity manželstva. JÁN PAVOL II. Ján
Rímskej rote, 4. februára 1980, č. 6. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete:
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1980/february/documents/hf_jpii_spe_19800204_sacra-rota.html.
10
Je však nevyhnutné pripustiť, že zrušenie povinnosti dvoch rovnakých rozsudkov by niekedy
mohlo pôsobiť ako prijatie rozhodnutí istých tribunálov, ktoré často vynášajú rozsudky majúce
"rozvodového" ducha - ako svätý Ján Pavol II. a Benedikt XVI. viackrát naznačili. Napríklad v
príhovore Rímskej rote v roku 2008 Benedikt XVI. spomenul existenciu "miestnych jurisprudencií",
ktoré sa stále viac vzďaľujú od spoločnej interpretácie pozitívnych zákonov a dokonca aj od náuky
Cirkvi o manželstve.
Ak by toto zrušenie zákonodarca pokladal za užitočné, bolo by potrebné garantovať nenarušené
právo na odvolania sa manželskej stránky alebo obhajcu zväzku, ktorí nesúhlasia s prvým
rozsudkom v prospech nulity manželstva. Mohlo by tiež byť vhodné ustanoviť niektoré obzvlášť
problematické skutkové podstaty, pri ktorých by obhájca zväzku bol povinný sa odvolať. Napr.
manželstvo vyhlásené za neplatné ex kán. 1095 č. 2 a 3 po dlhom spolunažívaní, z ktorého sa
narodili aj deti, atď. Porovnaj: Arcibiskup Zvolenský o cirkevno-právnych aspektoch manželských
káuz.
[online].
[cit.
dňa
3.10.2015].
Dostupné
na
internete:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141014024.
11
Čl. 12 Pre dosiahnutie morálnej istoty, ktorá je nevyhnutná zo zákona, nestačí len prevaha
dôkazov a indícií, ale je potrebné vylúčiť akúkoľvek pozitivnu a rozumnú pochybnosť omylu ako
v práve, tak aj v skutkoch, hoci nie je vylúčená úplná možnosť opaku. FRANTIŠEK. Motu proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný Motu Proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete: http://duda.kapitula.sk/wpcontent/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
12
Kolégiovému tribunálu z troch sudcov sa pri zamietnutí opačného zvyku vyhradzujú:
1. sporové kauzy, týkajúce sa: a) puta posvätnej vysviacky; b) manželského zväzku pri zachovaní
predpisov kán. 1686 a 1688
13
Na prvom stupni súdu, ak azda nie je možné zostaviť kolégium, Konferencia biskupov môže
dovoliť, aby biskup, kým táto nemožnosť trvá, zveril kauzy samosudcovi klerikovi, ktorý tam, kde je
to možné, má si pribrať prísediaceho a audítora.
14
FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete:
http://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
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Významnou okolnosťou je však úloha diecézneho biskupa, ktorej posilnenie vychádza aj
15
z výsledkov Druhého vatikánskeho koncilu , ale aj z apoštolskej exhortácie pápeža Františka
16
Evangelii gaudium o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete . Práve biskupovi je zverená súdna
17
moc v skrátenom procese nulity manželstva.
Úloha diecézneho biskupa je však zdôraznená aj v oblasti pastorácie a starostlivosti
18
o odlúčených manželov alebo civilne rozvedených.
Skrátený proces
Kardinál F. Coccopalmerio 8. septembra 2015 vo Vatikáne na tlačovej konferencii o nových
procesných normách uviedol, že ide predovšetkým o to, aby sa na cirkevných súdoch pri kauzách
19
manželskej nulity nekonali súdne prieťahy. Skrátený proces, ktorý je novinkou v procesnom
kánonickom práve, je práve prostriedkom, ako urýchliť súdne konanie. Ide o konanie, ktoré je
možné aplikovať v prípade, že žiadosť o nulitu manželstva bude podopretá zvlášť evidentnými
dôkazmi. Podľa kán. 1683 CIC 1983 (účinný od 8.12.2015) bude možné skrátené konanie aplikovať
vždy, keď žiadosť o nulitu podajú obidve stránky alebo jedna z nich so súhlasom druhej stránky
a kumulatívne nastane súbeh okolností skutkov a osôb v prospech nulity, a zároveň je to podopreté
svedectvami alebo dokumentmi a nevyžaduje sa nijaké ďalšie skúmanie alebo dôslednejšie
2.3

15

Čl. 8 písm. a) Christus Dominus Dekrét o pastierskom úrade biskupov v Církvi: Biskupi ako
nástupcovia apoštolov majú v diecézach, ktoré sú im zverené, všetku vlastnú, bezprostrednú a
riadnu právomoc (potestas ordinaria) potrebnú na vykonávanie pastierskej služby. Dokumenty II.
vatikánskeho koncilu II. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 1993, s. 32-33.
16
Čl. 27 Apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete:
Snívam o misijnej rozhodnosti schopnej všetko premeniť tak, aby sa zvyky, štýly, jazyk a všetky
cirkevné štruktúry stali vhodnými prostriedkami na evanjelizáciu súčasného sveta – viac než
prostriedkami sebazáchovy. Reformu štruktúr, ktorú si vyžaduje pastoračné obrátenie, možno
chápať len v tomto zmysle: urobiť všetko tak, aby sa štruktúry stali viac misijnými; aby sa riadna
pastorácia v každej zo svojich podôb stala expanzívnejšou a otvorenejšou, a tak všetkých, ktorí sú
aktívni v pastoračnej službe, disponovala k postoju „vychádzania“ a pomáhala tak každému, komu
Ježiš ponúka svoje priateľstvo, dať pozitívnu odpoveď. Ako hovoril Ján Pavol II. biskupom Oceánie,
„každá obnova v Cirkvi musí mať za cieľ misiu, aby nepadla za obeť cirkevnej zahľadenosti do
seba“. FRANTIŠEK. Evangelii gaudium. [online]. [cit. dňa 4.10.2015]. Dostupné na internete:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolskaexhortacia-evangelii-gaudium.
17
Kán. 1683 CIC 1983 (účinný od 8.12.2015) Diecéznemu biskupovi prináleží súdiť kauzy
manželskej nulity skráteným konaním (...). FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.
Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa
3.10.2015]. Dostupné na internete: http://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
18
Uvedené vyplýva zo záverov Synody, jej výsledného dokumentu Relatio Synodi, ktorý v čl. 44:
„Keď manželia zakúsia problémy vo svojom vzťahu, musia mať možnosť spoľahnúť sa na pomoc a
sprevádzanie Cirkvi. Pastorácia založená na láske a milosrdenstve smeruje k záchrane osôb a
vzťahov. Skúsenosť ukazuje, že s náležitou pomocou a s pôsobením zmierenia vďaka milosti sa
veľké percento manželských kríz dá uspokojivým spôsobom prekonať. Vedieť odpustiť a cítiť, že mi
bolo odpustené, je základnou skúsenosťou rodinného života. Odpustenie medzi manželmi umožňuje
zakúsiť lásku, ktorá je navždy a nikdy nepominie (porov. 1 Kor 13, 8). Niekedy je však dôležité, aby
ten, kto prijal odpustenie od Boha, mal silu poskytnúť skutočné odpustenie, ktoré človeka obnovuje“.
Rovnako v čl. 45: „Na synode jasne zaznelo, že sú potrebné odvážne pastoračné rozhodnutia. Po
jasnom potvrdení vernosti evanjeliu rodiny a po uznaní toho, že odluka a rozvod sú vždy zranením,
ktoré vyvoláva hlboké utrpenie manželom, ktorí ho zažijú a ich deťom, synodálni otcovia
konštatovali potrebu nových pastoračných prístupov, ktoré vychádzajú zo skutočnej situácie
krehkosti rodín a z vedomia, že tejto krehkosti sa často skôr „trpne poddávajú”, než by ju prijímali v
plnej slobode. Ide o rozličné situácie, spojené tak s osobnými, ako aj kultúrnymi a spoločenskoekonomickými dôvodmi. Treba preto na ne hľadieť diferencovane, ako to navrhoval Ján Pavol II.
(porov. Familiaris consortio, 84)“. Relatio Synodi. [online]. [cit. dňa 4.10.2015]. Dostupné na
internete: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141022030.
19
Porovnaj: Zjednodušuje pápež cirkevné rozvody? Hovoríme s prof. Jánom Dudom. [online]. [cit.
dňa 4.10.2015]. Dostupné na internete: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150909036.
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zvieranie dôkazov. Na základe uvedeného možno vyhodnotiť, že musia byť kumulatívne splnené 4
21
podmienky na aplikáciu skráteného procesu. Podľa nášho názoru, ak nie je splnená čo i len jedna
z podmienok na aplikáciu skráteného procesu, je potrebné postupovať riadnym procesom.
22
Náležitosti žiadosti špecifikuje kán. 1684 CIC 1983 (účinný od 8.12.2015) .
Skrátený proces zároveň obsahuje lehoty pre súdneho vikára, ktorý v dekréte o určení
formuly sporu ustanoví aj spravodajcu a pomocníka a povolá na zasadnutie všetkých, ktorí sa musia
na zasadnutí zúčastniť v lehote 30 dní. Na zasadnutí po tom spravodajca, nakoľko je to možné,
vyzbiera dôkazy na jednej jedinej sesiii a určí termín 15 dní na predloženie poznámok v prospech
23
platnosti zväzku a obhajoby stránok, ak sú. Na základe uvedeného od prijatia žiadosti a splnení
ostatných podmienok na aplikáciu skráteného procesu má súdny vikár 30 dní na uskutočnenie
24
úkonov . Od uskutočnenia sesie po tom spravodajca určí 15 dní na vyjadrenie v prospech platnosti
manželstva alebo obhajobu strán. Na uvedený postup bola teda určená maximálna lehota spolu 45
dní. Nasleduje prijatie spisov diecéznym biskupom a konzultácia so spravodajcom a pomocníkom
(po obdržaní pripomienok obhajcu zväzku, v prípadoch verejného dobra promótora spravodlivosti
a obhajcov strán). Diecézny biskup, ak dosiahol morálnu istotu o nulite manželstva, vynesie
25
rozsudok, inak posunie kauzu na riadny proces. Z formulácie predmetných kánonov podľa nášho
názoru nevyplýva, že diecéznemu biskupovi bola určená lehota na posúdenie. Neexistencia lehoty
pre diecézneho biskupa je podľa nášho názoru správna, nakoľko musí rozhodnúť po dosiahnutí
morálnej istoty, pričom tento proces podľa nášho názoru nie je možné objektívne zadefinovať
lehotou.
26
Podľa vyjadrenia niektorých médií by skrátený proces mal trvať 45 dní. Po dôslednej
analýze textácie noriem skráteného procesu by to znamenalo, že ak súdny vikár zvolá zasadnutie
až na 30 deň lehoty (čo mu právo dovoľuje), uplynie 15 dní na podanie pripomienok, diecézny
biskup nemá priestor na poradu a preštudovanie spisového podkladu; o nadobudnutí morálnej istoty
o nulite manželstva nemôže byť v takomto extrémnom prípade ani zmienka. Na základe
prezentovaného hodnotíme, že nemožno hovoriť o maximálnej lehote 45 dní na skrátený proces, čo
je podľa nášho názoru logické vzhľadom na vážnosť prejednávaných prípadov. Podľa nášho

20

FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete:
http://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
21
Žiadosť podaná oboma stránkami (alebo len jednou so súhlasom druhej, pričom hodnotíme, že
súhlas musí byť zrejmý zo žiadosti); existencia súbehu okolností skutkov a osôb v prospech nulity,
svedectvá a dokumenty podporujúce súbeh okolností skutkov a osôb v prospech nulity;
nepotrebnosť ďalšieho skúmania alebo vykonania/zbierania dôkazov.
22
Žiadosť, ktorou sa začína skrátený proces, okrem prvkov uvedených v kán. 1504, musí: (1)
krátko, integrálne a jasne popísať fakty, na ktorých je žiadosť postavená; (2) uviesť dôkazy, ktoré
môže sudca bezprostredne získať; (3) v prílohe uviesť dokumenty, o ktoré sa žiadosť opiera.
FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete:
http://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
23
Kán. 1685 a 1686 CIC 1983 (účinné od 8.12.2015). FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex
Dominus Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus.
[online].
[cit.
dňa
3.10.2015].
Dostupné
na
internete:
http://duda.kapitula.sk/wpcontent/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
24
Určenie formuly sporu (dôvod neplatnosti), ustanovenie spravodajcu, pomocníka, zvolanie
zasadnutia všetkých potrebných osôb.
25
Kán. 1687 § 1 CIC 1983 (účinný od 8.12.2015). FRANTIŠEK. Motu proprio Mitis Iudex Dominus
Iesus. Preklad: DUDA, J. Apoštolský list vydaný Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. [online].
[cit.
dňa
3.10.2015].
Dostupné
na
internete:
http://duda.kapitula.sk/wpcontent/uploads/2010/10/Mitis.pdf.
26
[online]. [cit. dňa 3.10.2015]. Dostupné na internete: http://www.pluska.sk/spravy/zdomova/cirkevne-rozvody-rozhadani-manzelia-absolvuju-jeden-sud.html,
[online].
[cit.
dňa
3.10.2015]. Dostupné na internete: http://hn.hnonline.sk/svet-120/necakany-krok-papeza-frantisekzjednodusil-cirkevne-rozvody-904203.
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názoru, ak však diecézny biskup nenadobudne morálnu istotu o nulite manželstva v primeranej
27
lehote , je povinný čo najskôr posunúť kauzu na riadny proces.
ZÁVER
Na základe prezentovaného je evidentná snaha o zrýchlenie procesu manželskej nulity.
Zároveň však možno hodnotiť, že samotná aplikácia nových procesných noriem bude ešte otvárať
množstvo otáznikov. Legisvakačná lehota (vacatio legis) je dostatočná na oboznámenie sa s novými
normami, avšak výklad jednotlivých ustanovení, hlavne ustanovení týkajúcich sa skráteného
procesu a jeho lehôt, sa bude podľa nášho názoru formovať počas účinnosti nových noriem.
V každom prípade však uvedené normy považujeme za skutočnú reformu v oblasti zrýchlenia
procesu, najmä z dôvodu zrušenia zásady dvoch zhodných výrokov.
3
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INŠTITÚT SOCIETAS VČERA, DNES A ZAJTRA
Ľuboš Dobrovič
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstract: This paper focuses on the analysis and comparison of institute of partnership contract so
called societas in Roman law, its overlaps in the current legislation of contract of asocciation and its
codification capabilities.
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu a komparáciu inštitútu spoločenskej zmluvy tzv.
societas v rímskom práve, jej presahy do súčasnej právnej úpravy zmluvy o združení a jej
rekodifikačné možnosti.
Key words: societas, Roman law, civil law, recodification, reallocation of profit and loss
Kľúčové slová: societas, rímske právo, občianske právo, rekodifikácia, prerozdelenie zisku a straty
NAMIESTO ÚVODU
Význam rímskeho práva pre európsku právnu kultúru dnešných dní je nespochybniteľný.
Celé stáročia rímske právo formovalo platné právo a dodnes slúži ako určitá studňa poznatkov, z
ktorej môžu dnešní právnici čerpať znalosti o práve a jeho inštitútoch. Rímska spoločnosť a aktívne
rozvíjajúce sa obchodno-ekonomické vzťahy v nej signifikantnou mierou prispeli k vzniku, rozšíreniu
a zdokonaleniu inštitútu spoločenskej zmluvy tzv. societas, ktorá v rímsko-právnom prostredí prešla
1
zmenou od predklasického rigidného inštitútu erctum non citum až po justiniánsku societas, ktorá
sa svojimi jednotlivými aspektmi sčasti priblížila až k súčasnej právnej úprave zmluvy o združení
resp. českej společnosti.
1

INŠTITÚT SOCIETAS VČERA (RÍMSKA SOCIETAS)
Medzi formy spojenia majetku (alebo práce) dvoch alebo viacerých osôb právna romanistika
2
zaraďuje societas . Táto konsenzuálna zmluva narozdiel od emptio – venditio alebo locatio –
conductio nespočívala v poskytovaní určitých proti sebe stojacich práv a povinností medzi stranami
3
zmluvy. Societas slúžila jej stranám k spojeniu určitého majetku, práce alebo osôb (najmenej
dvoch) k dosiahnutiu spoločného prospechu. Uzavretím spoločenskej zmluvy sa nevytváral
nový subjekt práva, čiže societas nebola právnickou osobou. Strany zmluvy – spoločníci (socii)
sa zaväzovali k dosiahnutiu spoločne určeného cieľa, spoločnými prostriedkami a spoločne sa
podieľali na vzniknutom zisku a strate. „Cieľom spoločníka v societas nebolo získať čo najviac od
druhých, spoločníci boli v prvom rade priatelia presadzujúci ich spoločný záujem proti tretím
4
stranám.“ Societas sa zakladala zmluvou a to rôznymi spôsobmi. Modestinus uvádza: „Societatem
coire et re et verbis et per nuntium posse nos dubium est. – Spoločenskú zmluvu (spoločnosť) je
možné uzavrieť skutočným prijatím spoločenskej činnosti (skutkom) alebo aj výslovným prejavom
2

1

Inštitút ercto non cito alebo consortium bolo rodinné spoločenstvo v najstarších, predklasických
dobách rímskeho práva, v ktorom po smrti paterfamlias pokračujú v správe jeho majetku jeho filii
familias. Podiely majetku nie sú presne vymedzené, všetko patrí všetkým. Každý je oprávnený
k právoplatnému a pre ostatných záväznému nakladaniu s ktoroukoľvek spoločnou vecou. Inštitút
ercto non cito bol znovu objavený po nájdení pergamentu v Káhirskej knižnici vo februári 1933, ktorý
obsahoval rozširujúce znenie Gaiových Inštitúcií III 154 a, b; pokladá sa za vývojový predstupeň
samotnej societas.
2
Bartošek, M. Encyklopedie římského práva, s. 297
3
Zimmerman, R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, s. 451
4
Daube, D. Societas as Consensual Contract, s. 391
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(slovom) alebo prostredníctvom posla.“ Základnými náležitosťami societas boli 1. prínos resp.
6
vklad spoločníka, 2. účel založenia a 3. súhlas spoločníkov k založeniu a trvaniu societas.
Vzhľadom na obšírnosť problematiky rímsko-právnej societas sa predkladaný príspevok
bude venovať iba určitým, vybraným aspektom tejto konsenzuálnej zmluvy a to konkrétne
problematike vkladu do societas a prerozdelenia zisku a straty plynúcej z jej činnosti, ktorej sa
venovalo mnoho velikánov rímskej jurisprudencie (2.2).
2.1

Vklad do societas
Pri zakladaní spoločnosti, spoločníci (socii) sľúbili vložiť do spoločnosti určitý zmluvne
dohodnutý vklad. Tento vklad mohol mať rôzny charakter – do spoločnosti bolo možné vložiť: a)
majetok v čo najširšom chápaní napr. peniaze, nehnuteľnosti, tovar alebo aj pohľadávky, b) alebo
7
prispieť manuálnou prácou resp. intelektuálnou činnosťou. Samotné vklady spoločníkov do
spoločnosti nemuseli byť rovnaké čo sa týka charakteru a výšky vkladu. Ulpián tvrdí: „Avšak
spoločenskú zmluvu môžu uzavrieť aj osoby s nerovnako veľkým majetkom, pretože zväčša
8
chudobnejší nahrádza prácou to, čo mu v majetkovom porovnaní s druhým chýba.“ Vklady
spoločníkov, ktoré odovzdali societas, nevytvárali samostatný od spoločníkov právne nezávislý
9
majetok. Vložené vklady sa stávali spoluvlastníctvom všetkých spoločníkov a vytvorili tzv.
hospodársku základňu societas. Podľa toho, či spoločník vložil do spoločnosti celý majetok alebo
10
len časť svojho majetku sa rozlišovali societas na generálne a individuálne. Podiely na majetku
societas sa odvíjali od poskytnutých vkladov v tom prípade, že neboli zmluvou stanovené rôzne
podiely spoločníkov.
Miera účasti spoločníkov na zisku a strate
Mieru účasti spoločníkov na dosiahnutých ziskoch a stratách bolo možné dohodnúť zmluvne.
Prirodzene, ak sa zmluvne nedohodli podmienky rozdelenia zisku a straty, platila nevyvrátiteľná
právna domnienka, ktorá prezumovala rovnosť podielov medzi kontrahentami: „Ak neboli v
11
spoločenskej zmluve uvedené podiely, je stanovené, že sú rovnaké.“
Ak zmluva pri otázke prerozdelenia zisku a straty mlčala, vzhľadom na vyššie uvedenú
právnu domnienku, nebol spoločníkom postup redistribúcie zisku a straty v žiadnom prípade sporný.
V prípade, že miera účasti na zisku a strate zmluvne dohodnutá bola; napríklad v pomere 2/3 a 1/3
v prípade dvoch spoločníkov, platila táto dohoda o čom svedčí aj fragment: „Ak sú podiely na zisku
a strate vyjadrené číselne, musia sa zohľadniť. Lebo nikdy sa nespochybňovalo, že platí dohoda, v
ktorej sa dvaja navzájom dohodli, že na zisku a strate sa jeden zúčastní dvoma tretinami, druhý
12
však jednou tretinou.“ Podobnú úpravu obsahujú aj Justiniánske Digesta, ktoré ale takéto
dojednanie dovoľujú pod podmienkou: „...ak sa dohodlo, že jeden spoločník má dva alebo tri
podiely, druhý jeden, je takáto dohoda platná? Uznáva sa, že takáto dohoda je platná len ak
spoločník priniesol do spoločnosti viac buď peňazí alebo práce alebo akejkoľvek inej veci.
Problém vznikol až pri divergentnom prístupe k prerozdeleniu zisku a straty. Pramene
rímskeho práva, akými sú Justiniánske Inštitúcie, Justiniánske Digesta a Gaiove Inštitúcie nám
ponúkajú zreteľný dôkaz o polemike, ktorá nastala v otázke redistribúcie zisku a straty. Quintus
Mucius Scaevola sa v časoch republiky domnieval, že spoločenská zmluva, ktorá obsahovala
dojednanie, kde jednej zmluvnej strane pripadne zisk z dvoch tretín a strata z jednej tretiny a
naopak druhej zmluvnej strane strata z dvoch tretín a zisk z jednej tretiny je neplatná a to z dôvodu,
že odporuje povahe spoločenskej zmluvy – contra naturam societatis. Názor Mucia bol postavený
na argumente, ktorý odkazoval na už v úvode spomínane consortium resp. ercto non cito. Pri
dedení zodpovedali dedičia za dlhy poručiteľa presahujúce aktíva v pomere, v akom dedili. Dedičia
sa mohli javiť ako ex partes inaequales, no pokým spoločné ercto non cito trvalo, zisk a strata z
2.2

5

D 17, 2, 4 – Blaho, P., Vaňková, J. Corpus Iuris Civilis – Digesta - Tomus I., s. 331
Bartošek, M. Encyklopedie římského práva, s. 297
7
Bartošek, M. Encyklopedie římského práva, s. 297
8
D 17, 2, 5 – Blaho, P., Vaňková, J. Corpus Iuris Civilis – Digesta - Tomus I., s. 331
9
D 19, 5, 13, 1 - ...nemo societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit.
10
V prípade generálnych societas išlo o celý majetok – prítomný, ale aj budúci.
11
D 17, 2, 29 – Si non fuerint partes societati adiectae, aequas eas esse constat. - Blaho, P.,
Vaňková, J. Corpus Iuris Civilis – Digesta - Tomus I., s. 337
12
Inst. III, 25, 1 – Blaho, P. Justiniánske Inštitúcie, s. 181
6
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neho plynúce boli pre všetkých členov spoločné. Mucius odkazujúc na consortium (ercto non citum),
argumentoval, že stanovením rôzneho pomeru prerozdelenia zisku a straty v klasickej societas (2/3
zisku a 1/3 straty u spoločníka A a 1/3 zisku a 2/3 straty u spoločníka B) by došlo k dohode, ktorá
odporuje samotnej povahe spoločenskej zmluvy – contra naturam societatis.
Proti tomuto tradičnému názoru Mucia sa postavil Servius Sulpicius Rufus, ktorý takéto
dojednanie zmluvy považoval za platné a to z dôvodu, že niekedy je pre spoločnosť činnosť
13
spoločníka tak podstatná, že dokonca sa na strate podieľať vôbec nemusí a bude požívať iba zisk.
V akom prípade teda mohlo dôjsť k dojednaniu, v ktorom jeden zo spoločníkov vôbec neniesol
podiel na strate a ako podstatná musela byť činnosť spoločníka, aby sa podieľal len na zisku?
Rímska občianska spoločnosť nazerala prísne negatívne na obchodné aktivity, ktoré nesúviseli s
poľnohospodárstvom a ktoré prinášali zisk. Osoba kupca resp. obchodníka nikdy v rímskej
spoločnosti nedosiahla uznanie, hoci bola základným determinantom jeho rozvoja. O tomto fakte
svedčia epigrafy rímskych kupcov nájdene v Pompejách a Ríme, kde svoj kupecko-obchodnícky
život pred rímskou spoločnosťou ospravedlňovali tým, že ich obchodovanie nespočívalo len v
predaji a kúpe tovaru, ale ich činnosť spočívala v dovoze tovaru z cudziny, či už plavbou po mori
14
alebo z veľkých diaľok: „Často som podnikal cesty cez vlny a more“ . Spoločným ospravedlňujúcim
faktorom týchto mužov – obchodníkov bolo podstupovanie nebezpečenstva a prejavovanie odvahy.
Tieto faktory uvádzajú Justiniánske Digesta ako dôvod, pre ktorý sa môže spoločník v societas
nepodieľať na strate spoločnosti: „...veľmi často má totiž činnosť spoločníka takú hodnotu, že
spoločnosti prináša viac ako peniaze, napríklad, ak sa sám plaví po mori, ak sám cestuje do
15
cudzích krajín alebo sám podstupuje nebezpečenstvá.“
V týchto prípadoch, bez ktorých
fungovanie a dosiahnutie účelu societas nebolo možné, právo umožňovalo podieľanie sa len na
zisku. V tomto spore teda vyhral pokrokovejší názor Sulpicia pred tradičným názorom Mucia, ktorý
umožňoval spoločníkom voľne si upraviť vlastné práva a povinnosti v rámci societas a ktorý lepšie a
vhodnejšie reflektoval vtedajšiu právnu a spoločenskú realitu.
Rímske právo je typické svojou dispozitívnosťou v oblasti súkromného práva - kde
interferencia práva nie je nutná, tam sa má ponechať čo najširšia voľnosť medzi zmluvnými
stranami. Výnimkou zo zmluvnej voľnosti, medzi stranami zmluvy týkajúcej sa miery podielov na
zisku a strate, bola tzv. societas leonina. Levia spoločnosť opísaná v Phaedrovej bájke - Krava,
16
koza, ovca a lev, znela : „Spoločnosť vytvorená s mocným nie je nikdy spoľahlivá. Tento krátky
príbeh svedčí o tom, že je to pravda. Krava, koza, ovca sa stali spoločníkmi (kvôli koristi) s levom.
Keď ulovili silného jeleňa, došlo k rozdeleniu na časti a lev prehovoril: Beriem si prvú časť na
základe môjho titulu, pretože o mne hovoria ako o kráľovi. Druhá časť mi pripadne, pretože som váš
spoločník. Potom, pretože som najsilnejší, tretia časť bude moja. A každému, kto sa dotkne štvrtej
17
časti sa prihodí nehoda. Touto bezohľadnosťou si odniesol celú korisť sám.“ Túto bájku
pretransformoval do svojho dobrozdania Cassius: „Artisto oznamuje: Cassius dal dobrozdanie, že
nemožno uzavrieť takú spoločenskú zmluvu, pri ktorej by jeden (spoločník) mal zisk a druhý znášal
stratu, a že taká spoločenská zmluva sa zvyčajne nazýva societas leonina (levia spoločnosť); my
súhlasíme s tým, že taká spoločenská zmluva, z ktorej by jeden mal zisk, avšak druhý by nemal
nijaký zisk, iba by znášal stratu je neplatná; taký druh spoločenskej zmluvy, z ktorej niekto môže
18
očakávať stratu a nie aj zisk je totiž veľmi neslušný (nespravodlivý).“ Na základe vyššie uvedenej
bájky a paragrafu je zrejmé, že prerozdelenie spoločníkom (levom), ktorý by mal iba zisk je
19
iniquissimum . Popravde, tu k žiadnemu prerozdeleniu nedošlo. Napríklad pre platné emptiovenditio je potrebné aspoň symbolické protiplnenie v peniazoch a taktiež pri societas musí socius v
prípade zisku dostať aspoň nejaký benefit (nemusí ísť o spravodlivú časť). Pre rímskych juristov
bolo zreteľne nespravodlivé a proti podstate spoločenskej zmluvy, ak by spoločníkovi neprináležala
aspoň nejaká časť zisku.
13

Celý spor je spracovaný v Ius. Inst. III, 25, 1-2. Skřejpek, M. Iustiniani Institutiones – Justiniánske
instituce, s. 279
14
Epigraf CIL IX, 3337. Giardina, A. Rímsky človek a jeho svet, s.259
15
D 17, 2, 29, 1 – Blaho, P., Vaňková, J. Corpus Iuris Civilis – Digesta - Tomus I., s. 337
16
Jensen, B. M. Societas leonina or the lion's share. An analysis of Aesopica 149, Phaedrus I.5 and
Babrius I.6, s. 100 - 101
17
Preklad autora. Perry, B. E.: Babrius and Phaedrus. s. 227-229
18
D 17, 2, 29, 2 – Blaho, P., Vaňková, J. Corpus Iuris Civilis – Digesta - Tomus I., s. 337 - 338
19
Nezaložený na správaní podľa princípov rovnosti a spravodlivosti.
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INŠTITÚT SOCIETAS DNES (ZMLUVA O ZDRUŽENÍ PODĽA § 829 A NASL. OZ)
Súčasná právna úprava zmluvy o združení podľa § 829 a nasl. OZ má zreteľný pôvod v
rímskej societas (nie je právnickou osobou, združuje osoby a majetok k dosiahnutiu spoločne
určeného cieľa). No vzhľadom na fakt, že k vytvoreniu ustanovení zmluvy o združení došlo v 50.
rokoch so zámerom - podľa vtedajšej dôvodovej správy k občianskemu zákonníku z roku 1950 –
zabrániť, „aby táto združovacia forma (predošlá spoločnosť) nebola zneužívaná k vytváraniu čisto
20
kapitálových podnikateľských útvarov.“ Na myšlienkovom podklade ustanovení z roku 1950 je
postavená aj súčasná právna úprava zmluvy o združení (§§829 a nasl. OZ)
V rámci skúmanej problematiky miery účasti zmluvných strán na zisku a strate pozorujeme
rôzne presahy rímskej právnej úpravy do súčasnej, na území Slovenskej republiky platnej právnej
úpravy. Zákonodarca nám v ustanovení § 835 ods. 1 ponúka skromné riešenie problematiky
redistribúcie zisku a straty medzi účastníkov - teda zmluvné strany zmluvy o združení. „Podiely na
majetku získanom spoločnou činnosťou sú rovnaké, ak zmluva neurčuje inak.“
Za použitia jazykového a logického výkladu tohto ustanovenia môžeme porovnaním rímskoprávnej úpravy skúmať rôzne prípady, ktoré môžu nastať pri redistribúcii zisku a straty v rámci
zduženia. Je vhodné pripomenúť, že pod majetkom, ktorý účastníci zmluvy o združení redistribujú
medzi sebou, chápeme majetok získaný pod prizmou spoločnej, súhrnnej činnosti jednotlivých
účastníkov zmluvy pri dosahovaní účelu združenia – teda majetok, ktorý účastníci nadobudli počas
trvania združenia, nie ten, ktorý do združenia vložili ako vklad. Ak by sme mali komparovať prípady
redistribúcie zisku a straty vychádzajúce z rímskych prameňov a súčasné platné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, našli by sme presah hneď v prvom prípade. Nevyvrátiteľná právna
domnienka rovnosti podielov na zisku a strate v prípade mlčania zmluvy platila už v rímskom práve
a je tomu tak dodnes. Jazykový výklad ustanovenia § 835 ods. 1 taktiež poukazuje na uplatnenie
zásady zmluvnej voľnosti pri úprave veľkosti podielov a pomeru na zisku a strate, v prípade ak
zmluva resp. dohoda účastníkov zmluvy o združení takéto podiely určuje. Je zrejmé, že bude
možné dohodnúť číselným pomerom podiel na zisku a strate medzi účastníkmi zmluvy o združení.
Tento prípad nebol sporný ani v rímskom práve. Otázkou ale je, ako sa vysporiadať s prípadom
divergentného prístupu k redistribúcii zisku medzi účastníkov zmluvy o združení v rôznych
pomeroch (účastník A – 2/3 zisku a 1/3 straty, účastník B – 1/3 zisku a 2/3 straty) alebo dokonca v
prípade societas leonina, kedy by sa účastník mal podieľať len na strate združenia?
V prípade divergentnej redistribúcie zisku a straty medzi účastníkov zmluvy o združení
(účastník A – 2/3 zisku a 1/3 straty, účastník B – 1/3 zisku a 2/3 straty) za použitia logického výkladu
slov ustanovenia „...ak zmluva neurčuje inak“ je zrejmé, že účastníci zmluvy o združení si svoje
práva a povinnosti (podiely na zisku a strate), môžu upraviť voľne, čiže nič nebráni divergentnému
stanoveniu redistribúcie zisku a straty. Podobným výkladom by bolo možné skúmať prípad societas
leonina, kedy sa účastník podieľa len na strate združenia. Na tento prípad je vhodné pozerať
optikou rímskeho práva a inšpirovať sa jeho názorovou základňou. V prípade striktného jazykového
21
výkladu súčasne platného ustanovenia §835 ods.1 OZ „...ak zmluva neurčuje inak“
je možné
tvrdiť, že zmluvné dojednanie societas leonina je možné, vzhľadom na fakt, že zákon takúto dohodu
výslovne nezakazuje. Podobný názor zastáva aj Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí pod sp. zn.
1 Obo 150/1998, v ktorom tvrdí: „Ak sa v dohode o rozpustení združenia dohodnú jeho účastníci na
rozdelení záväzkov zo spoločnej činnosti, nejde o neplatný právny úkon, pretože zákon takúto
dohodu výslovne nezakazuje.“ Aj keď v tomto rozhodnutí nejde o prípad zmluvy o združení, ktorou
sa združenie zakladá, ale o typ dohody, ktorou združenie zaniká, ide o rovnaký predmet zmluvnej
úpravy, teda o redistribúciu straty, ktorá môže byť dohodu upravená aj tak, že jeden z účastníkov
ponesie celú zodpovednosť za stratu. Je chybou zákonodarcu, že prípad societas leonina neupravil
výslovne v texte zákona, pretože takéto dojednanie pokladáme za krajne nemorálne (iniquissimum).
Podobný názor sa presadil aj v Českej republike, kde takéto ustanovenie obsahuje v Českej
republike súčasne platný nový občanský zákoník.
3

20

Dôvodová správa k zákonu č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník. Dostupné na internete:
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>,
dňa 5.10.2015 s. 535
21
§835 ods.1 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
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INŠTITÚT SOCIETAS ZAJTRA (REKODIFIKAČNÉ TENDENCIE – INŠPIRÁCIA
ČESKOU REPUBLIKOU)
Súčasne platná právna úprava zmluvy o združení v Slovenskej republike (zavedená novelou
zák. č. 509/1991) sa v praxi ukázala ako životaschopná, no je zrejmé, že zákonodarcom skromné
poňatie tejto zmluvy trpí rôznymi nepresnosťami a nedostatkami. Pri ich napravení, či už vo forme
novely Občianskeho zákonníka alebo v blízkej či vzdialenej budúcnosti pripravovanej rekodifikácie
civilného práva, by bolo vhodné inšpirovať sa právnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník (tzv. nový občiansky zákonník), ktorý je v súčasnosti platný na území Českej republiky.
Súčasne platná právna úprava ustanovení §§ 2716 – 2746 o spoločnosti v zákone č. 89/2012 Sb.
nadväzuje na historickú úpravu všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1811 (AGBG), kde bol
tento inštitút upravený v §§ 1175 – 1216 ako tzv. smlouva o společenství statků. Nový občiansky
zákonník sa zakotvením právnej úpravy spoločnosti navrátil k prameňom českej civilistiky, teda k
právnej úprave odvodenej od rímskeho práva.
Vzhľadom na špecifickosť skúmanej problematiky, teda otázke redistribúcie zisku a straty
medzi spoločníkov v rámci societas naschvál opomenieme iné, nové a rekodifikáciou právnej úpravy
spoločnosti v českom právnom priestore zmenené aspekty a prvky. Súčasná česká právna úprava v
ustanovení § 2728 ods. 1 a 2 NOZ značne konkretizuje a širšie upravuje problematiku redistribúcie
zisku narozdiel od právnej úpravy platnej v slovenskom právnom priestore.
V § 2728 ods. 1 NOZ zákonodarca ustanovuje: „Neurčí-li smlouva poměr, jakým se
společníci podílejí na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, jsou
jejich podíly stejné. Určí-li smlouva poměr, jakým se společník podílí buď jen na majetku, anebo jen
22
na zisku nebo na ztrátě, platí stejný poměr i pro ostatní případy.“ Podiely spoločníkov na majetku
získanom za trvania spoločnosti, na zisku či strate nemusia byť rovnaké. Taktiež je prípustne, aby
podiel jedného spoločníka na získanom majetku či na zisku bol väčší ako jeho podiel na strate,
23
platná je i dohoda, že niektorý zo spoločníkov nebude povinný niesť žiadnu stratu. Právna úprava
ustanovenia § 2728 ods. 1 plne reflektuje zásadu zmluvnej voľnosti medzi kontrahentami a taktiež
zodpovedá realite (obchodných) vzťahov medzi spoločníkmi, kde divergentná veľkosť pomerov a
podielov na zisku a strate odzrkadľuje mieru pracovnej činnosti, hodnotu poskytnutého majetku do
spoločnosti, odborné znalosti spoločníka alebo poskytnuté know-how. Pri mlčaní zmluvy sa
prezumuje, že podiely spoločníkov na zisku a strate sú rovnaké. Touto širšou a presnejšou právnou
úpravou český zákonodarca upravuje podrobnejšie a presnejšie prípady, ktoré slovenská právna
24
úprava minimalisticky zahŕňa pod právnu vetu „...ak zmluva neurčuje inak.“.
Samostatný odsek českej právnej úpravy redistribúcie podielov na zisku a strate v NOZ je
venovaný problematike societas leonina, čiže vylúčenia spoločníka zo zisku a podieľanie sa len na
strate spoločnosti. V § 2728 ods. 2 je uvedené: „Ujednání vylučující právo společníka na podíl na
zisku nemá právní účinky. Ujednání vylučující povinnost společníka podílet se na ztrátě má právní
25
účinky jen mezi společníky.“ Toto ustanovenie zakotvuje výslovný zákaz teda neplatnosť
zmluvného dojednania, podľa ktorého by spoločník niesol iba podiel na strate a nepožíval by žiaden
zisk. Inak povedané, spoločník ma doslova právo na podiel na zisku spoločnosti. V druhej časti
ustanovenia opačne zákonodarca stanovuje možnosť dohody, podľa ktorej sa spoločník vôbec
nemusí podieľať na strate spoločnosti, no táto dohoda nemá právne účinky voči tretím stranám, čiže
prípadnú stratu resp. dlh spoločnosti môže veriteľ vymáhať aj od spoločníka, ktorý sa nemá podieľať
na strate (bude musieť veriteľovi plniť – spoločníci sú za dlhy zodpovedný solidárne) – je zrejmé, že
tento spoločník bude vzhľadom na zmluvnú úpravu konkrétnej spoločenskej zmluvy regresne
vymáhať zaplatený dlh od ostatných zmluvne na strate podieľajúcich sa spoločníkov.
4

NAMIESTO ZÁVERU
Komparáciou v príspevku skúmaných právnych úprav rímsko-právnej societas, aktuálne
platnej slovenskej zmluvy o združení a českej společnosti je zreteľne vidieť minulosť, súčasnosť a
možnú budúcnosť tohto inštitútu v právnom priestore Slovenskej republiky. Nesmierna zhodnosť
5
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§2728 ods. 1 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník
Hulmák, M., a kol. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zválštní část (§2055 – 3014):
komentář, s. 1255
24
§835 ods.1 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
25
§835 ods.2 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
23
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právnych pravidiel resp. ustanovení (s prihliadnutím na veľkú historickú a časovú vzdialenosť)
inštitútov rímskej societas a českej společnosti svedčí o fakte, že rímske právo ako historický,
ideový a morálny právny základ, žije v európskom kontinentálnom a „československom“ právom
priestore aj naďalej. Týka sa to aj ustanovení upravujúcich redistribúciu zisku a straty medzi
kontrahentov spoločenskej zmluvy. Dôsledné dodržiavanie zásady zmluvnej voľnosti, avšak právne
obmedzené, v zmysle zákazu amorálnej úpravy societas leonina, čiže zákazu vylúčenia spoločníka
zo zisku spoločnosti, ktoré má svoj základ už v prameňoch rímskeho práva by sa mali stať ideovým
a právnym základom pre slovenského zákonodarcu a právneho vedca pri prípadnej rekodifikácii a
tvorbe novej právnej úpravy civilného práva na Slovensku.
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APLIKACE ČLÁNKU 6 ODST. 1 ÚMLUVY O OCHRANĚ
LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD V ROZHODČÍM
ŘÍZENÍ 1
Klára Drličková
Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Abstract: This paper deals with the application of Art. 6(1) of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms (“ECHR“) in arbitration. The conclusion of an arbitration
agreement is permissible under Art. 6(1), but the absence of constraint is a condition. It is
undisputed that Art. 6(1) is applicable in court proceedings relating to arbitration and in compulsory
arbitration. The direct application of Art. 6(1) in arbitration is still a question. The aim of this paper is
to analyse the direct application of Art. 6(1) in arbitration, i.e. the obligation of arbitrators to apply
this provision. First, the paper summarizes and evaluates the arguments against the application of
Art. 6(1) in arbitration. Secondly, the obligations and responsibility of Contracting States are
analysed. Finally, the paper deals with the obligation of arbitrators to apply Art. 6(1) from the point of
view of the horizontal effect of human rights. The paper deals only with the view of the ECHR,
European Court of Human Rights and national courts. The view of the arbitrators themselves stays
aside.
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá otázkou aplikace článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských
práva a svobod („EÚLP“) v rozhodčím řízení. Uzavření rozhodčí smlouvy je z pohledu článku 6 odst.
1 přípustné, pokud nebyla uzavřena pod nátlakem. Není sporu o tom, že článek 6 odst. 1 se použije
v řízení před soudy a v povinném rozhodčím řízení. Přímá aplikace článku 6 odst. 1 v rozhodčím
řízení zůstává nadále otázkou. Cílem tohoto příspěvku je analýza otázky přímé aplikace článku 6
odst. 1 v rozhodčím řízení, resp. povinnosti rozhodců toto ustanovení aplikovat. Příspěvek nejprve
shrnuje a hodnotí argumenty proti aplikaci článku 6 odst. 1. Dále je rozebrána otázka povinnosti a
odpovědnosti států podle EÚLP v souvislosti s rozhodčím řízením. V poslední části se příspěvek
zabývá povinností rozhodců aplikovat článek 6 odst. 1 pohledem tzv. horizontálního účinku lidských
práv. Příspěvek se zabývá pouze pohledem samotné EÚPL, resp. Evropského soudu pro lidská
práva a národních soudů. Stranou zůstává pohled samotných rozhodců.
Key words: arbitration, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, Art. 6(1), European Court of Human Rights, horizontal effect of human rights
Kľúčové slová: rozhodčí řízení, Úmluva o ochraně lidských práva a svobod, článek 6 odst. 1,
Evropský soud pro lidská práva, horizontální účinek lidských práv
ÚVOD - ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A LIDSKÁ PRÁVA
V akademické rovině byl po dlouhou dobu zastáván názor, že lidská práva mají malý či
2
žádný význam pro rozhodčí, resp. mezinárodní rozhodčí řízení. Tento názor je však překonán.
Rozhodčí řízení je významným způsobem řešení především obchodních sporů. V případě
mezinárodního rozhodčího řízení lze hovořit o způsobu dominantním. Účelem rozhodčího řízení je
stejně jako v případě soudního řízení nalézání a aplikace práva, rozhodčí řízení plní stejnou funkci
1

1

Tento příspěvek byl vytvořen v rámci projektu GAČR GA15 08182S Role veřejného zájmu
v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži.
2
LEW, J.D.M.; MISTELIS, L.A.; KRÖLL, S.M.: Comparative International Commercial Arbitration, s.
90.
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jako soudní řízení. Představa rozhodčího řízení zcela oproštěného od národního práva je dnes již
překonána. Ačkoli autonomie vůle stran je klíčová, má své limity spočívající minimálně v kogentních
4
normách a veřejném pořádku lex arbitri. Nelze také říci, že strany uzavírají rozhodčí smlouvu s tím,
že se zcela vzdávají lidských práv. V neposlední řadě nelze ignorovat dnes již bohatou judikaturu
Evropského soudu pro lidská práva („ESLP“), která se zabývá vztahem rozhodčího řízení a Úmluvy
o ochraně lidských práva a svobod („EÚLP“).
Samotná EÚLP se výslovně o rozhodčím řízení nezmiňuje. Práva, která mohou hrát roli
5
v rozhodčím řízení, můžeme odhalit pouze interpretací. Z tohoto důvodu je klíčová právě judikatura
ESLP. Centrem pozornosti je článek 6 odst. 1 EÚLP zakotvující procesní práva a zajišťující právo
na spravedlivý proces. Judikatura ESLP dovodila řadu implicitních požadavků doplňujících ty
výslovně vyjádřené v článku 6 odst. 1. Článek 6 odst. 1 zakotvuje následující práva: právo na
přístup k soudu, právo na nezávislého a nestranného soudce, právo na uplatnění své věci včetně
práva být slyšen, zásadu rovného zacházení, právo obdržet odůvodněné rozhodnutí, právo obdržet
6
rozhodnutí v přiměřené době, právo na veřejné řízení.
7
Uzavření rozhodčí smlouvy je podle EÚLP přípustné, pokud nebyla uzavřena pod nátlakem.
Není sporu o tom, že článek 6 odst. 1 se použije v řízení před soudy (např. řízení o zrušení
8
9
rozhodčího nálezu) a v povinném rozhodčím řízení (tedy takovém, které je nařízeno zákonem).
Přímá aplikace článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení zůstává nadále otázkou. Od prvotního striktního
odmítání této aplikace je dnes patrný zjevný posun. Cílem tohoto příspěvku je analýza otázky přímé
aplikace článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení, resp. povinnosti rozhodců toto ustanovení aplikovat.
Nejprve budou shrnuty a zhodnoceny argumenty uváděné proti aplikaci článku 6 odst. 1
10
v rozhodčím řízení. Bude zmíněna i otázka povinnosti států podle EÚLP v souvislosti s rozhodčím
řízením. Pro povinnost rozhodců aplikovat článek 6 odst. 1 je klíčová otázka tzv. horizontálního
účinku lidských práv. V příspěvku se budu se zabývat pouze pohledem samotné EÚPL, resp. ESLP
a národních soudů. Stranou zůstane pohled samotných rozhodců.
ARGUMENTY PROTI APLIKACI ČLÁNKU 6 ODST. 1 V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
V literatuře se objevily tři argumenty proti aplikaci článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení. První
argument je založen na vzdání se práv. Tento argument vychází ze skutečnosti, že v okamžiku
uzavření rozhodčí smlouvy se strany vzdávají práv podle článku 6 odst. 1 EÚLP. Argument o
úplném vzdání se práv však nyní již neobstojí proti judikatuře ESLP. Z judikatury ESLP vyplývá, že
uzavření rozhodčí smlouvy neznamená automaticky vzdání se všech práv obsažených v článku
11
6(1). Je nutné rozlišovat právo na soudní řízení a právo na právní ochranu. Pouze prvního z nich
2

3

BĚLOHLÁVEK, A.J.: Arbitration from Perspective of Right to Legal Protection and Right to Court
Proceedings (the Right to Have One’s Case Dealt with by a Court): Significance of Autonomy and
Scope of Right to Fair Trial, s. 52.
4
Ke vztahu národního práva a rozhodčího řízení viz např. CORDERO-MOSS, G.: International
Arbitration is not Only International, s. 7-39; RADICATI DI BROZOLO, L.: International Arbitration
and Domestic Law, s. 40-57.
5
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 396; JAKSIC, A.: Arbitration and Human Rights, s.
184.
6
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 397.
7
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27.2.1980, Deweer proti Belgii, bod 49.
8
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 399.
9
Viz např. rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 12.10.1983, Bramelid a Malmström
proti Švédsku, bod 30.
10
Analýzou těchto argumentů se autorka již zabývala dříve. Viz SVOBODOVÁ, K.: Application of
the Article 6(1) of the ECHR in International Commercial Arbitration.
11
Viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23.2.1999, Suovaniemi a ostatní proti
Finsku. ESLP zde mimo jiné uvedl, že není pochyb, že dobrovolné vzdání se soudního řízení ve
prospěch rozhodčího řízení je v zásadě přípustné podle článku 6. I přesto takové vzdání se nutně
neznamená vzdání se všech práv podle článku 6. Jednoznačné vzdání se práv podle EÚLP je
možné pouze tehdy, je-li vzdání se přípustné. Vzdání se může být přípustné v případě určitých práv,
ale nepřípustné v případě jiných práv. Rozdíl existuje i mezi jednotlivými právy podle článku 6.
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je možné se vzdát. Uzavřením rozhodčí smlouvy se strany jednoznačně vzdávají pouze práva na
přístup k soudu a práva na veřejné řízení. Ostatních práv obsažených v článku 6 se strany
13
uzavřením rozhodčí smlouvy automaticky nevzdávají. Standard spravedlivého procesu obsažený
14
v článku 6 odst. 1 tak může hrát roli v rozhodčím řízení.
Druhý argument proti aplikaci článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení vychází z textu článku 6
odst. 1. Článek 6 odst. 1 má být aplikován před soudem, který byl zřízen zákonem, rozhodci však
15
nejsou takovým soudem. I tento argument však neobstojí. Z judikatury ESLP je patrný široky
výklad tohoto pojmu. Soud ve smyslu článku 6 odst. 1 nemusí být nutně chápán jako zákonný soud
klasického typu, začleněný do standardní soudní soustavy daného státu. Smyslem pojmu soud
16
zřízený zákonem bylo vyloučit vytváření výjimečných soudů určených pouze pro jednotlivý případ.
To však není případ rozhodčího řízení. Ačkoli jsou rozhodci určeni stranami, rozhodčí řízení je
založeno a organizováno právním předpisem. Lze ho tedy považovat za „soud zřízený zákonem“ ve
17
smyslu článku 6 odst. 1.
Třetí argument vychází z tvrzení, že EÚLP je závazná pouze pro smluvní státy. Těm jsou
stanoveny vynutitelné povinnosti, při jejichž porušení vzniká státům odpovědnost. Rozhodci jsou
soukromé osoby, které není možné považovat za orgány státu a kterým nemůže vzniknout
18
odpovědnost na základě EÚLP. V tomto případě však dochází k zaměňování rozsahu aplikace
EÚLP a odpovědnosti smluvních států dle EÚLP. Článek 1 EÚLP stanoví, že smluvní státy přiznají
každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v úmluvě. Pokud jde o územní
působnost, EÚLP dopadá na události, jednání a opomenutí, která jsou předmětem stížnosti a která
19
se odehrála na území smluvního státu. Z článku 1 EÚLP je zřejmé, že EÚLP dopadá na
20
„každého“, kdo podléhá jurisdikci smluvního státu. Zcela odlišnou je pak otázka odpovědnosti
smluvních států, tedy zda událost, jednání či opomenutí, které je předmětem stížnosti, je přičitatelné
21
státu a stát je tedy odpovědný za porušení povinnosti podle EÚLP. Ani třetí argument tedy
nevylučuje aplikaci článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STÁTŮ VE VZTAHU K ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ PODLE
EÚLP
Jak již bylo uvedeno výše, dle článku 1 jsou smluvní státy povinny přiznat každému, kdo
podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v úmluvě. Smluvní státy mají primárně povinnost
zdržet se porušení chráněných práv a svobod. Mají však rovněž pozitivní povinnosti zajistit účinné
uplatnění práv a svobod. Z formulace článku 1 je zřejmé, že se jedná o „povinnost dosáhnout
22
výsledku“.
V kontextu článku 6 odst. 1 EÚLP to znamená, že smluvní státy musí zajistit každému v jeho
jurisdikci spravedlivý a veřejný proces nezávislým a nestranným soudem založeným zákonem, který
rozhodne o jeho občanských právech a závazcích. Tato povinnost však nebude vyčerpána pouze
tím, že stát vytvoří soudní systém a zajistí soudní řízení odpovídající článku 6 odst. 1. Práva
23
obsažená v článku 6 odst. 1 musí být garantována i těm, kteří volí rozhodčí řízení. Stát má tak
povinnost zdržet se jednání, tedy odmítnout uznat či vykonat nález, který je v rozporu s článku 6
3

12

BĚLOHLÁVEK, A.J.: Arbitration from Perspective of Right to Legal Protection and Right to Court
Proceedings (the Right to Have One’s Case Dealt with by a Court): Significance of Autonomy and
Scope of Right to Fair Trial, s. 56.
13
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 400.
14
K otázce vzdání se práv obsažených v článku 6 odst. 1 uzavřením rozhodčí smlouvy viz také
JAKSIC, A.: Procedural Guarantees of Human Rights in Arbitration Proceedings. A Still Unsettled
Problem?, s. 164-167.
15
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 401.
16
JAKSIC, A.: Arbitration and Human Rights, s. 185-186.
17
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 401.
18
Tamtéž.
19
JAKSIC, A.: Arbitration and Human Rights, s. 95 a 185.
20
Tamtéž, s. 99.
21
Tamtéž, s.185.
22
Tamtéž, s.106 -107.
23
ZÁVODNÁ, M.: The European Convention on Human Rights and Arbitration, s. 43.
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odst. 1. Má však také povinnost jednat, tedy přijmout právní úpravu a prostředky tak, aby byla práva
24
dle článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení zajištěna.
ODPOVĚDNOST SMLUVNÍHO STÁTU ZA JEDNÁNÍ ROZHODCŮ
Z pohledu smluvních států je nejpodstatnější odpovědnost za porušení práv stanovených
článkem 6, ke kterému došlo v rozhodčím řízení. Stát je odpovědný podle EÚLP, pokud je porušení
25
práv stanovených úmluvou způsobeno jeho orgány (legislativními, výkonnými či soudními).
V případě článku 6 odst. 1 a rozhodčího řízení to tedy bude při porušení výše uvedených povinností.
Typicky v situaci, kdy národní soudy vykonají nebo uznají rozhodčí nález porušující článek 6 odst. 1,
je-li porušení způsobeno právní úpravou rozhodčího řízení nebo k němu dojde v soudním řízení,
které s rozhodčím řízení souvisí.
Další otázkou je ale situace, zda je stát odpovědný za jednání rozhodců v případě, že oni
poruší práva stanovená v článku 6 odst. 1. Obecně stát nemůže být odpovědný za všechna jednání
či opomenutí, ke kterým došlo na jeho území. Stát obecně neodpovídá za jednání či opomenutí
26
soukromých osob, ledaže tyto jednají jeho jménem.
V rozhodnutí R. proti Švýcarsku dospěla Komise k závěru, že stát nemůže být odpovědný za
jednání rozhodců, pokud soudy nebyly požádány o intervenci. Stát může být v případě stížnosti na
nepřiměřenou délku rozhodčího řízení odpovědný podle EÚLP pouze v případě, že stěžovatel se
obrátil na národní soudy a pouze v tom rozsahu, v němž soudy mohly učinit opatření k nápravě
27
nepřiměřené délky rozhodčího řízení.
Z tohoto rozhodnutí je patrná pozice, že stát není
odpovědný za jednání samotných rozhodců, ale pouze svých vlastních orgánů.
V rozhodnutí Jakob Boss Söhne proti Německu Komise dospěla k závěru, že stěžovatel se
uzavřením rozhodčí smlouvy vzdal svého práva na projednání věci v soudním řízení, za jehož
průběh stát dle EÚLP odpovídá. To však neznamená, že odpovědnost státu je zcela vyloučena,
protože rozhodčí nález byl uznán německými soudy a byla mu přiznána vykonatelnost. Soudy tedy
vykonávají určitou míru kontroly a garantují spravedlivost a správnost rozhodčího řízení, která musí
28
probíhat v souladu se základním právy a zejména v souladu s právem být slyšen. Z tohoto
rozhodnutí je zřejmé, že stát je odpovědný za porušení článku 6 odst. 1 EÚLP v rozhodčím řízení,
ale pouze v případě, pokud soudy „potvrdí“ rozhodčí nález vydaný v takovém řízení.
O odpovědnosti státu lze však uvažovat ještě šířeji, a to v kontextu judikatury ESLP o
odpovědnosti státu za jednání jednotlivců. V rozhodnutí Costello-Roberts proti Spojenému království
ESLP uvedl, že stát se nemůže zbavit odpovědnosti pouze tím, že své povinnosti deleguje na
29
soukromé instituce či jednotlivce. V tomto rozhodnutí dospěl ESLP k závěru, že jednání ředitele
soukromé školy (tedy jednotlivce) může založit odpovědnost státu, pokud je toto jednání v rozporu
s ustanovením EÚLP. Jedná se pravděpodobně o nejvýznamnější rozhodnutí ESLP, pokud jde o
odpovědnost státu. Porušení lidského práva jednotlivcem zakládá odpovědnost státu pouze
z důvodu povahy jednání jednotlivce jako takového, ačkoli samotné porušení není původně
30
přičitatelné státu.
Aplikujeme-li závěry tohoto rozhodnutí na rozhodčí řízení, odpovídá stát za jednání rozhodců
porušující práva stanovená EÚLP. Stát se nemůže vyhnout odpovědnosti za nedostatky ve svém
systému výkonu spravedlnosti tím, že deleguje soudní funkce na soukromé organizace a
31
jednotlivce. Pojem delegování funkcí je třeba chápat široce. Besson v tomto kontextu uvádí, že
rozhodci nejsou běžné soukromé osoby, protože mají zvláštní práva a povinnosti, které jsou
32
normálně vykonávány soudy.
4
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Rozhodnutí Komise pro lidská práva ze dne 4.3.1987, R. proti Švýcarsku.
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Rozhodnutí Komise pro lidská práva ze dne 2.12.1991, Jakob BOSS Söhne KG proti Německu.
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25.3.1993, Costello-Roberts proti
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31
Tamtéž.
32
BESSON, S.: Arbitration and Human Rights, s. 402.
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POVINNOST ROZHODCŮ APLIKOVAT ČLÁNEK 6 ODST. 1 EÚLP
Besson uvádí, že jsou-li soudy povinny odmítnout uznat či vykonat rozhodčí nález, pokud je
v rozporu s článkem 6 odst. 1, nedávalo by smysl, kdyby korespondující povinnost neměli i samotní
33
rozhodci. Jejich cílem má být přece vydání vykonatelného nálezu. Lze však uvažovat o něčem víc
než o pouhé odvozené povinnosti spojené s povinností vydat vykonatelný rozhodčí nález?
Základem úvahy o povinnosti rozhodců aplikovat článek 6 odst. 1 je horizontální účinek lidských
práv, resp. článku 6 odst. 1 EÚLP.
5

Horizontální účinek lidských práv a EÚLP
Původním účelem lidskoprávních norem byla ochrana proti státu. Jejich smyslem je tedy
vymezit sféru, ve které je jednotlivec chráněn proti zásahům státu a jeho orgánů. V tomto případě
34
hovoříme o vertikálním účinku lidských práv. Porušení lidských práv však v současné době
nemusí být způsobeno státem či jednáním, které je mu přímo přičitatelné. Může být způsobeno
35
jednotlivci, nevládními organizacemi i dalšími entitami. Navíc je stále běžnější, že státy delegují
36
své funkce na soukromé či „kvaziveřejné“ osoby. Pokud by použití lidských práv bylo omezeno na
státy a jeho orgány, mezinárodní ochrana lidských práv by prakticky ztratila svoji efektivitu a
37
univerzálnost.
Horizontální účinek lidských práv znamená aplikaci lidských práv v soukromoprávních
vztazích. Původní německá doktrína rozlišuje mezi přímým a nepřímým horizontálním účinkem.
Přímý účinek znamená, že lidská práva jsou přímo vynutitelná proti jednotlivci před soudem.
Nepřímý účinek znamená, že soudy musí aplikovat lidská práva v řízení týkajících
38
soukromoprávních vztahů.
EÚLP má horizontální účinek. Tvrzení, že je určena pouze státům, směšuje otázku
použitelnosti EÚLP, pasivní legitimace a odpovědnosti státu. Z článku 1 EÚLP je zřejmé, že je
primárně určena jednotlivcům, tedy každému, jehož právo bylo porušeno. Pro použití EÚLP není
39
rozhodující, kdo toto právo porušil. Je však třeba rozlišovat horizontální účinek EÚLP (a lidských
práv obecně) na mezinárodní úrovni a na národní úrovni.
5.1

Horizontální účinek článku 6 odst. 1 na mezinárodní úrovni
Na mezinárodní úrovni nemá EÚLP přímý horizontální účinek ve výše uvedeném smyslu.
Jednotlivec se nemůže před ESLP dovolat odpovědnosti jiného jednotlivce za porušení práv
40
stanovených EÚLP. V tomto případě lze hovořit o přímém opravném horizontálním účinku.
V případě, že rozhodce poruší právo stanovené článkem 6 odst. 1, nemůže se osoba, jejíž právo
bylo porušeno, dovolat tohoto porušení před ESLP.
O nepřímém (opravném) horizontálním účinku není sporu. U ESLP se lze dovolat
odpovědnosti státu, jestliže jeho orgány nepostihly porušení lidských práv, ke kterému došlo na jeho
území. V případě rozhodčího řízení to bude v situaci, kdy soud uznal či vykonal rozhodčí nález,
41
který byl vydán v rozhodčím řízení.
EÚLP má přímý zákonný horizontální účinek. To znamená, že jednotlivec se může dovolat
svého lidského práva proti jinému jednotlivci, tedy jinými slovy k porušení lidského práva může dojít
jednáním jednotlivce. Státy tak mají povinnost chránit jednotlivce i před takovým porušením lidských
5.2
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Tamtéž.
PREEDY, K.: Fundamental Rights and Private Acts – Horizontal Direct or Indirect Effect? – A
Comment, s. 127.
35
JAKSIC, A.: Arbitration and Human Rights, s. 109.
36
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37
JAKSIC, A.: Arbitration and Human Rights, s. 109.
38
Tamtéž, s. 108-109.
39
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40
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práv. Pro aplikaci článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení je klíčová tzv. zprostředkovaná horizontalita,
43
tedy zda jednotlivec má vůči jinému jednotlivci povinnost založenou EÚPL.
Z tohoto pohledu je významné rozhodnutí ESLP Transado-Transporters Fluviais Do Sado,
44
S.A. proti Portugalsku. Stěžovatel, společnost Transado v tomto případě tvrdila, že došlo
k porušení jejího práva vlastnit majetek podle článku 1 Protokolu č. 1 a že rozhodčí řízení nebylo
spravedlivé ve smyslu článku 6 EÚLP. Společnost Transado provozovala v Portugalsku trajekt přes
řeku Sado na základě smlouvy se správou přístavu Setúbal („APS“). Součástí smlouvy byla i
rozhodčí doložka. Podle článku XXVI se APS měla při ukončení smlouvy stát vlastníkem veškerého
majetku a vybavení včetně lodí. Společnost Transado pak měla mít nárok na kompenzaci za
majetek nabytý se souhlasem APS, který při ukončení smlouvy nebude odepsán. Výše kompenzace
se měla rovnat hodnotě, která ještě nebude v době ukončení smlouvy odepsána. Za tímto účelem
se strany měly dohodnout na lhůtách pro odpisy. K této dohodě nikdy nedošlo. APS ukončila
smlouvu v roce 2001. Společnost Transado se domáhala kompenzace, její žádosti však ze strany
APS nebylo vyhověno. Společnost Transado tak zahájila rozhodčí řízení. Rozhodci na základě
interpretace článku XXVI smlouvy dopěli k závěru, že společnost Transado nemá nárok na
kompenzaci.
ESLP dospěl k následujícím závěrům: „Soud musí nejprve zjistit, zda došlo ze strany
veřejného orgánu k zásahu do práva stěžovatele vlastniti majetek. V tomto případě není možné
žádný zásah připsat portugalským orgánům. Role Soudu tak spočívá ve zjištění, zda interpretace
smlouvy učiněná rozhodci představuje zásah do žadatelova práva na pokojný výkon vlastnického
práva a pokud ano, zda je tento zásah oprávněný. (…) Soud může kontrolovat rozhodnutí národních
soudů, ale v případě jako je tento, musí být kontrola omezena na to, zda interpretace učiněná
národními soudy byla rozumná a nebyla svévolná. (…) V tomto případě rozhodčí tribunál
interpretovat článek XXVI smlouvy. (…) Ze strany veřejných orgánů nedošlo k zásahu do
žadatelova práva vlastnit majetek. Ztráta majetku byla výsledkem interpretace ustanovení smlouvy
učiněné rozhodci. Článek 1 Protokolu č. 1 se nepoužije. (…)“
Stěžovatel rovněž namítal porušení článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení, konkrétně tvrdil, že
rozhodci nebyli nestranní a proti rozhodčímu nálezu nebyl přípustný opravný prostředek. ESLP
uvedl: „Článek 6 nebrání řešení určitých sporů před rozhodci. Slovo soud obsažené v článku 6 odst.
1 neznamená nutně klasický soud podle zákona, který je součástí soudní soustavy v daném státě.
(…) Stěžovatel nepředložil dostatečné důkazy, které by podpořily jeho tvrzení o tom, že rozhodčí
řízení nebylo spravedlivé. Nezdá se tedy, že došlo k porušení článku 6 odst. 1. (…)“
ESLP v tomto rozhodnutí jasně odlišil otázku odpovědnost státu (přičitatelnost) podle EÚLP a
otázku použitelnosti EÚLP a jejího horizontálního účinku. Z odůvodnění rozhodnutí je zřejmé, že
ustanovení EÚLP zasahují do smlouvy uzavřené mezi jednotlivci a že rozhodci mají povinnost
45
jednat v souladu s EÚLP. ESLP tak potvrdil zprostředkovaný horizontální účinek EÚLP.
Horizontální účinek lidských práv a článku 6 odst. 1 před českými soudy
Ústavní soud České republiky v průběhu posledních let zcela změnil doktrinální přístup
k rozhodčímu řízení a otevřel tak otázku povinnosti rozhodců aplikovat lidská práva v rozhodčím
řízení. Ústavní soud původně zastával smluvní doktrínu rozhodčího řízení. Tvrdil, že „charakter
rozhodčí činnosti je založený smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je činností narovnávající
(…). Výsledek pak je kvalifikovanou formou závazku a jako takový je též závazný. Rozhodce
nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah
v zastoupení stran. Jeho moc tedy není delegovaná svrchovanou mocí státu, ale pochází
46
od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud, kterou mu svěřili.(…).“
5.3

42

JAKSIC, A.: Arbitration and Human Rights, s. 118.
JAKSIC, A.: Procedural Guarantees of Human Rights in Arbitration Proceedings. A Still Unsettled
Problem?, s. 163.
44
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16.12.2003, Transado-Transportes Fluviais
Do Sado, S.A. proti Portugalsku.
45
JAKSIC, A.: Procedural Guarantees of Human Rights in Arbitration Proceedings. A Still Unsettled
Problem?, s. 163-164.
46
Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15.7.2002, IV.ÚS 174/02.
43

598

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
47

Zásadní obrat však znamenal nález I. ÚS 3227/07. V tomto případě se stěžovatelka
ústavní stížností domáhala zrušení rozhodčího nálezu, kterým byla zamítnuta její žaloba na
zaplacení peněžité částky, a rozhodnutí obecných soudů, kterými byl zamítnut její návrh na zrušení
rozhodčího nálezu. Stěžovatelka svoji stížnost odůvodnila tím, že v řízení před rozhodci došlo k
porušení zásady předvídatelnosti rozhodnutí, neboť byla porušena poučovací povinnost podle §
118a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Rozhodčí nález proto měl být
zrušen podle § 31 písm. e) zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů (dále jen „ZRŘ“). Stěžovatelka vytýkala obecným soudům, že neodůvodněně odmítly
aplikovat zásadu předvídatelnosti, zakotvenou v § 118a OSŘ, a porušily tak článek 36 odst. 1 a
48
článek 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
Ústavní soud nejprve odmítl ústavní stížnost v té části, kde směřovala přímo proti
rozhodčímu nálezu, a to z toho důvodu, že rozhodce ani rozhodčí soud nejsou orgány veřejné moci
49
ve smyslu článku 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jejich rozhodnutí či zásah tak nemůže být přímo předmětem
50
ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je však přípustná proti rozhodnutím obecných soudů, protože
dle Ústavního soudu je „zachování ústavních požadavků v řízení před rozhodcem nebo rozhodčím
51
soudem zaručeno možností soudního přezkumu“.
Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost je důvodná, a to na základě následujících
argumentů: „Rozhodčí řízení je druhem civilního procesu. Základní rozdíl oproti civilnímu procesu
odehrávajícímu se v soudním řízení spočívá ve vymezení toho, kdo plní funkci řídicího a
rozhodujícího orgánu. Zatímco v civilním soudním procesu je jím soud, v rozhodčím řízení rozhodce
či stálý rozhodčí soud. Pravomoc rozhodce projednat a rozhodnout spor se zakládá na shodné vůli
sporných stran projevené v rozhodčí smlouvě. Touto procesní dohodou sporné strany derogují
pravomoc soudu a zakládají pravomoc rozhodce. Na základě dobrovolného jednání stran tedy
52
rozhodce nahrazuje (státní) soud, který by měl věc jinak projednat a rozhodnout. (…)“
„Právní řád v souladu se zásadou autonomie vůle svobodně projevenou vůli stran směřující k
projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem respektuje, a proto soudům umožňuje do rozhodčího
řízení zasahovat pouze v těch úzce vymezených případech, které stanoví ZRŘ. To však na druhou
stranu neznamená, že by účelem rozhodčího řízení mělo být vyloučení či snížení úrovně ochrany,
která by se stranám dostala v civilním řízení soudním; jeho účelem, stejně jako v civilním soudním
procesu, je nastolení právního míru mezi stranami. (…) Projednání věci v rozhodčím řízení z tohoto
hlediska neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž představuje spíše její přesunutí na jiný
53
rozhodující orgán, jenž nalézá právo. (…).“
V souladu s tím mají sice strany v rozhodčím řízení širokou možnost dohodnout se na
procesních pravidlech (§ 19 odst. 1 ZRŘ), podle nichž bude řízení probíhat, avšak na druhou stranu
tato možnost není neomezená. ZRŘ v § 18 kogentně stanoví, že strany mají v rozhodčím řízení
rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv. Jakékoliv ujednání stran
příčící se tomuto pravidlu by bylo neplatné. (…) Porušení kogentního ustanovení § 18 ZRŘ naplňuje
důvod zrušení rozhodčího nálezu obsažený v § 31 písm. e) ZRŘ. (…) K upření plné možnosti
uplatnění práv strany může dojít i nepředvídatelným postupem rozhodce, v důsledku něhož se
nebude strana moci kupř. vyjádřit ke všem relevantním skutečnostem. (…) Rozhodce nemůže být
pouze pasivním činitelem, ale způsobem vedení řízení musí zajistit, aby jeho rozhodnutí nebylo
překvapivé. K dosažení tohoto cíle se v civilním soudním řízení uplatňuje poučovací povinnost
soudu; není důvodu, proč by poučovací povinnost neměl mít rozhodce, jenž v rozhodčím řízení plní
roli rozhodovacího orgánu místo soudu. (…) ZRŘ poučovací povinnost rozhodce neupravuje, a
proto je namístě přiměřeně použít občanského soudního řádu (§ 30 ZRŘ), v dané souvislosti jeho §
54
118a. (…)“
47

Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011 I.ÚS 3227/07 (dále jen „nález 3227/07“).
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Tento nález Ústavního soudu je pro nás zajímavý z několika důvodů. Za prvé vykazuje
zjevný posun Ústavního soudu k jurisdikční doktríně rozhodčího řízení. Za druhé, uzavřením
rozhodčí smlouvy se strany vzdávají práva na projednání věci před soudem, nikoli ústavně
zaručeného práva na právní ochranu, které musí být zajištěno rozhodci. Jeho součástí je i
poučovací povinnost ve smyslu §118a OSŘ. Z nálezu je patrné, že pokud rozhodci skutečně porušili
poučovací povinnost, došlo k porušení práva na spravedlivý proces a obecné soudy jsou povinny
nález zrušit. I Ústavní soud rozlišuje mezi pasivní legitimací a horizontálním účinkem ústavně
zaručených práv. I v tomto rozhodnutí lze spatřovat závěr o povinnosti rozhodců aplikovat ústavně
zaručené právo na spravedlivý proces. Ačkoli se zde Ústavní soud neobrací přímo k článku 6 odst.
1 EÚLP, lze předpokládat, že by ke stejnému závěru dospěl i zde.
ZÁVĚR
Vztah rozhodčího řízení a článku 6 odst. 1 nelze v současné době nechat bez povšimnutí.
Judikatura ESLP i teorie ukazují, že je nutné se jím zabývat. Vztah mezi článkem 6 odst. 1 a
rozhodčím řízením můžeme sledovat z několika aspektů. Uzavření rozhodčí smlouvy je podle EÚLP
přípustné, pokud nebyla uzavřena pod nátlakem. Není sporu o tom, že článek 6 odst. 1 se použije
v řízení před soudy a v povinném rozhodčím řízení. Přímá aplikace článku 6 odst. 1 v rozhodčím
řízení zůstává nadále otázkou. Od prvotního striktního odmítání této aplikace je dnes patrný zjevný
posun. V literatuře se objevily tři argumenty proti aplikaci článku 6 odst. 1 v rozhodčím řízení.
Všechny však lze vyvrátit a v současné době neobstojí proti judikatuře ESLP.
Na základě článků 1 a 6 EÚLP musí smluvní státy zajistit každému v jeho jurisdikci
spravedlivý a veřejný proces nezávislým a nestranným soudem založeným zákonem, který
rozhodne o jeho občanských právech a závazcích. Tato povinnost však nebude vyčerpána pouze
tím, že stát vytvoří soudní systém a zajistí soudní řízení odpovídající článku 6 odst. 1. Práva
obsažená v článku 6 odst. 1 musí být garantována i těm, kteří volí rozhodčí řízení. Stát má tak
povinnost odmítnout uznat či vykonat nález, který je v rozporu s článku 6 odst. 1. Má však také
povinnost jednat, tedy přijmout právní úpravu a prostředky tak, aby byla práva dle článku 6 odst. 1
v rozhodčím řízení zajištěna. Pokud národní soudy vykonají nebo uznají rozhodčí nález porušující
článek 6 odst. 1, je-li porušení práva obsaženého v článku 6 odst. 1 způsobeno právní úpravou
rozhodčího řízení nebo k němu dojde v soudním řízení, které s rozhodčím řízení souvisí, je stát
odpovědný dle EÚLP. Aplikujeme-li závěry judikatury ESLP týkající se odpovědnosti státu za
jednání jednotlivců, odpovídá stát za jednání rozhodců porušujících práva stanovená EÚLP. Stát se
nemůže vyhnout odpovědnosti za nedostatky ve svém systému výkonu spravedlnosti pouze tím, že
deleguje soudní funkce na soukromé organizace a jednotlivce.
Rozhodci mají povinnost aplikovat článek 6 odst. 1 na základě horizontálního účinku.
Tvrzení, že je EÚLP určena pouze státům, směšuje otázku použitelnosti EÚLP, pasivní legitimace a
odpovědnosti státu. Z článku 1 EÚLP je zřejmé, že je primárně určena jednotlivcům, tedy každému,
jehož právo bylo porušeno. Pro použití EÚLP není rozhodující, kdo toto právo porušil. Je však třeba
rozlišovat horizontální účinek EÚLP na mezinárodní úrovni a na národní úrovni. Na mezinárodní
úrovni nemá EÚLP přímý opravný horizontální účinek. O nepřímém (opravném) horizontálním
účinku není sporu. EÚLP má přímý zákonný horizontální účinek. Pro aplikaci článku 6 odst. 1
v rozhodčím řízení je klíčová tzv. zprostředkovaná horizontalita, na základě které má jednotlivec
vůči jinému jednotlivci povinnost založenou EÚPL. To potvrdil i ESLP ve svém rozhodnutí. Dovození
povinnosti rozhodců aplikovat článek 6 odst. 1 na základě horizontálního účinku je patrné i
v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Toto je však pohled ESLP, resp. národních soudů.
Samostatnou kapitolu pak tvoří pohled samotných rozhodců na povinnost použít článek 6 odst. 1,
která z rozsahových důvodů zůstala stranou.
6
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EFFECTIVE REMEDIES FOR EXCESSIVE LENGTH OF CRIMINAL
PROCEEDINGS IN RESPECT OF INTERNATIONAL
REQUIREMENTS AND THE HUNGARIAN SOLUTION
Krisztina Farkas
University of Miskolc, Faculty of Law

Abstract: In recent decades the European judicial systems have been characterized by a constant
and increasing burdensome, which leads to prolonged proceedings. It constitutes one of the key
problems for European states. Since judicial authorities have not been able to cope with the
excessive tasks within the framework of traditional proceedings, efforts to accelerate proceedings
have received more attention. Since these efforts have not reached the required level of efficiency it
is important to search other ways to accelerate the criminal procedure. One of these solutions can
be to provide of the means of effective remedies against the excessively lengthy proceedings.
Although Art.6 and 13 of the ECHR establishes the right to a Fair Trial and an Effective Remedy, the
research of the acceleration from the aspect of the effective remedy can be considered insufficient.
That is why the aim of this paper is to collect and introduce the activity and the guidelines of the
Council of Europe related to this topic, after that to examine the Hungarian regulation and based on
the above presented guidelines to formulate proposals for the Hungarian legislator.
Key words: Key words have to be in English, they have to be separated by commas and they can
have up to 140 symbols (including spaces)

1

INTRODUCTION
One of the biggest problems of the criminal justice systems in the 21th century is the
unreasonable dragging of the criminal proceedings. It has become a common problem both in
Hungary and other European countries. This negative phenomenon is due to several causes.
Namely the number of crimes has been growing, crimes have become increasingly complex, new
types of crimes can be observed as a consequence of social and economic changes. The judicial
bodies cannot suit these challenges, they have not been able to cope with the increasing number of
tasks within the framework of traditional proceedings and efforts to accelerate them have received
more attention. The most obvious solution would be the extention of the conditions of the staff and
1
resources – that most author emphasize –, however none of the countries follow this way, instead
of it the simplified and accelerated forms of proceedings and the modifications of the existent legal
2
instruments are preferred. Most researches and papers approach the problem form this aspect.
It can also be observed that every year more and more applicants complain before the
European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") stating that proceedings

1

MÉSZÁROS, Á.: A büntetőeljárás gyorsításának, hatékonyság-növelésének lehetőségei. In:
Ügyészek Lapja 2013/1, p. 8-11; KISS, A. – MÉSZÁROS, Á.: A nyomozások időszerűsége, a
nyomozás gyorsítása. Manuscript p. 24-25.; JEHLE,J--M: The Function of Public Prosecution within
the Criminal Justice System. Aim, Approach and Outcome of a European Comparative Study. In:
JEHLE, J.-M./WADE, M.: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems. Springer Verlag, Berlin
Heidelberg New York, 2006, p. 5.; KUDLICH, H.: Erfordert das Beschleunigungsgebot eine
Umgestaltung des Strafverfahrens? – Verständigung im Strafverfahren – Fristsetzung für
Beweisanträge – Beschränkung der Geltendmachung von Verfahrensgarantien. Verhandlungen des
68. Deutschen Juristentages Band I: Gutachten C. zum 68. Deutschen Juristentag. Verlag C.H.
Beck, München, 2010, C 19
2
JEHLE, J-M.: Deliktsbezogene Strafverfolgung und Diversion in Europa. In: Gerechte Strafe und
legitime Strafrecht. Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Geburtstag, Duncker & Humblot GmbH,
Berlin, 2010, p. 379.
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before their domestic courts and institutions have taken too much time and thereby these
proceedings violate Art. 6 of the Convention. In the case of violation of Art. 6 the Court imposes a
significant amount of compensation on the member state. To aviod this payment the necessity of
creating an effective national remedy arises before the submission of the application to the Court.
The acceleration of the criminal proceeding can be approached from the aspect of the
consequences of dragging the proceedings and from the aspect of the creating an effective
domestic, internal remedy against them. I think the research in this field can be considered
unimportant, that is why I decided to begin to research this topic.
2
2.1

INTERNATIONAL REQUIREMENTS
Art.6 and 13 ECHR
The principle that criminal cases should be dealt with within a satisfactory period of time
(reasonable time) derives from Articles of the European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as "the Convention"). Under Article 6 I 1
of the Convention "everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an
independent and impartial tribunal established by law". Under Art. 13 “Everyone whose rights and
freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a
national authority.ʺ Art.13 plays a crucial part of the principle of subsidiarity. This principle means
that it is primarily the member states which shall provide the enforcement of rights laid down in the
Convention. Art. 13 is as important as Art. 6 The Court remarked in one of its decisions the
following : ‘’Where the judicial system is deficient in respect of prevention, a remedy designed to
expedite the proceedings in order to prevent them from becoming excessively lengthy is the most
effective solution. Such a remedy offers an undeniable advantage over a remedy affording only
compensation since it also prevents a finding of successive violations in respect of the same set of
3
proceedings and does not merely repair the breach a posteriori, as does a compensatory remedy.”
It can be seen that two types of remedies can be distinguished by the Court: preventive remedy and
compensatory remedy. The Court prefers the former one, i.e. the preventive remedy but in its case
law it gives very little /a very short explanation on how such preventive remedy could look like.
The Court explained in another decision that “Art.13 also allows choosing between a remedy
which can expedite pending proceedings or a remedy in damages for delay that has already
occurred. While the former is preferred as it is preventative of delay, a compensatory remedy may
be regarded as effective when the proceedings have already been excessively long and a
4
preventative remedy did not exist.ʺ
The Court’s case law concerning the compensatory remedy is summarised in KUIJER in the
5
following four points:
„if there has been a violation of the reasonable time requirement as set out in Article 6 of the
Convention, there should be a finding of such a violation by the domestic authority which is
binding;
that remedy needs to be effective, adequate and accessible;
there should be ‘appropriate and sufficient’ redress, which means inter alia that the
compensation should be paid without undue delay (i.e. six months from the date on which the
decision awarding compensation became enforceable. In addition, the amount of
3

Cocchiarella v. Italy, judgement of March 2006. no. 64886/01. In: BRUMAR, C.: The virtues of an
acceleratory remedy in the fight against the excessive length of judicial proceedings. Challenges of
the Knowledge Society, 2011. http://search.scirp.org/paper/2962485#.VO8wMi6KXIU (20 February
2015)
4
McFarlane v. Ireland, Judgment of 10 September 2010, appl. no. 31333/06, para108. In: KUIJER,
M.: Effective remedies as a fundamental right.
http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Rights%20B
CN%2028-29%20April%202014/Outline_Lecture_Effective_Remedies_KUIJER_Martin.pdf p. 13 (20
October 2015)
5
KUIJER, M.: The Right to a Fair Trial: effective remedy for excessively lengthy proceedings
(Articles
6
and
13
ECHR).http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Independent%20Seminars/Human%20Right
s%20and%20Access%20to%20Justice%20Seminar/KUIJER_Martin_Presentation_Krakow_2013.p
df (20 October 2015) p.8.
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compensation paid by the domestic authority should not vary too much from the standards
concerning financial compensation developed by the European Court. However, in some
cases, the length of proceedings may result in only minimal non-pecuniary damage or no nonpecuniary damage at all. The domestic courts will then have to justify their decision by giving
sufficient reasons;
basic principles of ‘fairness’ guaranteed by Article 6 of the Convention should be respected by
the domestic authority in the compensatory proceedings.”
With respect to the fact that the Court’s case law is insufficient I find it necessary to examine
other sources, documents, namely the Report of the Venice Commission, reports of the Steering
Committee for Human Rights and the recommendations of the Committee of Ministers, in the
following paragraphs.
2.2

European Commission for Democracy through Law
The European Commission for Democracy through Law (better known as the Venice
Commission) (hereinafter referred to as "the Commission") is the Council of Europe's advisory body.
The Venice Commission’s primary task is to provide states with legal advice in the form of “legal
opinions” on draft legislation or legislation already in force which is submitted to it for examination. It
also produces studies and reports on the topical issues. In respect of excessive length of
proceedings the Commission conducted a research on national remedies and it published its result
6
in a Report in 2006. In this research the Commission went a step further with regard to the
preventive mechanism. The Commission presented in the Report the relating international
guaranties, namely Art. 6 and 13 of the Convention, the existing domestic remedies in respect of
lengthy proceedings in the member states, the assessment of the existing national remedies by the
Court, the relating case law of the Court, and based on the above the Commission drew up
proposals for the member states.
However, the types of remedies categorised by the Commission are not clear, they often
overlap with each other. For the criminal proceeding all types are applicable. These types are the
following :
preventive /acceleratory – compensatory remedy;
pecuniary – non pecuniary remedy;
applicable to any kind of proceeding – applicable only to criminal proceeding.
The preventive remedy has a speed effect, because it accelerates the proceedings to avoid
the later delay. However the compensatory remedy is applicable only if the proceedings have clearly
been excessively long. The aim of pecuniary remedy is to pay the caused damage, but the nonpecuniary remedy secures moral reparation. The Commission established which of the above
remedies should be available on the domestic level in order to avoid submitting complains to
Strasbourg: namely the preventive or the compensatory remedy. The Court stated that prevention is
the best solution to prevent proceedings from being excessively lengthy. Concerning the criminal
cases almost all existing remedies found in/applied by the member states were compensatory, but
these have only a posterior effect, they do not appear satisfactory therefore preventive remedies
should be developed. That is why the member states should identify the causes of delays, and
review the efficiency of the existing remedies.
The Commission considered that “the member states should provide in the first place
adequate procedural means of ensuring that cases are processed by courts observing the
reasonable time.” If a delay occurred, procedural means can be seen as acceleratory remedies.“
The member states should provide in addition compensatory remedies for any breach of the
7
reasonable time requirement which may have already occurred in the proceedings.”
2.3

The Steering Committee for Human Rights (CDDH) and the Committee of Ministers
The Steering Committee for Human Rights (hereinafter referred to as "CDDH") works within
the framework of the Council of Europe under the auspices of the Committee of Ministers. Its main
6

VENICE COMMISSION Study no. 316/2004. CDL-AD(2006)036rev. Report on the effectiveness of
national remedies in respect of excessive length of proceedings. Adopted 15-16 December 2006.
The whole research published also under the title “Can excessive length of proceeding be
remedied? “ Science and technique of democracy Collection No.44, CE Publishing, 2007.
7
Report before cited p. 46
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task is to develop and promote human rights in Europe and improve the effectiveness of the control
mechanism established by the Convention. This institution is involved in a preparatory activity. As a
result of its work the Committee of Ministers (hereinafter referred to as "the Committee") drew up
recommendations for member states which are not binding however the member states take them
into account and these recommendations provide help to solve problems. Regarding effective
remedy the Committeea adopted two recomendations :
Recommendation adopted in 2004 on the improvement of domestic remedies; and
Recommendation adopted in 2010 on effective remedies for excessive lentgh of proceedings,
which was accompained by a guide to good practice.
In the first recommendation the Committee called upon the member states to review,
following Court judgements, the effectiveness of their domestic remedies and where necessary set
up effective remedies and particular attention to them.
Concerning this problem the Committee drew up proposals in a separate recommendation in
2010 under the title ʺOn effective remedies for excessive lentgh of proceedingdsʺ.This
recomendation proposes pecunary and specific forms of non pecuniary redress for undue delay,
8
such as the discontinuance of proceeding or reduction of sanctions.
In this recommendation the guidelines were summarised in 12 points. The Committee states
in the first points that the member states take all necessary steps to ensure that all stages of
domestic proceedings are determined within a reasonable time and to this end ensure mechanisms
to identify proceedings that risk becoming excessively lengthy as well as the underlying causes to
prevent future violations of Article 6. The member states should recognise that when an underlying
systemic problem is causing excessive length of proceedings, measures are required to address this
problem, in individual cases as well. The member states should ensure means to expedite
proceedings that risk becoming excessively lengthy in order to prevent them from becoming so and
take all necessary steps to ensure that effective remedies – in all stages of proceeding – before
national authorities exist and to this end, where proceedings have become excessively lengthy,
ensure that the violation is acknowledged either expressly or in substance and that:
a) the proceedings are expedited, where possible; or
b) redress is afforded to the victims for any disadvantage they have suffered; or,
preferably,
c) allowance is made for a combination of the two measures
The requests for expediting proceedings or affording redress will be dealt with rapidly by the
competent authority and that they represent an effective, adequate and accessible remedy. It will
consider providing for specific forms of non-monetary redress, such as reduction of sanctions or
discontinuance of proceedings, where appropriate, provide for the retroactivity of new measures
taken to address the problem of excessive length of proceedings, so that applications pending
before the Court may be resolved at national level. During of the application of the recommendation
the guidance from the Guide to Good Practice accompanying this recommendation should help.
In 2012 the CDDH supervised how the member states enforced the guidelines implied in the
recommendations. The CDDH indentified that very different legislation and practice was noticed. As
a starting point the CDDH stated that it is important to have mechanisms, systems or processes in
place to identify areas in which new remedies are needed, both at the own initiative of the member
states and in response to the findings of domestic courts and those of the Strasbourg Court. Since
the adoption of the recommendation some of the member states have introduced a domestic
remedy, but several states plead budgetary and human resources as possible limiting factors on the
potential to introduce new remedies and some states noted that the legislative reform process
9
necessarily takes a certain time. Very many states provide some form of general domestic remedy
for the violations of the Convention: in many cases, it takes the form of a remedy before the
Constitutional Court, often called as a “constitutional complaint”, but which may be of a subsidiary
nature; in others, stated human rights violations may be raised in proceedings before any court or
tribunal. If the member states fight with systemic or structural problems there is a widespread need
to introduce effective domestic remedies. Many states have also found introduction of general
8

RAMOS TAPIA, I: Effective Remedies for the Violation of the Right to Trial Within a Reasonable
Time in Criminal Proceedings. In: Eucrim 4/2010, p. 168.
9
STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS: Drafting Group „A” on the reform of the Court
(GT-GDR-A) (2012)R2 Addendum. §112–123
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remedies to be a useful solution to such problems. States that continue to be confronted by
excessive length of proceedings should also seek inspiration from recommendation (2010)3 and its
accompanying Guide to Good Practice, which reflected the preference for resolving underlying
problems, avoiding future or continuing violations, rather than merely compensating the violations
that arise from them.
On the whole the CDDH reported about the beginning of a positive progress.
2.4

The European Commission for Efficiency of Justice (CEPEJ)
The other institution which works within the framework of the Council of Europe is the
European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). The aim of this institution is the
improvement of the efficiency and functioning of justice in the member States, and the development
of the implementation of the instruments adopted by the Council of Europe to this end. That is why
the work of CEPEJ is highly relevant to this topic. The CEPEJ examined namely the length of court
10
proceedings in member states according to the case law of ECHR in 2006 and reviewed it in 2012.
In its report- the CEPEJ searched and analysed the criteria to assess the reasonableness of lengths
used. The CEPEJ established criteria to assess the reasonableness of the length of proceedings
and rules for calculations of the length of proceeding,
it examined the length of procedure in member states, identified stages where delays occurred and
causes of delay and presented domestic remedies to reduce the length of proceedings in member
states. I would merely like to emphasize some relevant findings and statements from it,. Regarding
the origins of delay in criminal proceedings they/the causes were the following: structural problems
relating to the organisation of prosecution service; decisions to join or not to join criminal cases;
failure of witnesses to attend hearings; and dependence of civil proceedings on the outcome of
11
criminal proceedings.
During the research the CEPEJ distinguished “priority cases”, “complex cases” and “normal
(non complex) cases”. The “priority cases” mean an enumeration of some types of cases in which
the interest of the applicant is at stake, so which cases need to be expedited. These cases are as
follows: labour disputes involving dismissals, recovery of wages and the restraint of trade;
compensation for victims of accidents; cases in which the applicant is serving prison sentence;
police violence cases; cases where the applicant’s health is critical; cases of applicants of advanced
age; cases related to family life and relations of children and parents; and cases with applicants of
limited physical state and capacity. However for us the other distinction between complex and
normal cases is more important, because the assessment of reasonable time is different in these
two types of cases. The complex cases are recognised as difficult by the Court and for which it can
accept more lengthy proceedings as long as they are not open to criticism on other grounds, such
as the conduct of the applicant or that of the authorities. The non-complex cases allow comparison
12
of a routine nature. However a concrete, general definition for the complex/non-complex cases can
not be found in the document. This distinction derives from the criteria laid down by the Court’s case
law during the assessment of the reasonableness of the length of proceeding.
According to the Court’s case law it was stated by CEPEJ that generally more than 5 years’
length in criminal cases is assessed as the violation of the reasonable time by the Court. However in
normal cases 3 years and 6 months (total in 3 instances); or 4 years and 3 months (total in 3 levels
+ investigation) mean no violation of reasonable time. In complex cases 8 years and 5 months
(investigation and 3 levels) mean no violation of reasonable time.
The domestic remedies to reduce the length of proceedings is not an accentual part of the
study. The CEPEJ highlighted that the activity of the Council of Europe’s bodies has a more
important role than the Court’s case law, because they have conducted an intensive work with a
view to identify the requirement(s) of appropriate remedies to the violation of the reasonable length
of proceedings The CEPEJ presented the directives of the Court, it refers to the recommendations
10

EUROPEAN COMMISSION FOR EFFICIENCY OF JUSTICE: (CEPEJ): Length of court
proceedings in the member states of the Council of Europe based on the case law of the European
st
Court of Human Rights (6-8 December 2006) 1
nd
Edtion, (31 July 2012) 2 Edition.
11
nd
CEPEJ Study before cited 2 Edition p.4
12
nd
CEPEJ Study before cited 2 Edition p.12
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of the Commission and the activity of CDDH and finally presented the domestic remedies available
in the individual states.
In the report besides the results of the study the Commission shows that there is a need for a
culture of expedition or dispatch.
3

THE HUNGARIAN SOLUTION
The Hungarian criminal procedure provides as the internal remedy one legal instrument
called “Objection against the outlasting of the procedure” (Art. 262/A-B. Criminal Procedure Code)
(hereinafter referred to as "CPC") from 2006. However this remedy concerns only two cases:
“The accused, the defence counsel and the private party may file an objection to the court:
a) If the deadline set forth for the court to take measures or pass a decision has passed
without success; or
b) The court fixed a deadline for the determined participating subjects in the criminal
proceedings but the deadline has passed without success and the court has not taken any
mesures available by law against the one who is in negligence.” (Art. 262/A sec.. 2 CPC).
The consequences of the outlasting of the procedure are the following: ʺIf the court settling
the objection grants the content of the objection, orders the negligent court in cases definied by
section 262/A (2) a) to perform actions necessary to continue the procedure regarding the case, in
case of section 262/A (2) b) to choose the adquate measure. In the order the court settling the
objection – with the exception specified in section 262/A (2) a)- may not compell the acting court to
perform definite procedural actions.” (Art. 262/B par.4 CPC).
It can be seen that this remedy does not concern the violation of the principle of reasonable
time laid down in Art.6 ECHR. The CPC does not use the definition of reasonable time, the objection
refers only to the expiry of the concrete deadline set forth in CPC. According to the regulation this
remedy is applicable only in a few cases, because it is possible only in the judicial phase, and only
three persons – namely the accused, the defence counsel and the private party – that have the right
to use this instrument. Another problem is that the only sanction for the delay of the court is that the
superior court orders the negligent court to perform actions necessary to continue the procedure
regarding the case or to choose the adequate measure.
This regulation does not stipulate the delay as a human right violation and it does not give
the possibility for compensation for the injured party. So in the case of the violation of human rights
the only way is to appeal to the ECHR based on the above mentioned. We can say that it is
necessary to review and accordingly to amend the Hungarian regulation (in force).

4

CONCLUSION
The acceleration of criminal proceedings is a common issue in the European countries,
against (for) which efforts must be made both on international and national level. On the
international level the obligation is based on the ECHR (Art. 6, Art.13.). On the national level the
states have created the simplified and accelerated forms of proceedings but the acceleration of the
criminal proceeding can be approached from the aspect of creating domestic, internal remedy
against them. That aspect can be considered insufficient.
Regarding the issue of the acceleration of criminal proceeding the Council of Europe has the
most important role. Its institutions, namely the Venice Commission, the Steering Committee for
Human Rights and the CEPEJ have continuously been dealing with this problem and they have
formulated guidelines to resolve this issue
I have examined the Hungarian Solution. The CPC contains one instrument that may be
used against undue delay, called “Objection against the outlasting of the procedure”. This objection
refers only to redressing the expiry of the concrete deadline set forth in the CPC, and it may be
applied only in some of the cases that is why this regulation does not concern the violation of the
principle of reasonable time laid down in Art.6 ECHR. From this aspect it can be established that the
Hungarian solution is not sufficient. As a conclusion it can be stated that it should be necessary to
basically modify it, because it does not provide any compensation against undue delay as a human
right requirement. Actually, in Hungary the only way against the violation of the human right for the
injured party remains the application to the ECHR, which I believe should be changed, for which the
international documents explained above in the paper can serve as guidelines to be followed.
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ÚSTAVNÁ KVALITA ODÔVODNENÍ V RÁMCI ROZHODOVACEJ
PRÁVOMOCI SÚDOV
Branislav Fridrich
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

Abstract: The paper contains the analysis of decision-making of courts in context of the maintaining
the right to fair, acceptable, sustainable and sufficient reasons stated in judgments and orders within
the discretionary power of the courts of the Slovak Republic.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou súdnych rozhodnutí v kontexte zachovania práva na
riadne, akceptovateľné, dostatočné a udržateľné odôvodnenia rozsudkov a uznesení v rámci
rozhodovacej právomoci súdov Slovenskej republiky.
Key words: constitutionality, judicial decision-making, justification of judicial decisions, influence to
judicial decision-making.
Kľúčové slová: ústavnosť, súdne rozhodovanie, odôvodenie súdnych rozhodnutí, vplyv na súdne
rozhodovanie.
ÚVOD
V poslednej dobe sa stretávame s odôvodneniami uznesení Ústavného súdu Slovenskej
republiky, ktoré v princípe odmietajú zasahovať do odôvodnení napadnutých rozhodnutí
všeobecných súdov s tým, že sa v nich konštatuje, že uznesenie všeobecného súdu je z ústavného
hľadiska akceptovateľné a udržateľné, a že medzi označenými základnými právami a rozhodnutím
všeobecného súdu nie je taká príčinná súvislosť, ktorá by zakladala dôvod na vyslovenie záveru o
porušení konfrontovaných základných práv a slobôd. Iné rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej
republiky na druhej strane uvádzajú, že rozhodnutia všeobecných súdov sa javia ako svojvoľné,
arbitrárne a zjavne neodôvodnené. Európsky súd pre ľudské práva uvádza, že otázka, či všeobecný
súd nesplnil svoju povinnosť uviesť dôvody, môže byť rozhodnutá iba vo svetle okolnosti
konkrétneho prípadu s tým, že súd nie je povinný poskytnúť podrobnú odpoveď na každý argument
nastolený stranami. Obe inštitúcie uvádzajú, že rozsudky súdov by mali adekvátne uvádzať dôvody,
na ktorých sú založené s cieľom preukázať, že strany boli vypočuté a zabezpečiť verejný prieskum
výkonu spravodlivosti (Hirvisaar v. Fínsko, č. 49684/99 z 27.9.2001).
Ústavnoprávne hľadisko odôvodnenia rozhodnutia sa však nezaoberá vecnou správnosťou
(opodstatnenosťou) odpovede súdu na argument strany sporu, ale na to, či odpoveď na otázky
relevantného charakteru má dostatočne vyčerpávajúci charakter. Otázka sa však musí týkať
podstatného, resp. rozhodujúceho (významného, relevantného) argumentu sporu. To je taký
argument, ktorý v prípade vyhodnotenia všeobecným súdom ako vecne správny (opodstatnený) by
mal vplyv na rozhodnutie všeobecného súdu v zmysle vyhovenia alebo zamietnutia žaloby (ÚS SR
1
sp.zn. III. ÚS 44/2011).
Za najzaujímavejšiu otázku však možno považovať to, či všeobecné súdy majú povinnosť
prihliadať na doterajšiu judikatúru. Ak ide o rozhodovanie iného senátu toho istého súdu v skutkovo
a právne obdobnej veci, ako aj v prípade ak vyšší súd ako napríklad najvyšší súd rozhodol skôr
inak, vtedy pre odchylné rozhodnutie sú potrebné presvedčivé dôvody (I. ÚS 110/07).

1

WILFING, P.: Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Vybrané otázky. Via
Iuris, Pezinok 2013 (2. vyd.), s. 51 dostupné na
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/kvalitativne-poziadavky-na-odovodneniesudneho-rozhodnutia-2-vydanie.pdf
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Predchádzajúca judikatúra najvyššieho súdu zohráva pomocnú interpretatívnu úlohu,
pretože priamo na základe znenia procesného predpisu ústavný súd identifikuje význam procesnej
normy, ako v prípade uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 366/2012 z
15.1.2013, kde Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil, že uloženie pokuty v blokovom konaní
vždy podlieha súdnemu prieskumu, pretože vzdanie sa riadneho priestupkového konania
uprednostnením blokového konania nemá za následok vzdanie sa práva na súdny prieskum, pričom
dodal, že Najvyšší súd Slovenskej republiky už pred napadnutým rozhodnutím Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky vydal takéto rozhodnutie, konkrétne rozsudok z 13.5.2010 sp.zn. 3 Sžo
19/2009 a rozsudok sp.zn. 1 Sžd 4/2011 z 27.9.2011, pričom v napadnutom rozsudku
sp.zn.10Sžd/29/2011 z 16.11.2011 Najvyšší súd Slovenskej republiky vyložil ustanovenie § 83 ods.
2 priestupkového zákona o potrebe vyčerpania riadneho opravného prostriedku v riadnom
priestupkovom konaní takým spôsobom, že ho aplikoval aj na prípustnosť žaloby voči rozhodnutiu o
pokute v blokovom konaní, hoci ustanovenie § 84 ods. 3 priestupkového zákona vylučovalo riadny
opravný prostriedok voči rozhodnutiu o pokute v blokovom konaní. Ústavný súd Slovenskej
republiky v danej veci uprednostnil takú argumentáciu, že na základe čl. 6 ods. 1 Dohovoru o
ochrane ľudských práva a základných slobôd priestupky patria medzi súdom preskúmateľné trestné
veci s garanciou spravodlivého procesu a súčasne, že najvyšší súd nezohľadnil, že účastník
blokového konania nemal možnosť využitia riadneho opravného prostriedku proti pokute uloženej v
blokovom konaní. Podľa nášho názoru celú vec rieši Občiansky súdny poriadok v § 247 ods. 3 v
zunení účinnom od 1.1.2003, ktorý stanovuje, že „Predmetom preskúmania môže byť za podmienok
ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok,
ak sa stalo právoplatným.“
Toto rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je významné, a to preto, že
konštatovalo, že „v tejto súvislosti v rámci svojej rozhodovacej činnosti už ústavný súd vyslovil
názor, podľa ktorého ak všeobecný súd rieši právnu otázku (tú istú alebo analogickú), ktorá už bola
právoplatne vyriešená podstatne odlišným spôsobom bez toho, aby sa argumentačne vyrovnal so
skoršími súdnymi rozhodnutiami, nekoná v súlade s princípom právnej istoty v zmysle čl. 1 ods. 1
ústavy a môže tým porušiť aj právo účastníka súdneho konania na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.
1 ústavy (III. ÚS 192/06). Najvyšší súd sa v danom prípade len stroho odvolal na rozdielnosť
skutkových situácií bez toho, aby sa vyjadril k aktuálnej právnej otázke. V posudzovanom prípade
za uvedených okolností je teda nedostatok súdnej odpovede znásobený aj porušením princípu
právnej istoty (obdobne III. ÚS 44/2011). Ústavný súd v postupe najvyššieho súdu vidí aj
formalistický prístup, ktorý protirečí materiálnemu chápaniu právneho štátu a je v rozpore s
požiadavkou materiálnej ochrany práv zo strany súdnej moci a v konečnom dôsledku hrozí
prípadnou ďalšou krivdou.“
Prvým rozhodnutím, kde Ústavný súd Slovenskej republiky prepojil otázku princípu právnej
istoty s podstatne odchylným riešením tej istej alebo analogickej právnej otázky bez
argumentačného vyrovnania sa so skoršími rozhodnutiami a s právom účastníka na súdnu ochranu
bol nález sp.zn. III. ÚS 192/06 z 3.11.2006. ,,Povinnosťou krajského súdu v ďalšom konaní bude
zaoberať sa aj právoplatným riešením nastolenej otázky v rozhodnutiach vydaných tak pred, ako i
po napadnutom rozhodnutí (rozsudok najvyššieho súdu, rozsudky toho istého krajského súdu.“
Wilfing cituje názor českej proveniencie: „Nie je prípustné, aby súd odôvodnil odklon od iných
svojich rozhodnutí v obdobných veciach poukázaním na súdne rozhodnutia (či už vlastné
2
rozhodnutia alebo rozhodnutia iných súdov), ktoré neboli nikde zverejnené.“ Je však zrejmé, že
táto vysoká latka je nesplniteľná a slovenský ústavný súd ju vôbec nevyžaduje.
Súčasne si dovoľujeme poukázať na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.
zn. 6M Cdo 2/2011 zo dňa 10. augusta 2011, v ktorom je uvedené, že ak konanie je vecne
oslobodené od poplatkov, je oslobodený každý úkon v tomto konaní, teda konanie je ako celok
oslobodené: „V čase začatia konania bolo súdne konanie o náhradu škody spôsobenej nesprávnym
úradným postupom oslobodené od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. c/ zákona o súdnych
2

KÜHN, Z. – BOBEK, M. – POLČÁK, R. (eds.): Judikatura a právní argumentace. Teoretické a
praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium, 2006, s. 117 – 118. citované WILFING,
P.: Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Vybrané otázky. Via Iuris,
Pezinok
2013
(2.
vyd.),
s.58
dostupné
na
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/kvalitativne-poziadavky-na-odovodneniesudneho-rozhodnutia-2-vydanie.pdf
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poplatkov s účinnosťou do 1. januára 2006. Išlo o vecné oslobodenie od povinnosti platiť súdny
poplatok, ktoré vyplývalo priamo zo zákona. Konania taxatívne uvedené v § 4 ods. 1 zákona o
súdnych poplatkoch sú oslobodené od poplatkovej povinnosti celé. Za žiadny procesný úkon
urobený v tomto konaní sa preto súdny poplatok neplatí.“ Uvedené práve platí aj na prípad, keď v
čase, keď súdne konanie začalo, bolo toto konanie od súdnych poplatkov vecne oslobodené, ale po
začatí konania došlo k zmene právnej úpravy a návrh na začatie konania sa spoplatnil a námietka
zaujatosti spoplatnená zákonom č. 286/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012. V čase začatia
konania bolo súdne konanie o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
oslobodené od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. v znení zákona
č. 381/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012. Oslobodené od poplatkovej povinnosti je preto
celé konanie, nie len žalobný návrh. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. sa predmetné vzťahuje
aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.
Ak okresné súdy poukazujú na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II.
ÚS 124/2011-13 zo dňa 30.3.2011, v ktorom sa uvádza: „Ústavný súd sa stotožňuje s názorom
krajského súdu, podľa ktorého vecné oslobodenie občianskeho súdneho konania od súdneho
poplatku podľa § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sa nevzťahuje aj na súdny poplatok za
vznesenie námietky zaujatosti podľa položky č. 17a Sadzobníka súdnych poplatkov. Od povinnosti
zaplatiť tento poplatok možno oslobodiť účastníka iba postupom podľa § 138 OSP. Vecné
oslobodenie účastníka občianskeho súdneho konania od súdneho poplatku podľa § 4 zákona o
súdnych poplatkoch sa vzťahuje iba na súdny poplatok za návrh (§ 4 ods. 1 zákona o súdnych
poplatkoch), za odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania, výkon rozhodnutia a exekúciu (§ 4
ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch),“ je uvedený názor Ústavného súdu Slovenskej republiky
potrebné podľa nášho názoru považovať
1. za omyl z dôvodu rozporu s dikciou § 4 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb., podľa ktorého: „Od
poplatku je oslobodené súdne konanie ...“ ako aj § 4 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb., podľa ktorého:
„Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania
a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.“, a nie len za návrh. K uvedenému záveru je potrebné dôjsť
systematickým, logickým ako i jazykovým výkladom zákona č. 71/1992 Zb., ktorý jednoznačne
rozlišuje medzi pojmami konanie(§ 4 ods. 1) a návrh (§ 5 ods. 1).
2. za prekonaný názor z dôvodu jeho neskoršieho plenárneho nálezu sp. zn. PL. ÚS
109/2011 zo dňa 11. júla 2012, v ktorom Ústavný súd Slovenskej republiky už výslovne rozlišuje
pojmy „konanie o návrhu“ a „návrh“ . V predmetnom náleze sa v časti V.C uvádza: „V tejto súvislosti
je potrebné zdôrazniť, že zákon o súdnych poplatkoch vo svojom § 1 ods. 1 zásadne rozlišuje medzi
poplatkami za konanie ako celok a poplatkami len za určitý úkon, a toto delenie sa premieta do celej
sústavy ním ustanovenej štruktúry súdnych poplatkov. Neexistuje pritom žiaden zrozumiteľný
dôvod, pre ktorý by zákonodarca vymedzil predmetný poplatok týmto spôsobom, pokiaľ by sledoval
úmysel uložiť jeho zaplatenie vždy podávateľovi námietok.“ ktorým Ústavný súd reflektoval na
právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyjadrený v už spomenutom uznesení sp. zn.
6M Cdo 2/2011 zo dňa 10. augusta 2011.
V prípade opačných rozhodnutí najvyššieho súdu je situácia vyslovene zrelá, aby ústavný
súd zrušil nové odchyľujúce sa rozhodnutie najvyššieho súdu bez podpory objektívnej a rozumnej
odôvodnenosti diametrálnej odlišnosti rozhodovacej činnosti všeobecného súdu o tej istej právnej
otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pretože tu nastáva ústavná neudržateľnosť
(III. ÚS 328/05, IV. ÚS 108/2010), pričom ide o rozpor s princípom právnej istoty, o ktorý ide
súčasne aj v prípade, ak najvyšší súd je sám zdrojom trvalých a hlbokých nesúladností, pretože
podľa Európskeho súdneho dvora sú rozporné právne názory najvyššieho súdu na identické
situácie v konečnom dôsledku spôsobilé podkopať dôveru verejnosti v súdny systém (ESĽP, Beian
v Rumunsko 6.12.2007, Sovtransavto Holding v Ukrajina), pričom úlohou najvyššieho súdu je práve
usmerňovať protirečivé rozsudky.
Popri povinnosti vysporiadať sa s predchádzajúcou judikatúrou najvyššieho súdu sa
stretávame aj s novším prístupom ústavného súdu: „Prípadné odchýlenie sa súdu od existujúcej
skoršej judikatúry v konkrétnom prípade by mohlo predstavovať zásah do základných práv a slobôd
účastníka konania len za predpokladu, že by bolo dôsledkom arbitrárnosti alebo zjavnej
neodôvodnenosti súdneho rozhodnutia. (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 30.
januára 2013, sp. zn. III. ÚS 551/2012-32), ako aj: „Ak iný senát najvyššieho súdu má iný právny
názor totožný s právnym názorom sťažovateľky, potom ústavnému súdu neprislúcha zjednocovať in
abstracto judikatúru všeobecných súdov, a suplovať tak právomoc, ktorá podľa § 8 ods. 3 zákona č.
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757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
3
zverená práve najvyššiemu súdu (I. ÚS 290/2010).“ Pre korektnosť treba dodať, že v tomto prípade
išlo o prípad, keď viacero rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bolo odôvodnených
rovnako a iba menšia časť podporovala názor sťažovateľky: „Ústavný súd konštatuje, že právne
názory najvyššieho súdu, ktorým založil prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) OSP z dôvodu
nedostatku riadneho odôvodnenia rozhodnutia súdu, boli predmetom posudzovania aj v inej
rozhodovacej činnosti ústavného súdu a ústavný súd sa väčšinovým názorom svojich senátov
priklonil k tej judikatúre najvyššieho súdu, ktorá prijala záver, že nedostatok riadneho odôvodnenia
rozsudku nezakladá vadu konania podľa § 237 písm. f) OSP, ale len tzv. inú vadu konania podľa §
241 ods. 2 písm. b) OSP. Táto judikatúra je citovaná aj vo vyjadrení najvyššieho súdu k tejto
sťažnosti a ústavný súd sa s touto judikatúrou stotožňuje aj v tomto prípade.“
Ústavný súd Slovenskej republiky citoval aj svoje odlišné rozhodnutie (III. ÚS 198/2011,
nález z 27.7.2011), kde však tvrdí, že v tejto veci zistený skutkový stav a jej právne posúdenie
4
nemožno aplikovať na prípad sťažovateľky, „keďže tieto veci nie sú zhodné.“ Týmto nálezom totiž
zrušil uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 14.12.2010 sp.zn. 7 Cdo 5/2010 pre
nesúlad s právom na spravodlivé súdne konanie z dôvodu, že Najvyšší súd Slovenskej republiky
odmietol dovolanie z dôvodu, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá prípustnosť dovolania
podľa § 237 písm. f) OSP (odňatie možnosti konať pred súdom), pričom sám Najvyšší súd
slovenskej republiky priznal, že jeho judikatúra v tomto smere nie je jednotná a závisí od
konkrétnych okolností prípadu. Ústavný súd Slovenskej republiky doslova „konštatuje, že v danej
veci sa prikláňa k tým právnym názorom najvyššieho súdu (napr. v rozhodnutí sp. zn. 4 Cdo
254/2008 zo 14. júla 2009), že „Dôvodom, zakladajúcim prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f/
O. s. p., je vadný postup súdu v občianskom súdnom konaní, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť
pred ním konať a uplatňovať procesné práva, ktoré sú mu priznané za účelom zabezpečenia účinnej
ochrany jeho práv a oprávnených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O. s. p.
významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom, prípadne s ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho
procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva“, a tiež sa ústavný súd stotožňuje s tou
judikatúrou najvyššieho súdu, že aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho
rozhodnutia treba považovať za vadu, ktorá zakladá prípustnosť a zároveň aj dôvodnosť dovolania
podľa § 237 písm. f) OSP (rozsudky najvyššieho súdu sp. zn. 4 Cdo 171/2005 z 27. apríla 2006 a
sp. zn. 4 Cdo 25/2007 z 30. septembra 2008). Povinnosť súdu rozhodnutie náležite v súlade s
ustanovením § 157 ods. 2 OSP odôvodniť je odrazom práva účastníka na dostatočné a presvedčivé
odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, ktorý sa vysporiadava so všetkými právne relevantnými
dôvodmi uplatnených nárokov, ako aj so špecifickými námietkami účastníka. Porušením uvedeného
práva účastníka na jednej strane a povinnosti súdu na strane druhej sa účastníkovi konania (okrem
upretia práva dozvedieť sa o príčinách rozhodnutia práve zvoleným spôsobom) odníma možnosť
náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu v rámci využitia prípadných
riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. Ak nedostatok riadneho odôvodnenia
súdneho rozhodnutia je porušením práva na spravodlivé súdne konanie, táto vada zakladá i
prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) OSP.“
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 14.12.2010 sp.zn. 7 Cdo 5/2010
uvádzalo, že jeho záver je v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
uverejnenom v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č.
R 111/1998 (rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997), v zmysle
ktorého „konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
3

Najvyšší súd dbá o jednotný výklad zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia
zásadného významu v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky.
4
Keď sme preskúmali obe rozhodnutia III. ÚS, tak samozrejme, že predmetom konania pred
všeobecným súdom boli odlišné veci, ale obe sa týkali toho, či otázka riadneho odôvodnenia sa týka
dôvodu prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. f) OSP. III. ÚS si uvedomil svoju predchádzajúcu
výkladovú chybu, ale zahladiť sa mu ju nepodarilo. Najprv sa odklonil od iných senátov a potom sa
„odklonil“ aj sám od seba, čím sa vrátil späť k väčšinovému názoru senátov....
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(§ 241 ods. 2 písm. b) O. s. p.) aj vtedy, ak odvolací súd svoj právny záver riadne neodôvodnil,
takže jeho rozsudok zostal nepreskúmateľný.“ V zmysle tohto rozhodnutia neskúmateľnosť súdnych
rozhodnutí nezakladá prípustnosť dovolania, lebo nejde o procesnú vadu v zmysle § 237 písm. f) O.
s. p. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 171/2005 z 27. apríla 2006
však poskytol celú argumentačnú bázu pre nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III.
ÚS 198/2011 z 27.7.2011, a popri tom ešte jednu vetu: „I s prihliadnutím na obsah vyššie
zmienenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Komisie a Ústavného súdu Slovenskej
5
republiky to však znamená, že za prekonaný treba považovať názor považujúci nedostatky v
odôvodnení súdneho rozhodnutia len za tzv. inú vadu konania (R 111/98).“ Ústavný súd Slovenskej
republiky túto vetu už necitoval, ani neuvádzal, pretože by sa vyjadroval k odklonu od jednotného
výkladu, ktorý zabezpečil zverejnením právoplatného súdneho rozhodnutia zásadného významu v
Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, konkrétne išlo o
rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28.8.1997 sp.zn. 2 Cdo 5/97 a musel by
konštatovať porušenie princípu právnej istoty. Ústavný súd Slovenskej republiky „sa prikláňa“ ale
najmä „stotožňuje“ s tou judikatúrou najvyššieho súdu, že aj nedostatok riadneho a
vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia treba považovať za vadu, ktorá zakladá
prípustnosť a zároveň aj dôvodnosť dovolania podľa § 237 písm. f) OSP. Samozrejme pri tom bolo
treba nespomenúť zjednocujúce rozhodnutie zásadného právneho významu uverejnené Najvyšším
súdom Slovenskej republiky pod č. R 111/1998. Jediný vysledovateľný dôvod odklonu Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky od zjednocujúceho rozhodnutia
zásadného právneho významu by mohla byť konštatácia o „odňatí možnosti náležite skutkovo aj
právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, ktoré nie je dostatočne a presvedčivo odôvodnené v
rámci využitia prípadných riadnych a mimoriadnych prostriedkov“, čo je argument, ktorý zakrýva
pravú podstatu odňatia možnosti konať pred súdom, ktorá spočíva v tom, že priamo v konaní dôjde
k znemožneniu procesných práv účastníka konania, ktoré spočívajú v procesných úkonoch, ako je
znemožnenie navrhovania dôkazov, znemožnenie vyjadrovania sa k dôkazom, ktoré s vykonali,
rovnako nevyzvanie účastníkov na vyjadrenie sa k možnému použitiu ustanovenia právneho
predpisu, ktorý s pri doterajšom rozhodovaní veci nepoužilo a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce.
Samotným rozsudkom už len ťažko možno odňať možnosť konať pred súdom t.j. znemožniť
účastníkovi uplatniť svoje procesné právo. Samotná možnosť náležite skutkovo a právne
argumentovať proti rozsudku odvolacieho súdu je sama závislá od toho, či je dovolanie prípustné.
Pripustiť ho možno iba vtedy, ak účastníkovi bolo znemožnené vykonať procesné oprávnenie. Súd
napríklad v konaní rozhoduje, ktoré z označených dôkazov vykoná, avšak počas konania účastník
nemá právo na to, aby sa dozvedel dôvod odmietnutia vykonať označený dôkaz. Toto sa má
dozvedieť až z rozsudku a ak sa to z neho nedozvie, nejde o odňatie možnosti konať pred súdom.
Vráťme sa však k nálezu III. ÚS 551/2012 z 30.1.2013, kde už Ústavný súd Slovenskej
republiky podržal uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn 3 Cdo 135/2012 zo
7.8.2012, ktoré nepovažovalo právny názor podľa R 111/1998 za prekonaný. Najvyšší súd
Slovenskej republiky sa vyjadril aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky takto:
„Občiansky súdny poriadok... neumožňuje stotožniť vadu konania uvedenú v ustanovení §
237 písm. f/ O. s. p. so súdnym rozhodnutím, ani s jeho odôvodnením. Najvyšší súd už v rozhodnutí
publikovanom pod R 125/1999 uviedol, že prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f/ O. s. p.
nemožno extenzívne vykladať v súvislosti s postupom súdu vtedy, ak ide o faktickú meritórnu
rozhodovaciu činnosť súdu. Pod postupom súdu možno totiž rozumieť len jeho faktickú (ne)činnosť,
teda procedúru prejednania veci (porovnaj napríklad rozhodnutie najvyššieho súdu z 10. októbra
2012 sp. zn. 6 Cdo 90/2012, 6 Cdo 91/2012), ktorá predchádza vydaniu konečného rozhodnutia a
ktorá má za následok znemožnenie realizácie procesných oprávnení účastníka konania a zmarenie
možnosti jeho aktívnej účasti na konaní. „Za odňatie možnosti konať pred súdom nemožno
považovať rozhodnutie, ako výsledok vecnej rozhodovacej činnosti súdu...“ (porovnaj uznesenie
najvyššieho súdu z 11. júla 2012 sp. zn. 5 Cdo 201/2011). Pokiaľ sa „postupom súdu" môže
5

Išlo iba o tieto rozhodnutia: podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Ruiz Torija
c/a Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A), Komisie (napr. stanovisko vo veci E. R. T.
c/a Španielsko z roku 1993, sťažnosť č. 18390/91) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (nález z
12. mája 2004 sp. zn. I. ÚS 226/03) treba za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie
považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Vôbec sa
tu neriešila otázka odňatia možnosti konať pred súdom.
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rozumieť iba samotný priebeh konania, spôsob vedenia konania či procesu, jednotlivé procesné
úkony súdu, jeho faktická činnosť alebo nečinnosť, nie však samo rozhodnutie ako výsledný
rozhodovací akt súdu (produkt konania), úlohou ktorého je vyhodnotiť konanie a podať záväzný
názor súdu na prejednávanú vec, potom už „postupom súdu“ vôbec nemôže byť ani časť tohto
finálneho produktu konania [odôvodnenie rozhodnutia (jeho obsah, spôsob, kvalita, výstižnosť,
presvedčivosť, úplnosť)], úlohou ktorej je vysvetliť dôvody rozhodnutia súdu.“ ako aj „vada konania
uvedená v § 237 písm. f) O. s. p. znamená vždy porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy aj čl. 6 ods. 1
dohovoru. To však neznačí, že by zároveň nevyhnutne platil aj opak, teda to, že každé porušenie
práva na spravodlivý súdny proces dosahuje intenzitu (až) vady konania v zmysle § 237 O. s. p.“ a
„pri zvažovaní dôsledkov zistených procesných nesprávností treba mať vždy na zreteli, že dovolanie
je mimoriadny opravný prostriedok, ktorý smeruje proti už právoplatnému rozhodnutiu,
vykazujúcemu atribúty záväznosti a nezmeniteľnosti (§ 159 ods. 1 O. s. p.). Z tohto hľadiska
dochádza v dovolacom konaní v istom zmysle k stretu dvoch základných práv (resp. ústavných
princípov). Ide jednak o právo na spravodlivý súdny proces (tiež v nadväznosti na požiadavku
odôvodnenia rozhodnutia súdu v súlade s § 157 ods. 1 a 2 O. s. p.), jednak o zásadu právnej istoty
ako súčasti právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy. Vzhľadom na princíp právnej istoty vyplývajúci
z čl. 1 ods. 1 ústavy, ktorý do určitej miery obmedzuje právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a
4 ústavy, treba rozhodujúce otázky v dovolacom konaní posúdiť aj z pohľadu vzájomného vzťahu
oboch týchto ustanovení. Daná procesná situácia musí byť totiž vyriešená z pohľadu oboch
dotknutých ústavných článkov tak, aby boli zachované označené ústavné práva (porovnaj I. ÚS
252/05 a aktuálne tiež IV. ÚS 481/2011).“ Najvyšší súd Slovenskej republiky vymenoval aj podporné
rozsudky senátu, ktorý rozhodoval vo veci ako aj iných senátov Najvyššieho súd Slovenskej
republiky: „Senát najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje v tejto veci, pri doterajšom rozhodovaní dosiaľ
nikdy (v žiadnej ním prejednávanej veci) nepovažoval uvedený judikát za „prekonaný“ a vždy
dôsledne a bezvýnimočne zastával názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu zakladá (len)
tzv. inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b) O. s. p., nie však procesnú vadu konania v
zmysle § 237 písm. f) O. s. p. (pozri napríklad rozhodnutia najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo
249/2008, 3 Cdo 290/2009, 3 Cdo 138/2010, 3 Cdo 49/2011, 3 Cdo 165/2011, 3 Cdo 84/2012).
Právna kvalifikácia nepreskúmateľnosti rozhodnutia súdu nižšieho stupňa ako dôvodu
zakladajúceho (iba) tzv. inú vadu konania pritom vyplýva aj z rozhodnutí ďalších senátov
najvyššieho súdu (porovnaj napríklad sp. zn. 1 Cdo 140/2009, 1 Cdo 181/2010, 2 M Cdo 18/2008, 2
Cdo 83/2010, 4 Cdo 310/2009, 5 Cdo 290/2008, 5 Cdo 216/2010, 7 Cdo 52/2011 a 7 Cdo
109/2011).“
Ústavný súd Slovenskej republiky sa v uznesení IV. ÚS 481/2011 z 10.11.2011 vyjadril:
„Ústavný súd vo vzťahu k okolnostiam tohto prípadu dodáva, že dôveru v určitú rozhodovaciu prax v
skutkovo i právne porovnateľných veciach vyvoláva až prezentovaná rozhodovacia prax súdu
najvyššej inštancie, ktorá sa ustálila po určitú dobu, a nie ojedinelé rozhodnutie súdu. Požiadavka
právnej istoty taktiež automaticky neznamená, že sa judikatúra najmä najvyššieho súdu nemôže
vyvíjať, resp. že v prípade, ak je prijaté ojedinelé rozhodnutie, vybočujúce z doterajšej línie
rozhodovacej praxe, sa konajúci súd nemôže vrátiť na pôvodnú líniu rozhodovacej činnosti.
Ústavný súd ale musel preskúmať, či sa najvyšší súd v napadnutom uznesení s touto námietkou
sťažovateľa, zásadnou pre okolnosti tohto prípadu, ústavne konformným spôsobom vysporiadal,“
ako aj „ ....postup najvyššieho súdu pri odôvodňovaní svojho právneho záveru, poukazujúci na
ustálenú rozhodovaciu činnosť nielen jedného senátu, ale viacerých senátov nemožno považovať
za zjavne neodôvodnený alebo arbitrárny, a to tak v otázke výkladu § 237 písm. f) OSP, ako aj v
otázke možného odklonu od doterajšej judikatúry pri výklade tohto ustanovenia.“ ako aj „Aj keď
právne závery všeobecných súdov obsiahnuté v ich rozhodnutiach nemajú v právnom poriadku
Slovenskej republiky charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov rozhodujúcich v obdobných
veciach zaväzoval rozhodnúť identicky, napriek tomu protichodné právne závery vyslovené v
analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu právnej istoty ani k
dôvere v spravodlivé súdne konanie (obdobne napr. IV. ÚS 49/06, III. ÚS 300/06).“
Napriek tomu, že Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní pred Ústavným súdom SR
sp.zn. III. ÚS 551/2012 navrhoval, aby vzhľadom na rozdielne právne názory došlo k zjednoteniu
právnych názorov senátov ústavného súdu. Problém bol však v tom, že nejednotnosť mal v prvom
rade sám III. ÚS so sebou a keďže sa chcel vrátiť na pôvodnú líniu v zhode s väčšinou názorov
ústavných senátov, rozhodol podľa väčšinových názorov senátov ústavného súdu. Tak sa vlastne
neodchýlil od predchádzajúcich názorov iných senátov. Súčasne ale dodal aj to, že ak sťažovateľka
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namieta existenciu opačných názorov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, odchýlenie sa od nich
musí byť dôsledkom arbitrárnosti alebo zjavnej neodôvodnenosti súdneho rozhodnutia a že ak iný
senát najvyššieho súdu má iný právny názor totožný s názorom sťažovateľa, potom ústavnému
súdu neprislúcha in abstracto zjednocovať judikatúru všeobecných súdov a suplovať tak právomoc,
ktorá podľa § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je zverená práve najvyššiemu súdu (I. ÚS 290/2010).
Tým Ústavný súd Slovenskej republiky naznačil, že zjednocovanie procesnej judikatúry
prípustnosti podania dovolania z dôvodu podľa § 237 písm. f) OSP je úlohou Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky. Pritom však Najvyšší súd Slovenskej republiky zjednocujúce rozhodnutie
uverejnil už v roku 1998.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že využitie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre otázky
výkladu riadneho a dostatočného odôvodnenia rozsudku bez odňatia možnosti konať pred súdom
je pomerne mizivé. Oveľa prínosnejšie sú rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré
však sledujú len ústavné mantinely odôvodňovania rozsudkov. Tie zákonné mantinely zákonné
odôvodnenia súdneho rozhodnutia vyjadrené v § 157 ods. 2 OSP sleduje v podstate len odvolací
súd. To samozrejme je nedostatočné. Je potrebné zásadne prehodnotiť postavenie Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky tak, aby tento mohol vždy preskúmavať obyčajné vady odôvodnenia
rozsudkov a uznesení odvolacích súdov. Samozrejme to bude činiť zvýšené nároky na činnosť jeho
sudcov, ale už dnes je zrejmé, že Ústavný súd Slovenskej republiky skúma iba tie závažnejšie vady
odôvodnenia súdnych rozhodnutí. Súčasne s tým je potrebné vybudovať systém, v ktorom v prípade
potreby odchýlenia sa od doterajších názorov iných senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
alebo aj od vlastného senátu, by zasadal rozšírený senát, ktorý by odklon od doterajších právnych
názorov „posvätil“.
ZÁVER
Z uvedenej analýzy vyplýva, že využitie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre otázky
výkladu riadneho a dostatočného odôvodnenia rozsudku bez odňatia možnosti konať pred súdom
je pomerne mizivé. Oveľa prínosnejšie sú rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré
však sledujú len ústavné mantinely odôvodňovania rozsudkov. Zákonné mantinely, zákonné
odôvodnenia súdneho rozhodnutia vyjadrené v § 157 ods. 2 OSP sleduje v podstate len odvolací
súd, čo je samozrejme nedostatočné. Je potrebné zásadne prehodnotiť postavenie Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky tak, aby tento mohol vždy preskúmavať obyčajné vady odôvodnenia
rozsudkov a uznesení odvolacích súdov. Samozrejme by to znamenalo zvýšené nároky na činnosť
jednotlivých sudcov, ale už dnes je zrejmé, že Ústavný súd Slovenskej republiky skúma iba tie
závažnejšie vady odôvodnenia súdnych rozhodnutí. Súčasne s tým je potrebné vybudovať systém,
v ktorom v prípade potreby odchýlenia sa od doterajších názorov iných senátov Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky, alebo aj od vlastného senátu, by zasadal rozšírený senát, ktorý by odklon od
doterajších právnych názorov „posvätil“.
Použitá literatúra:
KÜHN, Z. – BOBEK, M. – POLČÁK, R. (eds.): Judikatura a právní argumentace. Teoretické a
praktické aspekty práce s judikaturou. Praha : Auditorium, 2006, s. 117 – 118. citované WILFING,
P.: Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Vybrané otázky. Via Iuris,
Pezinok
2013
(2.
vyd.),
s.58
dostupné
na
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/kvalitativne-poziadavky-na-odovodneniesudneho-rozhodnutia-2-vydanie.pdf.
WILFING, P.: Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Vybrané otázky. Via
Iuris, Pezinok 2013 (2. vyd.), s. 51 dostupné na
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/kvalitativne-poziadavky-na-odovodneniesudneho-rozhodnutia-2-vydanie.pdf.
Zákon č. 71/1992 Zb. (Zákon o správnych poplatkoch v znení n.p.p.)
Zákona č. 757/2004 Z. z. (zákon o súdoch v znení n.p.p.)
Zákon č.99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok)

616

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
Judikatúra:
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 192/06 z 3.11.2006
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 198/2011 z 27.7.2011
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. III. ÚS 551/2012 z 30.1.2013
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.IV. ÚS 481/2011 z 10.11.2011
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 124/2011-13 zo dňa 30.3.2011
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. III. ÚS 366/2012 z 15.1.2013
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 171/2005 z 27. apríla 2006
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3 Sžo 19/2009 z 13.5.2010
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1 Sžd 4/2011 z 27.9.2011,
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn.10 Sžd/29/2011 z 16.11.2011
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 7 Cdo 5/2010 z 14.12.2010
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6M Cdo 2/2011 zo dňa 10.08.2011
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn 3 Cdo 135/2012 zo 7.8.2011
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6M Cdo 2/2011 zo dňa 10.08. 2011
Kontaktné údaje:
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
branislav.fridrich@umb.sk
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

617

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____

ENSURING FAIR TRIAL: THE EU OMBUDSMAN
AS A PROTECTOR OF FUNDAMENTAL (HUMAN RIGHTS)
IN ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Réka Friedery
Hungarian Academy of Sciences, Centre of Social Sciences, Institute for Legal Studies
Abstract: According to Arts. 20 and 24 of TFEU, European citizens are entitled to apply to the
European Ombudsman. This right, stemming from European citizenship, is furthermore explained in
Art. 228 TFEU, stating that any citizen of the Union or any natural or legal person residing or having
its registered office in a Member State can complain in instances of maladministration in connection
1
with the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies. Although classical
ombudsmen do not have an express mandate for human rights protection and promotion, the
violation of human rights by government institutions and bodies as maladministration falls within
their mandate. The paper shows that the European ombudsman as a true classical ombudsman at
the supranational level not only uses human rights norms and applies them in human-rights related
cases but as well creates human right. The paper thus addresses its role and thus offers a clear
view about its position among other EU institutions.
Key words: EU administration, EU Ombudsman, fundamental rights, maladministration

1

INTRODUCTION
As the former Secretary-General of the United Nations, Kofi Annan stated “… good
governance comprises the rule of law, effective state institutions, transparency and accountability
in the management of public affairs, respect for human rights” and “...human rights also come to
2
be seen as an integral element of good governance”. His finding, as a broad approach of good
governance was strengthened as well by the Council of Europe Commissioner for Human Rights
when he pointed out that “…all Ombudsmen have an important role to play in the defence of
human rights. Whilst explicit reference to human rights protection may be absent from the
mandates of certain Ombudsmen, it is clear that human rights violations by state au thorities
constitute, at the same time, serious cases of maladministration, and, as such, fall within the
3
concerns of even the most narrowly defined institutions”. As early as in 1974, at the meeting of the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe a Recommendation had already been adopted on
the role of the ombudsman and the parliamentary commissioner, taking into account the
ombudsman and the parliamentary commissioner as (for) the protection of individuals against the
authorities and in principle to promote good governance. It pointed out that the citizens’ lives are
increasingly governed by the authorities, and where the protection of fundamental rights are
supervised by the state, the interferences of public authorities into the lives of individu als threaten
their fundamental rights. It stated that the usual forms of judicial remedies are not always able to
react with the necessary speed and efficiency to the problems and to the complexity of different
fields of the administration thus there is a need for a further guarantee, which is simpler, quicker,



The paper was written under the aegis of the Bolyai Research Grant of the Hungarian Academy of
Sciences.
1
Except the Court of Justice of the European Union acting in judicial role.
2
Annual Report of the Secretary-General on the Work of the Organization, 1997. UN Doc. A/52/1
paragraph. s. 22, 27.
3
Council of Europe Commissioner for Human Rights, 3rd Annual Report January to December 2002,
CommDH 2003, s. 7.
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4

cheaper and more efficient, and this could be provided by the ombudsman. Furthermore in
another Recommendation adopted in 1985 the Council of Ministers affirmed this view when
recommended “…to consider extending and strengthening the powers of Ombudsmen in other
ways so as to encourage the effective observance of human rights and fundamental freedoms in
5
the functioning of the administration”.
In the following, I will highlight the above-mentioned roles attached to the ombudsmanscheme but at the supranational dimension.
2

THE EU OMBUDSMAN AS A CREATOR OF FUNDAMENTAL (HUMAN) RIGHT?
Before the Maastricht and the Amsterdam Treaty, the Court of Justice took up the task to
elaborate community law on human rights, and developed jurisprudence that fundamental human
rights are general principles of community law. Although the Maastricht Treaty enshrined the human
rights as general principles of community law, it had not listed the fundamental rights of citizens: only
Article 6 of the Treaty declared that the Union shall respect the fundamental rights and simply
6
referred to the European Convention on Human Rights. However, the latter could have not been
enforced versus the EU institutions in such a way as against the Member States. Although the
European Commission has proposed that the Community should join the Convention, in March 1996
the European Court of Justice rejected the decision, stating that Article 308 of the TEC did not
permit it as “…if action by the Community should necessary to attain, in the course of the operation
of the common market, one of the objectives of the Community, and this Treaty has not provided
the necessary powers, the Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission
and after consulting the European Parliament, take the appropriate measures” does not offer
sufficient legal basis for the fundamental institutional change that would be a result of accession to
7
the Convention. This situation has led to the development of the Charter of Fundamental Rights
which was adopted by the Nice European Council and later the European Parliament, the European
Commission and the Council published a joint statement of the Charter.
With the declaration of fundamental (human) rights listed in the Charter, the European Union
intended to strengthen the Union’s commitment to human rights and outline the general human
rights policy. This was a very important step, even if the Charter before the Lisbon Treaty itself – for
example unlike the provisions of international treaties on similar subject concluded under the TEC –
had no legally binding nature, but only gave a base for the EU legislation and legal interpretation.
The Charter records in 50 Articles all traditional human rights and among others the right to good
administration is declared.
As for the Office of the EU Ombudsman, the Maastricht Treaty established this forum in
connection with the European citizenship. The European citizenship was needed to introduce
because the early period of European integration gave no role to citizens and for the deepening of
integration a sort of identification and means of demonstrating a European ‘added value’ were
8
required. Also, citizenship offered a direct link between the Union and its citizen. Arising from the
European citizenship, any European citizen or any natural or legal person residing or having
registered office in a Member State of the Union may, directly or through a Member of the European
Parliament, refer a complaint to the Ombudsman in respect of an instance of maladministration
4

Recommendation 757 (1975) on the conclusions of the Assembly’s Legal Affairs Committee with
the Ombudsmen and Parliamentary Commissioners in Council of Europe member states (Paris, 18–
19 April 1974).
5
Recommendation No. R. (85) 13 of the Committee of Ministers to Member States on the Institution
of the Ombudsman (Adopted by the Committee of Ministers on 23 September 1985 at the 388th
meeting of the Ministers’ Deputies).
6
Article 6 of TEU declared “…the Union shall respect fundamental rights, as guaranteed by the
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed in
Rome on 4 November 1950 and as they result from the constitutional traditions common to the
Member States, as general principles of Community law”.
7
According the Lisbon Treaty the Union can accede to the European Convention of Human Rights
and Fundamental Freedoms.
8
WARLEIGH, A. Purposeful Opportunists? EU Institutions and the Struggle over European
Citizenship. In: BELLAMY, R.–WARLEIGH, A. (eds): Citizenship and Governance in the European
Union. London, 2001, s. 22.
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regarding the activities of Community institutions or bodies, with the exception of the Court of
Justice and the Court of First Instance acting in their judicial role. Under the definition of
maladministration the complex of procedural obligations of the administration can be understand
which arise in relations with the public, with the citizens, and which procedural obligations can
gradually increase. Although in different ways, the definition of good administrative practices (good
administrative behaviour) had been used by the European law since the 1960s, enshrined through
9
the activities of the European Court of Justice.
According to the EU ombudsman, in order to prevent an instance of maladministration, the
practice of good administration shall be followed. We can see in the office’s case-law that after he
conducted an own-iniative inquiry in 1998 – where the subject matter was the correct procedure
determining the relation between the public officials of Community bodies and institutions – to clarify
the term of good administrative procedure, he prepared the so-called European Code of Good
Administrative Behaviour. The investigation was initiated because of complaints where the offences
could have been avoided with a clear and public record of the obligations of the Community officials.
I shall point out that the Code can be seen as one of the achievements of the original intentions
regarding the establishment of the office: the Union’s commitment to a more accountable and
transparent administration. Thus, the institutions and their officials are obliged to respect and to
follow the principles of good administrative conduct laid down in this code. However, I see the
effects of this code in two directions. First, the code gives the opportunity to the official to avoid an
instance of maladministration. Second, European citizens who are familiar with the code, can
require from the official during the administrative procedure the basic principles set out in it.
I shall point out that in the Finnish Constitution you can find the concept of good
administrative behaviour and thus procedural guarantees cumulated in the behaviour are
constitutionally protected as fundamental right. I think, this is an important fact taking into
consideration that the first ombudsman, Jacob Söderman, was a former Finnish Ombudsman. If he
had not been a former Finnish ombudsman, would have the right to good administration appeared
into the Charter? As a EU ombudsman, he wanted as well a similar fundamental right enshrined in
the Charter of Fundamental Rights. And the right to good administrative procedure, embodied in the
code, had been formulated in to the Charter as a right enjoyed by the European citizens as Article
10
11
41 with the European office as means set out in Article 43 .
The importance of the Charter – which became legally binding across the EU when the
Treaty of Lisbon entered into force – was already emphasised when it was incorporated into the
9

The principle of good administration is enshrined in Court of Justice judgement of 31 March 1992 in
Case-255/90 P, Burban (1992) ECR I-2253 and Court of First Instance judgements of 18 September
1995 in Case T-167/94 Nölle (1995) ECR II-2589, and 9 July 1999 in Case T-231/97 New Europe
Consulting and others (1999) ECR II-2403. See Council of the EU: Charter of Fundamental Rights
of the EU. Explanations relating to the complete text of the Charter. December 2000. Office for
Official Publications of the European Communities, 2001. 58.
10
Article 41:
1.Every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a
reasonable time by the institutions and bodies of the Union.
2.This right includes:
 the right of every person to be heard, before any individual measure which would affect him
or her adversely is taken;
 the right of every person to have access to his or her file, while respecting the legitimate
interests of confidentiality and of professional and business secrecy;
 the obligation of the administration to give reasons for its decisions.
3.Every person has the right to have the Community make good any damage caused by its
institutions or by its servants in the performance of their duties, in accordance with the general
principles common to the laws of the Member States.
4.Every person may write to the institutions of the Union in one of the languages of the Treaties and
must have an answer in the same language.
11
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a
Member State has the right to refer to the Ombudsman of the Union cases of maladministration in
the activities of the Community institutions or bodies, with the exception of the Court of Justice and
the Court of First Instance acting in their judicial role.
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draft European Constitution. In this preliminary draft constitutional treaty an article on citizenship of
the Union was included as well. And among the new rights was the right to complain to the
ombudsman as a new forum for legal redress, as this new forum would contribute to the
achievement of an open, reliable service oriented “government”. It is no surprise that the then
ombudsman, Jacob Söderman, actively participated in the framing of that draft treaty, and he was in
the opinion that in the next draft a provision should clearly refer to the right to complain to the
ombudsman, which would be consistent with the national constitution of several Member States:
adopting subsidiarity and openness as fundamental principles would provide the legal basis for the
adoption of an open, reliable, accountable and service oriented public administration. Furthermore, it
seemed necessary to make citizens aware of the remedies: judicial and non-judicial that include the
courts, the ombudsmen and committees of petitions at all levels of the Union. The ombudsman
emphasised that the draft constitutional treaty should include the objective of the good
administration and the relevant legislation for the adoption of special measures in this context.
Although Article 47 of the Charter states that citizens have the right to an effective remedy, it does
not specify what remedies are, so it is recommended that there should be a review of the
possibilities to all remedies in a separate chapter of the draft treaty. According to him in the chapter
first the courts should be mentioned. Protecting the rights stemming from European law the citizen
should be informed about the possibility of recourse to national courts as well to defend their rights
under European law. In addition, the role of the Court of Justice and the right to complain to the
12
ombudsman or similar body in each Member States should be mentioned. During the drafting
process the ombudsman once again submitted his proposal, in wich he held that it is important to
record in Article 1 the principle laid down in the Maastricht Treaty as well that decisions should be
taken as openly as possible and as close to the citizens as possible. Previously he proposed that
good administration should be inserted as an objective of the EU, but as another proposal
suggested placing this as a right attached to European citizenship, he supported the latter. During
the drafting process, Söderman was succeeded by the new European ombudsman, Nikiforos
Diamandouros, who followed in Söderman’s steps. He suggested that the ombudsman should be
included in the part which lists the institutions of the EU, explaining that the Committee of the
Regions or the Economic and Social Committee have been included as well, and all three have the
same budgetary and administrative status. Also, the election of the ombudsman by the European
Parliament should be emphasised which would be an additional guarantee to the ombudsman’s
independence. He drew attention to the fact that although the right to complain had been achieved
by recording it in the draft version and the right to good administration had been recorded in the
Charter, real and visible results will only be achieved if the constitutional treaty would refer to the
non-judicial remedies, too.
The above mentioned events were necessary to be presented to make understand the active
role of the ombudsman in connection with creating the fundamental right to good administration. I
shall emphasise the following. When looking into the final form of the constitutional treaty, the
Charter consisted the second part, stating that European citizen could turn to the ombudsman (Art.
II-103, Title V) on the ground of the right to good administration (Art. II-101, Title V). In Article I-49,
Title VI on the democratic life of the Union, we could see that the EU Ombudsman, elected by the
European Parliament shall receive, examine, and report on complaints about maladministration in
the activities of the Union institutions, bodies, agencies, under the conditions laid down in the
Constitution. I shall point out that the draft talked about union institutions and bodies, and contrary to
the TEU and the Statute, the agencies were included as well. This means that the novelties of the
Amsterdam Treaty had been taken into account, too.
3

THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL (HUMAN) RIGHTS BY THE EU OMBUDSMAN
Although classical ombudsmen do not have an express mandate for human rights protection
and promotion, the violation of human rights by government institutions and bodies as
maladministration falls within their mandate, thus the European ombudsman as a true classical
ombudsman at supranational level uses human rights norms that are part of the applicable legal
system and applies them in human rights related cases. Hence within his mandate the European
ombudsman can inquire in human rights matters when European citizens complain about
12

SÖDERMAN, J.The Convention, the Charter and the Remedies. EPC Dialogue: The Convention
and the Charter of Fundamental Rights, The European Policy Centre, Brussels, 25 February 2003.
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maladministration comprising a breach of community human rights law by community institutions,
bodies, offices and agencies..
We can see since the first annual report that the European Ombudsman constantly represented
the view that three types of errors may give rise to an instance of maladministration and which may
even to some extent partly cover each other. These types can be identified as a failure to comply
with a legal norm or principle, failure to prevail the principle of good administration and failure to
respect human and fundamental rights. For example, the European Ombudsman often referred in
the past during his investigations to Article F of the Maastricht Treaty which ordered the Community
institutions and bodies to respect fundamental rights.
I shall point out that the European ombudsman’s activities are multiple concerning the field of the
protection of fundamental rights. First, it promotes the respect of the Charter. Second, during the
investigation of the possible instance of maladministration, he takes into account the rules and
principles set out in the Code. The ombudsman conducted own-initiative inquiries regarding the
Charter and the specific rights were used as well in the handling of submitted complaints. Third, even
before the Charter became legally binding, the ombudsman has already stated that the violation of
the rights in the Charter constitutes maladministration. We should mention the opinion of the Court
of First Instance in the Tillack-case when it pointed out that the principle of sound administration,
does not, in itself, confer rights upon individuals except where it constitutes the expression of
specific rights such as the right to have affairs handled impartially, fairly and within a reasonable
time, the right to be heard, the right to have access to files, or the obligation to give reasons for
decisions, for the purposes of Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European
Union, proclaimed on 7 December 2000 in Nice.
When looking at the subject matter of human rights related cases we can observe that they
vary from gender, age, disability and other kind of discrimination to professional certification,
nationality, language, employment, health care or environmental issues. The cases show that the
ombudsman successfully refers to the rights set out in the Charter against the main institutions, too..
For example the EU ombudsman forwarded a special report to the European Parliament about the
indirect gender discrimination against women in the use of national experts at the European
Commission and as a result the Commission abolished the disputed rule. In addition, he cited
among others Article 21 of the Charter when he has recommended the abolition of age limit in the
trainee program of the European Parliament and the Parliament annulled the age limit. Moreover the
Ombudsman pointed out on the ground of Article 41 of the Charter and the European case law that
good administration behaviour laid down in the ‘Commission Communication on the relation with the
complainant in respect of the infringement of the community law is applicable as well after the letter
of formal notice has been submitted and the Commission adopted this opinion.
4
CONCLUSION
First, the European ombudsman as a non-judicial forum uses the decisions of the Court of Justice –
which applies among others the European Convention on Human Rights and the United Nations
human rights treaties for its decision – during the investigations,thus helps next to the judicial way to
enforce community human rights law. Second, as we could see, the European office has not only
fulfilled but I may say, overachieved the expectations of its establishment: we can see the
ombudmsan as a creator of fundamental right, because placing the right to good administration into
the Charter of Fundamental Rights was the achievement of the European ombudsman. This clearly
shows that he not only can form soft law but can create specific fundamental rights. The two
directions underline the ombudsman’s role that the office is a part of the protection system of the
fundamental rights. As for the Lisbon Treaty, Art. 6 states that “…the Union recognises the rights,
freedoms and principle set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union …
which shall have the same legal value as the Treaties”. The commitment to the binding nature of the
Charter in the Lisbon Treaty reflects the gradual understanding that citizens should be placed at the
heart of the European issues which shows the success of the European Ombudsman as well. I wish
to underline, that the Charter was the first international legal document with explicit declaration of the
right to good administration which was achieved by the active contribution of the EU ombudsman.
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PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU A SPRAVODLIVÝ PROCES
V KONANÍ PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Ľudmila Gajdošíková
Ústavný súd Slovenskej republiky
Abstract: The Constitutional Court of the Slovak Republic (further „Constitutional Court“) as an
independent authority of protection of the constitutionality offers this protection to the fundamental
rights and freedoms of natural and legal persons. This protection is offered to the above mentioned
subjects within the proceedings on complaints according to Article 127 Section 1 of the Constitution
of the Slovak Republic (further „Constitution“). The right to a fair trial safeguarded by Article 46
section 1 of the Constitution and by Article 6 Section 1 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms is considered to be an inseparable part of fundamental
rights. At the present time the amount of complaints by which the complainants are seeking for
protection of their right to a fair trial has considerably arisen. This contribution deals with the actual
decision-making of the Constitutional Court, which aims to offer protection to the respective
fundamental right, with reference to the subsidiary competence of the Constitutional Court towards
other authorities of public power, first of all to general courts.
Abstrakt: Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej
republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) ako nezávislý orgán ochrany
ústavnosti poskytuje ochranu základným práva a slobodám fyzických osôb a právnických osôb. Túto
ochranu poskytuje uvedeným subjektom v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Neoddeliteľnou súčasťou základných práv je právo na
súdnu ochranu a spravodlivý proces garantovaný v čl. 46 ods. 1 ústavy a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V súčasnosti sa zvyšuje počet sťažností, v ktorých
sa sťažovatelia domáhajú ochrany svojho práva na súdnu ochranu a spravodlivý proces.
Predmetom príspevku je aktuálna rozhodovacia činnosť ústavného súdu, obsahom ktorej je
poskytnutie ochrany tomuto základnému právu, s poukazom na subsidiárnu pôsobnosť ústavného
súdu k ostatným orgánom verejnej moci, predovšetkým všeobecným súdom.
Key words: Constitutional Court – right to a fair trial – protection of fundamental rights and
freedoms – proceedings on constitutional complains
Kľúčové slová: ústavný súd − právo na spravodlivý proces – ochrana základných práv a slobôd −
konanie o sťažnostiach
ÚVOD
Právo na spravodlivý proces v právnom poriadku v Slovenskej republike požíva
ústavnoprávnu ochranu už vyše 20 rokov. Jedným z inštitucionálnych nositeľov jeho garancie je aj
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“).
Ústavnoprávny základ práva na spravodlivý proces tvorí:
1. Listina základných práv a slobôd uvedená ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných
práv a slobôd ako ústavný zákon, s účinnosťou od 8. februára 1991 (ďalej len „listina“),
2. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho protokolov, ktorý bol
uverejnený oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb.,
s účinnosťou od 18. marca 1992 (ďalej len „dohovor“),
3. Ústava Slovenskej republiky prijatá 1. septembra 1992 a uverejnená pod č. 460/1992 Zb.
(ďalej len „ústava“),
1.
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4. Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorá vstúpila do platnosti
1. decembra 2009 (na základe Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej
únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, oznámenej Ministerstvom zahraničných vecí
Slovenskej republiky pod č. 486/2009 Z. z.).
Podľa čl. 46 ods. 1 ústavy každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho
práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne
Slovenskej republiky.
Podľa čl. 36 ods. 1 listiny každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na
nezávislom a nestrannom súde a v určených prípadoch na inom orgáne.
Podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo,
verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom,
ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek
trestného obvinenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu
byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku
alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých
alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne
nevyhnutný, pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu
záujmom spoločnosti.
Podľa čl. 47 charty každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne
a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom.
Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu vo vzťahu k čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1
dohovoru ústavodarca formuláciou uvedenou v čl. 46 ods. 1 ústavy, t. j. v základnom právnom
predpise Slovenskej republiky, vyjadril zhodu zámerov vo sfére práva na súdnu ochranu s právnym
režimom súdnej ochrany podľa dohovoru (II. ÚS 71/97), a preto nemožno v obsahu týchto práv
vidieť zásadnú odlišnosť (IV. ÚS 195/07, II. ÚS 7/97). Ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti
konštantne zohľadňuje a vychádza z relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
(ďalej len „ESĽP“) aplikovateľnej na prerokúvané veci.
Základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy garantuje, že každý sa môže
domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v
prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. Tomuto oprávneniu
zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, porušenie
ktorého sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré článok ústavy vykonávajú (čl.
46 ods. 4 ústavy v spojení s čl. 51 ods. 1 ústavy). Táto povinnosť všeobecných súdov vzhľadom na
ich postavenie ako primárnych ochrancov ústavnosti a vzhľadom na povinnosť Slovenskej republiky
rešpektovať medzinárodné záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv
a základných slobôd (pozri III. ÚS 79/02) zahŕňa zároveň požiadavku rešpektovania procesných
garancií spravodlivého súdneho konania vyplývajúcich z čl. 6 dohovoru v súlade s judikatúrou
ESĽP.
Právo na spravodlivý proces je v ústave garantované v siedmom oddiele druhej hlavy ústavy
(čl. 46 až čl. 50) a je primárnym ústavným východiskom pre zákonom upravené konanie súdov a
iných orgánov verejnej moci Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie jeho ochrany, a tým
aj ústavnoprávnym východiskom zákonných úprav jednotlivých aspektov práva na súdnu a inú
právnu ochranu. Priestor pre ňu vytvára čl. 46 ods. 4 ústavy, podľa ktorého podmienky a
podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. Aplikačným ústavnoprávnym limitom je
čl. 51 ods. 1 ústavy, podľa ktorého sa možno domáhať práv podľa čl. 46 ústavy len v medziach
zákonov, ktoré toto ustanovenie vykonávajú (napr. I. ÚS 56/01, I. ÚS 1/03, I. ÚS 226/03).
Základné právo na súdnu ochranu garantované v čl. 46 ods. 1 ústavy zaručuje každému
právo na prístup k súdu a právo na určitú kvalitu súdneho konania pred nezávislým a nestranným
súdom, t. j. právo na spravodlivý proces (napr. IV. ÚS 233/04, IV. ÚS 95/07). Ústavný súd pri svojej
rozhodovacej činnosti opakovane zdôrazňuje, že základné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy
nemožno interpretovať ako právo na to, aby bol účastník konania pred všeobecným súdom
úspešný, teda aby bolo rozhodnuté v súlade s jeho požiadavkami, resp. s jeho právnymi názormi.
Neúspech v súdnom konaní nemožno automaticky považovať za porušenie základného práva.
Podľa judikatúry ústavného súdu (IV. ÚS 345/09) základné právo na súdnu ochranu je
základným právom na spravodlivý proces, ktoré tvorí jeden z významných princípov právneho štátu
(čl. 1 ods. 1 ústavy). Právo na spravodlivý proces je subjektívne verejné právo každého účastníka
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právom upraveného konania voči štátu (jeho orgánom), ktorého podstata spočíva v tom, že štát je
povinný zabezpečiť každému účastníkovi právo na spravodlivý výsledok konania.
Obsah základného práva na spravodlivý proces je pomerne zložito štruktúrovaný a ako to
potvrdzuje aj judikatúra ústavného súdu, patrí do neho viacero samostatných subjektívnych práv
a princípov, ktoré sú buď konkrétne (verejnosť konania, konanie bez zbytočných prieťahov, právo na
nezávislý a nestranný súd), alebo v zásade abstraktné (riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia,
predvídateľnosť rozhodnutia, zákaz svojvoľného postupu súdu a ďalšie). Obsah základného práva
na spravodlivý proces nie je zásadne uzavretým pojmom, do ktorého by nebolo možné včleniť aj
situácie, ktoré sú inak bežne prerokovávané a rozhodované súdmi, pričom ide o situácie, ktoré boli
definované ako ústavný problém judikatúrou ústavného súdu alebo ESĽP, a ak sa vezme do úvahy
čl. 47 charty, tak aj judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá aj pred 1. decembrom 2009,
keď charta nadobudla platnosť, poznala pojem základného práva na spravodlivý proces (porovnaj
napríklad C-402/05 P). Ako už bolo uvedené, základné právo na spravodlivý proces
je najvýznamnejším interpretačným hľadiskom pre všetky procesné poriadky ustanovené zákonom.
Z toho vyplýva ústavná povinnosť každého všeobecného súdu vykladať a používať procesné normy,
ktoré sú obsahom procesných poriadkov ustanovených zákonom v súlade s princípmi a s obsahom
základného práva na spravodlivý proces. Okrem toho je táto interpretácia a aplikácia povinná
rešpektovať princíp materiálneho právneho štátu, a teda materiálne chápanie spravodlivosti tak, ako
to je vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy.
V tejto spojitosti treba uviesť, že základné právo na spravodlivý proces nie je absolútne,
a teda že je obmedziteľné za určitých presne vymedzených podmienok definovaných ústavou alebo
zákonom [pri zachovaní princípu proporcionality (II. ÚS 149/09)].
Ústavný súd poskytuje ochranu právu na spravodlivý proces najmä prostredníctvom dvoch
dominantných konaní:
a) Konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy so všeobecne záväzným
dôsledkom rozhodnutia ústavného súdu (nálezu) vo vzťahu k neurčitému počtu subjektov (fyzických
osôb a právnických osôb). Od 1. júla 2001, keď nadobudla účinnosť „veľká novela ústavy“, t. j.
ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.“), do 1. novembra 2015
je „štatistika“ z hľadiska namietaného nesúladu napadnutých zákonov, ich častí, resp. jednotlivých
ustanovení s čl. 46 ods. 1 ústavy v konaniach podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy nasledovná:
počet návrhov na začatie konania
35

nálezom vyslovený nesúlad
7

b) Konania o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy nadobudla sťažnosť ako právny inštitút
individuálnej ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb dnešnú podobu
prijatím ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (ktorý nadobudol účinnosť vo vzťahu k sťažnosti 1.
januára 2002). Na dokreslenie veci možno uviesť nasledujúce kvantifikáciu vyslovenia porušenia
základných práv od 1. januára 2002 do novembra 2015 nasledovne:
článok ústavy

počet podaní

čl. 46
čl. 47
čl. 48
čl. 49
čl. 50

11 340
1 244
10 079
103
608

počet prípadov vyslovenia
porušenia základného práva
661
34
3 398
0
16

Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských
práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika
ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd
nerozhoduje iný súd.
V konaní o sťažnostiach v súlade s judikatúrou ústavného súdu je prioritnou úlohou
všestranne posúdiť a zhodnotiť namietané porušenie základných práv alebo slobôd rozhodnutím
alebo postupom orgánu verejnej moci, či namietané nedostatky nevykazujú takú intenzitu, že ide
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o rozhodnutie alebo postup, ktoré nie sú z hľadiska požiadaviek na ochranu ústavou garantovaných
a chránených hodnôt akceptovateľné a udržateľné. Ak zistenia ústavného súdu v konkrétnej veci
takýto záver odôvodňujú, potom je opodstatnené rozhodnúť o porušení základných práv alebo
slobôd, resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z kvalifikovanej medzinárodnej
zmluvy rozhodnutím alebo postupom orgánu verejnej moci, rovnako je aktuálne uplatniť právomoc
podľa čl. 127 ods. 2 ústavy a v nadväznosti na to zrušiť napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej
moci vzhľadom na organickú spojitosť čl. 127 ods. 1 a 2 ústavy (IV. ÚS 60/2010).
V konaní o sťažnostiach dominuje ochrana základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods.
2 ústavy. Pre porovnanie je zaujímavé uviesť nasledujúcu kvantifikáciu (bez zahrnutia viac
ako 90 000 sťažností dvoch obchodných spoločností):

rok

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

článok 46 ods. 1 ústavy
namietané
vyslovenie
porušenie
porušenia
základného práva
33
3
76
8
159
8
142
15
284
51
361
49
714
77
705
69
936
76
1 028
94
1 594
62
2 014
69
1 917
66

článok 48 ods. 2 ústavy
namietané
vyslovenie
porušenie
porušenia
základného práva
147
39
410
206
660
372
675
339
666
362
625
251
778
289
812
271
742
217
756
213
890
204
701
214
757
236

Z uvedenej kvantifikácie vyplýva, že z hľadiska počtu sťažností dominujú sťažnosti, ktorými
sa sťažovatelia domáhajú ochrany podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, avšak sťažovatelia, ktorí sa domáhajú
ochrany podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, sú na ústavnom súde „úspešnejší“ (od 1. 1. 2002 do novembra
2015):
článok 46 ods. 1 ústavy
namietané
vyslovenie
porušenie
porušenia

článok 48 ods. 2 ústavy
namietané
vyslovenie
porušenie

porušenia
10 625
„úspešnosť“

651

8 967

6,1 %

3 372
37,6 %

Počas viac ako dvadsaťročného uplatňovania právomoci ústavného súdu sa v judikatúre
ústavného súdu sformulovali ústavnoprávne pravidlá a kritériá spravodlivého procesu, ktoré sú
štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacej činnosti ústavného súdu o sťažnostiach
fyzických osôb a právnických osôb podľa čl. 127 ods. 1 ústavy (tieto boli relatívne komplexne
vyjadrené v náleze ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 60/2010). Medzi ne možno zahrnúť:
1. subsidiárnu právomoc ústavného súdu (vylučujúcu duplicitu v rozhodovaní),
2. prioritu materiálneho uplatňovania ochrany práva a ústavnosti,
3. limity „súdneho aktivizmu“ a vývoj judikatúry pri rozhodovacej činnosti ústavného súdu,
4. „zdržanlivosť“ ústavného súdu k zjednocovaniu rozchádzajúcej sa judikatúry
všeobecných súdov,
5. špecifiká poskytovania ústavnej ochrany právu na spravodlivý proces v správnom
súdnictve.
SUBSIDIÁRNA PRÁVOMOC ÚSTAVNÉHO SÚDU
Právomoc ústavného súdu pri poskytovaní ochrany základnému právu podľa čl. 46 ods. 1
ústavy je subsidiárna (priamo v ústave je v čl. 127 ods. 1 zakotvená právomoc ústavného súdu ako
2.
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subsidiárna formuláciou „ak nerozhoduje iný súd“), čím je vylúčená duplicita v rozhodovaní
ústavného súdu a všeobecných súdov. Princíp subsidiarity je uplatňovaný od samotného začiatku
„fungovania“ ústavného súdu a na jeho uplatňovanie sa vyvinula v zásade jednotná a stabilizovaná
judikatúra, podľa ktorej
«... systém ústavnej ochrany základných práv a slobôd je rozdelený medzi všeobecné súdy
a ústavný súd, pričom právomoc všeobecných súdov je ústavou založená primárne („... ak
o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd“) a právomoc ústavného súdu len subsidiárne.
Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch, ak osobitný právny predpis zakladá právomoc všeobecného
súdu rozhodnúť o ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb alebo právnických osôb, je
právomoc ústavného súdu vylúčená.
Zmyslom a účelom tejto zásady je to, že ochrana ústavnosti nie je a ani podľa povahy veci
nemôže byť výlučne úlohou ústavného súdu, ale úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im
zverených kompetencií. Ústavný súd predstavuje v tejto súvislosti ultima ratio inštitucionálny
mechanizmus, ktorý nasleduje až v prípade nefunkčnosti všetkých ostatných orgánov verejnej moci,
ktoré sa na ochrane ústavnosti podieľajú. Opačný záver by znamenal popieranie princípu
subsidiarity právomoci ústavného súdu podľa zásad ustanovených v § 53 ods. 1 zákona o ústavnom
súde (III. ÚS 149/04).
Všeobecné súdnictvo zabezpečuje fyzickým osobám a právnickým osobám presadzovanie
svojich práv, zaväzuje sa poskytnúť im účinnú ochranu pred neoprávnenými štátnymi zásahmi,
pritom má prednostne chrániť a presadzovať individuálne základné práva a slobody. Príslušné
procesné poriadky sú zárukou účinnosti tejto právnej ochrany aj zárukou ochrany zákonného
prístupu k uplatňovaniu základných práv a slobôd (I. ÚS 61/06).
Zásada subsidiarity zahŕňa okrem iného aj princíp minimalizácie zásahov ústavného súdu do
právomoci všeobecných súdov, rozhodnutia ktorých sú v konaní o sťažnosti preskúmavané
(IV. ÚS 303/04).
Sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy môže vzhľadom na princíp subsidiárnej právomoci
ústavného súdu zásadne smerovať iba proti právoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej moci, ktorý
vo veci rozhodol po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov, resp. iných právnych prostriedkov,
ktoré mal sťažovateľ k dispozícii v poslednom stupni (IV. ÚS 163/2014).».
Ústavný súd už pri svojej rozhodovacej činnosti opakovane uviedol, že nie je alternatívnou
ani mimoriadnou opravnou inštitúciou (napr. II. ÚS 1/95, II. ÚS 21/96); nie je zásadne oprávnený
preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecného súdu, ktoré ho pri výklade a uplatňovaní
zákonov viedli k rozhodnutiu vo veci samej, ani preskúmavať, či v konaní pred všeobecným súdom
bol náležite zistený skutkový stav a aké skutkové a právne závery zo skutkového stavu všeobecný
súd vyvodil. Úloha ústavného súdu sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto
interpretácie a aplikácie s ústavou, prípadne medzinárodnými zmluvami o ľudských právach
a základných slobodách (napr. I. ÚS 19/02, I. ÚS 1/03, I. ÚS 226/03). Skutkové a právne závery
všeobecného súdu môžu byť predmetom kontroly vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne
neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné,
a zároveň by mali za následok porušenie základného práva alebo slobody (napr. II. ÚS 1/95,
I. ÚS 37/95, II. ÚS 21/96, II. ÚS 58/98, I. ÚS 4/00, I. ÚS 5/00, I. ÚS 13/00, II. ÚS 139/02, III. ÚS
180/02).
Súčasťou konštantnej judikatúry ústavného súdu je aj právny názor, podľa ktorého je
sťažovateľ povinný využiť pred podaním sťažnosti ústavnému súdu vyčerpať všetky opravné
prostriedky alebo iné právne prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo
slobôd účinne poskytuje a na použitie ktorých je oprávnený podľa osobitných právnych predpisov.
Iba za predpokladu, že sťažovateľ využil všetky jemu dostupné právne prostriedky súdnej a inej
právnej ochrany jeho základného práva alebo slobody a nebol pri ich uplatnení úspešný, môže
predložiť sťažnosť podľa čl. 127 ods. 1 ústavy pre namietané porušenie základného práva alebo
slobody ústavnému súdu. Sťažovateľ nemá podľa ústavy, zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o
postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“)
a stabilizovanej judikatúry ústavného súdu na výber, ktorý z existujúcich systémov súdnej ochrany
využije, ale je povinný postupovať od súdnej ochrany poskytovanej všeobecnými súdmi k súdnej
ochrane, na ktorú je kompetentný ústavný súd. Toto „poradie“ sa nedá sťažovateľom ovplyvniť
a jeho vnútorná logika vychádza z toho, že aj všeobecné súdnictvo je zodpovedné za ochranu
základných práv a slobôd na úrovni jeho právomocí. Pritom podľa judikatúry ústavného súdu
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vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon
sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na použitie ktorých
je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená jeho samotné podanie
oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom verejnej moci (napr. IV. ÚS
177/05, IV. ÚS 142/2010, IV. ÚS 180/2010).
MATERIÁLNE UPLATŇOVANIE OCHRANY ZÁKLADNÝCH PRÁV A ÚSTAVNOSTI
V celej rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa najmä v ostatnom období kladie osobitný
dôraz na materiálne chápanie ochrany základných práv a ústavnosti.
Ústavný súd pri svojej rozhodovacej činnosti uprednostňuje materiálne poňatie právneho
štátu, pričom pri interpretácii a aplikácii právnych predpisov vychádza zo zmyslu a účelu príslušnej
právnej úpravy a dbá o to, aby prijaté riešenie bolo akceptovateľné aj z hľadiska všeobecne
ponímanej spravodlivosti (napr. IV. ÚS 1/07, I. ÚS 57/07, IV. ÚS 182/07). Podľa názoru ústavného
súdu výklad relevantných právnych noriem nemôže byť taký formalistický, aby sa ním v konečnom
dôsledku nielen zmaril účel požadovanej súdnej ochrany, ale aj zabránilo v prístupe k súdnej
ochrane z dôvodov, ktoré nemožno v právnom štáte v žiadnom prípade pričítať účastníkovi konania,
ktorý sa tejto ochrany domáha.
Podstata materiálneho právneho štátu podľa názoru ústavného súdu spočíva v uvádzaní
platného práva do súladu so základnými hodnotami demokraticky usporiadanej spoločnosti (PL. ÚS
17/08) a povinnosťou všetkých štátnych orgánov (teda aj ústavného súdu) je zabezpečiť reálnu
možnosť uplatnenia práv tvoriacich predmet ústavnej úpravy tými subjektmi, ktorým boli priznané (I.
ÚS 10/98).
Opierajúc sa o tento princíp, ústavný súd sa priklonil k zásade ústavne konformného výkladu
podľa čl. 152 ods. 4 ústavy zdôrazňujúc, že z tejto zásady „vyplýva tiež požiadavka, aby
v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady
súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, resp.
plnohodnotnejšiu realizáciu ústavou garantovaných práv fyzických osôb alebo právnických osôb.
Všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať právne normy v prospech
realizácie ústavou (a tiež medzinárodnými zmluvami) garantovaných základných práv a slobôd“
(napr. II. ÚS 148/06, IV. ÚS 96/07, IV. ÚS 95/08).
Súčasťou materiálneho chápania ústavnosti je aj
- požiadavka na presvedčivé odôvodnenie právneho názoru všeobecného súdu (IV. ÚS
33/2011),
- posúdenie intenzity procesných pochybení všeobecného súdu (IV. ÚS 132/2011) ako
relevantnej skutočnosti pre rozhodnutie ústavného súdu o porušení označených práv a slobôd,
ktoré sťažovateľ namieta,
- odstraňovanie formálneho prístupu posudzovania podaní sťažovateľov (IV. ÚS 38/08, IV.
ÚS 265/09).
3.

LIMITY UPLATŇOVANIA „SÚDNEHO AKTIVIZMU“ A VÝVOJ JUDIKATÚRY PRI
ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚSTAVNÉHO SÚDU
Najzásadnejším prejavom súdneho aktivizmu v rozhodovacej činnosti ústavného súdu bolo
poskytovanie ochrany základným právam a slobodám fyzických osôb a právnických osôb v období
po prijatí „veľkej novely“ ústavy ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., keď v období od 1. júla 2001 do
1. januára 2002 absentoval právny inštitút garantujúci poskytnutie individuálnej ústavnej ochrany
týmto právam a slobodám v individuálne určených veciach. Toto obdobie ústavný súd prekonal,
opierajúc sa o čl. 124 ústavy, ktorý poskytuje podľa názoru ústavného súdu dostatočný priestor na
uplatnenie súdneho aktivizmu na účely dosiahnutia ochrany základných práv a slobôd fyzickým
osobám a právnickým osobám v osobitných prípadoch, s odvolaním sa aj na čl. 1 ods. 1 ústavy
(napr. II. ÚS 83/01, II. ÚS 72/01).
Zmena v judikatúre ústavného súdu v konaní podľa čl. 125 ods. 1 ústavy, ktorú možno
považovať za prejav súdneho aktivizmu (aj keď len nepriamo súvisiaceho s čl. 46 ods. 1 ústavy)
bola vyjadrená vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2010, v ktorej ústavný súd prelomil
preskúmavanie súladu len platných právnych predpisov aj na právne predpisy, ktoré už nie sú
platné, ak je navrhovateľom všeobecný súd, argumentujúc tým, že „oprávnenie všeobecného súdu
iniciovať konanie o súlade právnych predpisov má ústavný základ vyjadrený v čl. 144 ods. 2 ústavy,
ktorý nie je podmienený platnosťou dotknutého právneho predpisu, jeho častí alebo jeho
4.
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jednotlivého ustanovenia, ale jeho súvislosťou s prerokúvanou vecou (rozhodovacou činnosťou).
Za týchto okolností možno zo zásady ústavne súladného výkladu (čl. 152 ods. 4 ústavy) vyvodiť
záver, že v prípadoch, ak má všeobecný súd prerokúvanú vec rozhodnúť podľa právneho predpisu,
jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia, ktorý(é) už bol(o) zrušený(é), ale je v dôsledku
prechodných ustanovení tohto alebo iného právneho predpisu uplatniteľný(é) pre rozhodnutie v
konkrétnej veci, sa § 41a ods. 4 zákona o ústavnom súde o zastavení konania pred ústavným
súdom, ktoré má len právnu silu zákona, nepoužije. Zastavenie konania v takýchto prípadoch podľa
názoru väčšiny pléna totiž nielen popiera zmysel a účel konania o súlade právnych predpisov
iniciovaného všeobecnými súdmi v súvislosti s ich rozhodovacou činnosťou podľa čl. 144 ods. 2
ústavy, ale je aj v rozpore s koncepciou špecializovaného a koncentrovaného typu kontroly
ústavnosti právnych predpisov, z ktorého vychádza ústava, a je tiež výrazom neprimeraného
príklonu k formalistickému chápaniu ochrany ústavnosti.“ (pozri k tomu aj odlišné stanovisko Ľ. G.).
Za prelom v judikatúre v konaní podľa čl. 127 ústavy možno považovať počítanie
dvojmesačnej lehoty na podanie sťažnosti podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde, keď ústavný
súd v nadväznosti na požiadavku vyčerpania všetkých právnych prostriedkov (opravných
prostriedkov) v systéme všeobecného súdnictva v tejto súvislosti judikoval (napr. I. ÚS 184/09,
I. ÚS 237/09, III. ÚS 167/2010, IV. ÚS 49/2010, IV. ÚS 142/2010, IV. ÚS 195/2010), že „lehota na
prípadné podanie sťažnosti po rozhodnutí o dovolaní bude považovaná v zásade za zachovanú aj
vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu (porovnaj k tomu aj rozsudok ESĽP z 8.
novembra 2007 vo veci Soffer proti Českej republike, sťažnosť č. 31419/0412, alebo rozsudok
z 12. novembra 2002 vo veci Zvolský a Zvolská verzus Česká republika, sťažnosť č. 46129/99, a
jeho body 51, 53, 54)“, ale to len v prípade, ak súčasne s namietaným porušením základných práv
dovolacím súdom sťažovateľ explicitne v sťažnosti namieta porušenie svojich základných práv
aj postupom a rozhodnutím dovolacieho súdu (m. m. III. ÚS 543/2012).
„ZDRŽANLIVOSŤ“ ÚSTAVNÉHO SÚDU K ZJEDNOCOVANIU ROZCHÁDZAJÚCEJ
SA JUDIKATÚRY VŠEOBECNÝCH SÚDOV
Ústavný súd sa pri svojej rozhodovacej činnosti už vyslovil aj k rozchádzajúcej sa judikatúre
všeobecných súdov a potrebe jej zjednocovania, uplatniac pri tom primeranú zdržanlivosť.
Pri svojej rozhodovacej činnosti v súlade s judikatúrou ESĽP už ústavný súd konštatoval, že
rozdiely v súdnych rozhodnutiach sú prirodzene obsiahnuté v každom súdnom systéme, ktorý je
založený na existencii viacerých nižších súdov s obmedzenou územnou pôsobnosťou. Úlohou
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) je usmerňovať tieto protirečivé
rozsudky (Zielinski, Pradal, Gonzales a ďalší v. Francúzsko, ESĽP – Veľká Komora, sťažnosti
č. 24846/94 a č. 34165/96 až č. 34173/96, bod 59). Podľa názoru ESĽP je preto v rozpore s
princípom právnej istoty, ktorý je zahrnutý v niekoľkých článkoch dohovoru a tvorí jeden zo
základných prvkov právneho štátu, situácia, keď najvyšší súd (ako zjednocovateľ rozdielnych
právnych názorov) je sám zdrojom hlbokých a trvalých inkonzistencií (m. m. Beian v. Rumunsko,
Baranowski v. Poľsko). Rozporné právne názory najvyššieho súdu na identické situácie sú tak v
konečnom dôsledku spôsobilé podkopávať dôveru verejnosti v súdny systém (m. m. Sovtransavto
Holding v. Ukrajina, ESĽP). Z rozsudku ESĽP Beian v. Rumunsko (č. 1) zo 6. 12. 2007 vyplýva, že
rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne podobných a porovnateľných veciach je
prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého súdneho systému, ktorý
nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre prirodzene
dochádza aj na úrovni najvyššej súdnej inštancie. Z hľadiska princípu právnej istoty je ale dôležité,
aby najvyššia súdna inštancia pôsobila ako regulátor konfliktov judikatúry a aby uplatňovala
mechanizmus, ktorý zjednotí rozdielne právne názory súdov v skutkovo rovnakých alebo podobných
veciach (IV. ÚS 60/2010).
K odchylnej judikatúre všeobecných súdov a k jej zjednocovaniu sa ústavný súd opakovane
vyslovil (IV. ÚS 342/2010, IV. ÚS 209/2010), keď uviedol, že právny poriadok Slovenskej republiky
upravuje mechanizmus zabezpečujúci koherentnosť judikatúry v § 22 zákona č. 757/2004 Z. z. o
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
súdoch“). Tento mechanizmus spočíva v inštitúte zverejňovania súdnych rozhodnutí zásadného
významu najvyšším súdom a v inštitúte prijímania stanovísk k zjednocovaniu výkladu zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov plénom najvyššieho súdu alebo príslušným
kolégiom najvyššieho súdu. Hodnotenie toho, či najvyšší súd mechanizmus podľa § 22 zákona o
súdoch fakticky a riadne využíva, bude v každej skupine prípadov rozdielnej judikatúry závislé od
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konkrétnych okolností; spravidla bude potrebné zohľadniť predmet konkrétnych konaní, ich skutkovú
a právnu náročnosť a z toho vyplývajúce primerané časové obdobie na uplatnenie mechanizmu
podľa § 22 zákona o súdoch. V tejto súvislosti ústavný súd môže poukázať na konštantnú judikatúru
ústavného súdu, podľa ktorej nie je úlohou ústavného súdu zjednocovať in abstracto judikatúru
všeobecných súdov, a suplovať tak poslanie, ktoré podľa zákona o súdoch [§ 8 ods. 3, § 20 ods. 1
písm. b), § 21, § 22 a § 23 ods. 1 písm. b)] patrí najvyššiemu súdu (napr. I. ÚS 17/01, I. ÚS 199/07,
I. ÚS 18/08, II. ÚS 273/08, IV. ÚS 331/09). Ústavný súd ale môže v rámci svojej pôsobnosti najvyšší
súd aspoň nepriamo iniciovať k tomu, aby toto svoje poslanie aj reálne napĺňal (IV. ÚS 60/2010).
Ústavný súd zastáva stanovisko (napr. aj IV. ÚS 1/02), že zásadne nie je oprávnený
preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecných súdov, ktoré viedli k rozhodnutiu vo veci
samej alebo k inému súdnemu rozhodnutiu, ktorým končí konanie pred nimi. Tento prístup je
dôsledkom toho, že všeobecné súdy vychádzajú pri prerokovávaní a rozhodovaní vecí patriacich do
ich právomocí zo zákonnej úpravy a z vlastnej interpretácie zákonov a podzákonných úprav.
Ústavný súd je však oprávnený a povinný posúdiť neústavnosť konania a rozhodovania
všeobecných súdov vo veciach, v ktorých už niet iného nadriadeného alebo oprávneného súdu,
ktorý by chránil základné právo účastníka konania pred súdom nižšieho stupňa.
Ústavný súd už vyslovil, že k imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj
princíp právnej istoty (napr. PL. ÚS 36/95), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú
právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr. I.
ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99). Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného
súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju nemožno
objektívne a rozumne odôvodniť, je aj pri uplatňovaní požiadavky zdržanlivosti ústavne
neudržateľná (napr. PL. ÚS 21/00, PL. ÚS 6/04, III. ÚS 328/05).
POSKYTOVANIE ÚSTAVNEJ OCHRANY PRÁVU NA SPRAVODLIVÝ PROCES
V SPRÁVNOM SÚDNICTVE
Vychádzajúc z premisy, že úlohou všeobecného súdu v správnom súdnictve nie je
nahradzovať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmať „zákonnosť“ ich postupov a rozhodnutí,
teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok rešpektovali príslušné hmotno-právne
a procesno-právne predpisy. Treba vziať do úvahy, že správny súd nie je súdom skutkovým, ale je
súdom, ktorý posudzuje iba právne otázky napadnutého postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej
správy. Špecifiká správneho súdnictva je potrebné zohľadniť aj pri poskytovaní ústavnej ochrany
práva na spravodlivý proces.
Podľa už vysloveného právneho názoru ústavného súdu účelom čl. 46 ods. 2 ústavy v
spojení s čl. 46 ods. 1 ústavy je zaručiť prístup k súdu každému, kto tvrdí, že bol na svojich právach
alebo právom chránených záujmoch ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy. Právo na prístup
k súdu sa však nezaručuje kedykoľvek, ale iba vtedy, ak zákon neustanoví inak. Uplatnenie práva
na prístup k súdu sa vymedzuje podmienkami ustanovenými zákonom. Splnenie týchto podmienok
treba posudzovať v kontexte so zmyslom a účelom ochrany práv a právom chránených záujmov
v súlade s materiálnou koncepciou demokratického a právneho štátu. Ak fyzická osoba alebo
právnická osoba splní podmienky ustanovené zákonom, súd musí tejto osobe umožniť stať
sa účastníkom konania so všetkými procesnými oprávneniami a povinnosťami, ktoré z takého
postavenia vyplývajú (II. ÚS 230/09).
Ústavný súd vo svojej doterajšej judikatúre konštatoval, že úlohou všeobecného súdu
pri rozhodovaní o preskúmanie zákonnosti správnych rozhodnutí v zmysle čl. 46 ods. 2 poslednej
vety ústavy je zisťovať, či rozhodnutie správneho orgánu, ktorého zákonnosť má byť predmetom
súdneho preskúmavania, sa vzhľadom na jeho obsah týka základných práv alebo slobôd.
V prípade, ak súd zistí, že to tak je, také rozhodnutie nesmie byť vylúčené zo súdneho preskúmania.
Základnému právu uvedenému v čl. 46 ods. 2 ústavy preto podľa názoru ústavného súdu
zodpovedá taký postup súdu, v rámci ktorého hodnotí nielen formálne znaky rozhodnutia
predloženého mu na súdne preskúmavanie, ale aj to, či sa toto rozhodnutie svojím obsahom
nedotýka niektorého zo základných práv alebo slobôd účastníka konania. Postup súdu, v ktorom
zanedbal niektorý z týchto prvkov, zakladá podľa názoru ústavného súdu porušenie základného
práva podľa čl. 46 ods. 2 ústavy (napr. III. ÚS 43/03, II. ÚS 236/02, II. ÚS 50/01).
Článok 46 ods. 2 poslednej vety ústavy sa vzťahuje na situácie, keď zákonodarca obmedzí
možnosť súdneho prieskumu správnych rozhodnutí určitého druhu. Aj v takom prípade musí byť
v súlade s judikatúrou ústavného súdu umožnené dotknutej osobe obrátiť sa na súd so žalobou
6.
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o preskúmanie správneho rozhodnutia inak vylúčeného zo súdneho preskúmania, ak sa týka
základných práv a slobôd. Takýto účinok napadnutého rozhodnutia nepriamo vplýva aj na rozsah
aktívne procesne legitimovaných osôb na konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Ak súd
skúma, či napadnuté rozhodnutie ukracuje žalobcu na právach, skúma aj to, či je tento ukrátený na
svojich základných právach a slobodách. Odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu týkajúce sa
podmienky ukrátenia sťažovateľa na jeho právach zahŕňa aj ukrátenie ho na akýchkoľvek
subjektívnych právach a právom chránených záujmoch vrátane tých, ktoré sú garantované ústavou
(IV. ÚS 242/2011).
7.
AKTUÁLNE OTÁZKY ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚSTAVNÉHO SÚDU
7.1
Ústavný súd ako „prvostupňový“ súd rozhodujúci o porušení základných práv
sťažovateľov v súvislosti s uplatňovaním vymenovacích a odvolacích právomocí orgánov
verejnej moci, ku ktorému malo dôjsť/došlo na základe
- zákazu vymenovania predsedu najvyššieho súdu prezidentom Slovenskej republiky
(ďalej len „prezident“)
• ústavný súd vo veci sp. zn. II. ÚS 5/03 rozhodol o porušení základného práva sťažovateľa,
zrušil uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) č. 74 z 20. decembra
2002 a vec jej vrátil na ďalšie konanie.
Poznámka:
Právnym dôsledkom tohto nálezu ústavného súdu prijatého v konaní podľa čl. 127 ústavy
nebol súdnou radou navrhnutý kandidát vymenovaný prezidentom za predsedu najvyššieho súdu
(predsedom najvyššieho súdu sa stal na základe nového rozhodnutia súdnej rady a následne jeho
vymenovania prezidentom kandidát, ktorý vzišiel z nového výberového konania).
- odvolania člena/členov súdnej rady
i) vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), ktorá sa kreovala po parlamentných
voľbách, nominovaných predchádzajúcou vládou:
• vec vedená pod sp. zn. IV. ÚS 46/2011 − ústavný súd sťažnosť odmietol ako zjavne
neopodstatnenú,
• vec vedená pod sp. zn. I. ÚS 454/2012 − ústavný súd sťažnosti nevyhovel (dvaja členovia
rozhodujúceho senátu uplatnili k nálezu odlišné stanovisko („akceptujúc“ predchádzajúce
rozhodnutie ústavného súdu IV. ÚS 46/2011 potom, ako plénum ústavného súdu uznesením sp. zn.
Plz. ÚS 4/2014 návrh na zjednotenie odchýlnych právnych názorov zamietlo),
• vec vedená pod sp. zn. III. ÚS 578/2012 − ústavný súd konanie o sťažnosti zastavil,
pretože sťažovateľ vzal sťažnosť späť.
ii) novozvoleným prezidentom: vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 9987/2014 nebolo dosiaľ
rozhodnuté.
- nevymenovania kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej
republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) na základe návrhu Národnej rady Slovenskej
republiky (ďalej len „národná rada“) prezidentom − ústavný súd vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS
397/2014 rozhodol, že „základné právo sťažovateľa na prístup k voleným a iným verejným funkciám
za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 ústavy a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd,
ako aj právo vstúpiť do verejných služieb svojej krajiny za rovnakých podmienok podľa čl. 25 písm.
c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rozhodnutím prezidenta z 28.
decembra 2012“ o jeho nevymenovaní do funkcie generálneho prokurátora porušené boli
a rozhodnutie
prezidenta z 28. decembra 2012 o jeho nevymenovaní zrušil
(k väčšinovému rozhodnutiu senátu ústavného súdu uplatnil odlišné stanovisko jeden člen senátu).
Poznámka:
V súvislosti s menovacími právomocami prezidenta ústavný súd podľa čl. 102 ods. 1 ústavy
prijal dva výklady na základe čl. 128 ods. 2 ústavy (podľa ktorého „ústavný súd podáva výklad
ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná. Rozhodnutie ústavného súdu o výklade ústavy
alebo ústavného zákona sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Výklad je
všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia“; je teda jedným z prameňov práva). Ide o výklad:
• vedený pod sp. zn. PL. ÚS 14/06 [v súvislosti s návrhom na vymenovanie viceguvernéra
Národnej banky Slovenska prezidentom − čl. 102 ods. 1 písm. h) ústavy], ktorý bol prijatý v tomto
znení:
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„Prezident Slovenskej republiky posudzuje pri výkone svojej právomoci podľa čl. 102 ods. 1
písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky, či kandidát na funkciu viceguvernéra
Národnej banky Slovenska, ktorého navrhla vláda a s ktorým vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, spĺňa predpoklady na vymenovanie
do tejto funkcie podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona. V prípade, ak dospeje k záveru, že tieto
predpoklady navrhnutý kandidát nespĺňa, návrhu vlády Slovenskej republiky nevyhovie.“
Poznámka:
Výklad sa stal vzhľadom na vývoj faktickej situácie „akademickým“ a nikdy sa v konkrétnom
prípade neaplikoval.
• vedený pod sp. zn. PL. ÚS 4/2012 [v súvislosti s návrhom na vymenovanie generálneho
prokurátora prezidentom − čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 ústavy], ktorý bol prijatý v tomto znení:
„Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej
republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy
Slovenskej republiky, a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote
buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto
kandidáta nevymenuje.
Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady
na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá
dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej
funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo
spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto
skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy
Slovenskej republiky).
Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné.“
Poznámky:
1. K tomuto výkladu uplatnili piati sudcovia ústavného súdu odlišné stanovisko, z toho štyria
z nich nesúhlasili s väčšinou pléna prijatým rozhodnutím o výklade a jeden sudca uplatnil odlišné
stanovisko k odôvodneniu výkladu.
2. Na základe tohto výkladu nebol do funkcie generálneho prokurátora národnou radou
navrhnutý „nový“ kandidát.
- nevymenovania kandidátov navrhnutých na základe návrhu národnej rady za sudcov
ústavného súdu prezidentom
(rozhodovanie o sťažnostiach piatich kandidátov na sudcov ústavného súdu proti
rozhodnutiu prezidenta ich do tejto funkcie nevymenovať)
- o sťažnostiach troch kandidátov ústavný súd rozhodol nálezom sp. zn. III. ÚS 571/2014 tak,
že ich základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok
podľa čl. 30 ods. 4 ústavy v spojení s čl. 2 ods. 2 ústavy rozhodnutiami prezidenta č. 1112-2014-BA
z 2. júla 2014 o ich nevymenovaní porušené bolo, r o z h o d n u t i a p r e z i d e n t a zrušil
a prikázal mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol (k rozhodnutiu ústavného súdu pripojil odlišné
stanovisko jeden člen senátu),
- dvaja sťažovatelia vzali svoju sťažnosť späť a ústavný súd konanie vedené pod sp. zn. I.
ÚS 397/2014 uznesením z 23. mája 2015 o nich zastavil z dôvodu, že „v ich veciach nemožno
dospieť k záveru o mimoriadne závažnom spôsobe porušenia ich základných práv alebo slobôd,
pričom nezistil ani ďalšie dôvody, pre ktoré by späťvzatie sťažností nepripustil“ (§ 54 zákona o
ústavnom súde).
Poznámka:
Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 45/2015 o návrhu prezidenta na začatie
konania o výklad čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 128 ústavy, ako aj čl. 134 ods. 2 v spojení s čl. 101 ods.
1 a čl. 102 ods. 1 písm. s) ústavy uznesením rozhodol tak, že jeho návrh odmietol (k rozhodnutiu
pripájajú odlišné stanovisko štyria z 11 sudcov).
- odvolania generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vládou
- Ústavný súd nálezom sp. zn. IV. ÚS 478/2011 z 21. júna 2012 vyslovil, že „základné právo
sťažovateľa − riaditeľa Sociálnej poisťovne − na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd uznesením vlády
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Slovenskej republiky č. 568 z 27. augusta 2010 p o r u š e n é b o l o “ , uznesenie vlády č. 568
z 27. augusta 2010 zrušil a vec vrátil vláde na ďalšie konanie.
Poznámka:
Ústavný súd zrušil uznesenie vlády pre procesné pochybenia, meritum veci nepreskúmaval;
vláda procesné pochybenie (aj keď spôsobené predchádzajúcou vládou) nenapravila, ale bola toho
názoru, že neboli naplnené dôvody na odvolanie sťažovateľa z funkcie a priznala mu za toto
pochybenie odškodnenie.
7.2

Preskúmavanie „jednoinštančných“ súdnych rozhodnutí ústavným súdom z hľadiska
možného porušenia základných práv a slobôd
(t. j. rozhodnutí, proti ktorým nemožno podať opravný prostriedok v systéme všeobecných

súdov)
- vo veciach okresných súdov ako exekučných súdov, napr. vec vedená pod sp. zn.
II. ÚS 152/2015 (neschválenie príklepu na dražbe), sp. zn. III. ÚS 142/2015 (zníženie podania na
dražbe nehnuteľnosti podľa § 145 Exekučného poriadku),
- vo veciach okresných súdov ako konkurzných súdov, napr. vec vedená pod sp. zn.
I. ÚS 116/2015 (priznanie odmeny správcovi konkurznej podstaty), sp. zn. I. ÚS 82/2015 (právny
status úpadcu konkurznej podstaty),
- vo veciach rozhodcovských súdov (preskúmavanie rozhodnutí vydaných podľa zákona
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov) – táto otázka bude
predmetom zosúlaďovania odchýlnych právnych názorov podľa § 6 zákona o ústavnom súde.
Preskúmavanie rozhodnutí ústavným súdom, ktoré nie sú „definitívne“ z hľadiska
intenzity namietaného porušenia základných práv a slobôd
(nejde o rozhodnutia vo veci samej, t. j. nemajú „koncovú, meritórnu povahu“ z hľadiska
možného porušenia základných práv a slobôd)
- rozhodovanie o predbežných opatreniach, napr. vec vedená pod sp. zn. IV. ÚS 585/2012,
- nezaplatenie súdneho poplatku s následným zastavením konania, napr. vec vedená pod
sp. zn. IV. ÚS 236/08,
- rozhodovanie o trovách konania, napr. veci vedené pod spisovými značkami: II. ÚS 78/03,
II. ÚS 31/04, IV. ÚS 45/06, I. ÚS 156/2010, IV. ÚS 40/2011, IV. ÚS 76/2014.
7.3

Preskúmavanie rozhodnutí týkajúcich sa vecí bagateľnej povahy ústavným súdom
z hľadiska intenzity namietaného porušenia základných práv a slobôd
Napriek tomu, že najvyšší súd ako dovolací súd podľa relevantnej právnej úpravy
občianskeho súdneho konania nepreskúmava tzv. bagateľné veci, ktorými sú
- v občianskoprávnych veciach plnenia neprevyšujúce trojnásobok minimálnej mzdy a
- v obchodných veciach plnenia neprevyšujúce desaťnásobok minimálnej mzdy,
pričom na príslušenstvo sa neprihliada (minimálna mzda v roku 2015: 780 €; v roku 2016:
805 €), z právomoci ústavného súdu však nie sú bagateľné veci z ústavného prieskumu vylúčené.
Podľa judikatúry ústavného súdu „ak... Občiansky súdny poriadok vylučuje u tzv.
bagateľných vecí prieskum rozhodnutí vydaných druhostupňovými súdmi na základe uplatnenia
mimoriadneho opravného prostriedku, bolo by proti logike pripustiť, aby ich prieskum bol
automaticky posunutý do roviny ústavného súdnictva. Opodstatnenosť sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1
ústavy v takejto veci prichádza do úvahy iba v prípadoch extrémneho vybočenia zo štandardov,
ktoré sú pre postupy zisťovania skutkového základu sporu a pre jeho právne posúdenie“ (IV. ÚS
358/08, III. ÚS 47/2013).
7.4

ZÁVER
Právo na spravodlivý proces (základné právo na súdnu ochranu) je základným
východiskom uplatnenia práv procesného charakteru, a zároveň vytvára priestor a možnosť na
uplatnenie ochrany základných práv hmotného charakteru.
Najviac frekventovaným namietaným porušením základného práva v rozhodovacej činnosti
ústavného súdu o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (nezohľadňujúc „úspešnosť“
týchto sťažností) je základné právo na súdnu ochranu, resp. spravodlivý proces, a preto by to mal
byť nezanedbateľný prvok v rozhodovacej činnosti nielen ústavného súdu, ale najmä s poukázaním
8.
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na požiadavku vyčerpávajúceho, zrozumiteľného a presvedčivého rozhodnutia aj všeobecných
súdov. Len tak môže byť rozhodovacia činnosť ústavného súdu reálnou garanciou práva
na spravodlivý proces, resp. základného práva na súdnu ochranu.
Prameň:
Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kontaktné údaje:
JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
gajdosik@concourt.sk
sudkyňa
Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
Slovenská republika
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SPRAVODLIVÝ PROCES VS. SPRAVODLIVOSŤ
Slavomíra Henčeková
Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta

1

Abstract: This thesis deals in two parts with the intersection of the justice (fairness) and a fair trial.
The first analytical part is dedicated to the analysis of the decisions of the Slovak and Czech
Constitutional Court, in which they handle about the interpretation which is in extreme contradiction
to the principles of justice, and thus about breach of the right to a fair trial. The character of the
second part is philosophical and it deals with reasons and consequences following from the first
part.
Abstrakt: Príspevok pojednáva v dvoch častiach o prelínaní spravodlivosti a spravodlivého
procesu. Prvá, analytická časť je venovaná rozboru rozhodnutí českého, ale aj slovenského
Ústavného súdu, v ktorých hovorí o interpretácii v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti,
a teda o porušení práva na spravodlivý proces. Druhá časť má charakter úvahovo-filozofický a
pojednáva o príčinách a dôsledkoch z toho vyplývajúcich.
Key words: fair trial, fairness, extreme contradiction to the principles of justice
Kľúčové slová: spravodlivý proces, spravodlivosť, extrémny rozpor s princípmi spravodlivosti
ÚVOD
Možno právo na spravodlivý proces stotožňovať s právom na spravodlivosť?
Domnievam sa, že nie. Zatiaľ čo právo na spravodlivý proces má procedurálnu povahu, poskytuje
záruku určitých procesných práv a je jedným zo základných práv a slobôd vyjadrených v pozitívnom
práve, právo na spravodlivosť vyjadrenie v pozitívnom práve nemá, je značne subjektívne, ťažšie
uchopiteľné, zahŕňa materiálnu, obsahovú stránku spravodlivosti, a teda predstavuje právo na
spravodlivý výsledok. Preto je názov tohto príspevku „Spravodlivý proces vs. spravodlivosť,“ a nie
napr. „Spravodlivý proces a spravodlivosť.“ Ponímanie tohto problému je v judikatúre, predovšetkým
českého Ústavného súdu, ale odlišné.
Cieľom tohto príspevku je poukázať na to, že český Ústavný súd, a po jeho vzore
slovenský Ústavný súd, procedurálnu a materiálnu spravodlivosť v určitej skupine prípadov
stotožňuje, tieto prípady čiastočne analyzovať, poukázať na ich pôvod a nastoliť otázky ohľadom
ich ďalšieho vývoja.
1

PRVÁ
ČASŤ:
EXTRÉMNY
ROZPOR
S PRINCÍPMI
SPRAVODLIVOSTI
V ROZHODNUTIACH ÚSTAVNÝCH SÚDOV
Počnúc nálezom českého Ústavného súdu z 8. júla 1999 so sp. zn. III. ÚS 224/98 český
2
Ústavný súd s menšími či väčšími obmenami v desiatkach, resp. stovkách nálezov a uznesení,
2

1

Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu špecifického vysokoškolského výskumu
Univerzity Karlovej v Prahe s názvom: „Paradigmatické premeny práva a ich vplyv na ochranu
subjektívnych práv“, ktorý je registrovaný pod č.: SVV 260 135.
2
Posledné publikované ku dňu tvorby príspevku je uznesenie Ústavného súdu Českej republiky
z 9.9.2015, sp. zn. IV. ÚS 896/15. V ňom Ústavný súd uvádza: „Ústavní soud tedy není oprávněn
přezkoumávat každé jednotlivé rozhodnutí obecných soudů (...). To neplatí pouze tehdy, pokud by
došlo v rozhodnutí obecného soudu k procesnímu excesu, který by neměl toliko povahu běžného
porušení
podústavního
práva,
nýbrž
by
měl
již
charakter extrémního rozporu s principy spravedlnosti.“ V iných rozhodnutiach český Ústavný
súd namiesto „extrémneho rozporu s princípmi spravodlivosti“ používa „extrémní pochybení soudu,
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a podľa jeho vzoru aj slovenský Ústavný súd, používa formuláciu, v ktorej sa hovorí, že ak je
interpretácia podústavného (zákonného) práva v extrémnom rozpore s princípmi
spravodlivosti, a to napr. v dôsledku prehnaného formalizmu zo strany všeobecných súdov,
ide o porušenie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na spravodlivý proces. Tým
je daná právomoc Ústavného súdu vec preskúmať a rozhodnutie všeobecných súdov vydané
v takomto prípade zrušiť z dôvodu protiústavnosti. Konkrétne Ústavný súd uvádza: Porušenie
noriem jednoduchého práva, a to v dôsledku svojvôle (napríklad nerešpektovaním kogentnej normy)
alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je v extrémnom rozpore s princípom spravodlivosti
4
(napr. prehnaný formalizmus), zakladá porušenie základných práv a slobôd.
Otázka, ktorá sa z takejto formulácie ponúka, znie, aká interpretácia zákonného práva (teda
akej kvality alebo s akým výsledkom) sa môže dostať do extrémneho rozporu s princípmi
spravodlivosti? Resp., ako musia všeobecné súdy pri interpretovaní podústavného práva
postupovať, aby neporušili právo na spravodlivý proces a ich rozhodnutie nebolo protiústavné?
Analýza prípadov extrémne nespravodlivej interpretácie
Pre zodpovedanie nastolených otázok najprv stanovím hypotézu týkajúcu sa významu
používanej formulácie. Z jej znenia sa domnievam, že môže pokrývať dve skupiny prípadov,
a teda že jej význam je dvojaký:
1. buď Ústavný súd hovorí, že interpretácia podústavného práva všeobecným súdom
bola hrubo nesprávna, a takáto je preto v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, alebo
2. bola síce interpretácia podústavného práva všeobecným súdom správna, t.j. boli
5
použité obvyklé výkladové metódy podľa pravidiel ich použitia, no výsledok takejto interpretácie
je v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti.
Túto hypotézu podporuje taktiež jedna z posledných modifikácii formulky extrémnej
nespravodlivosti, v ktorej sa uvádza: „Ústavný súd je oprávnený zasiahnuť do rozhodovacej činnosti
všeobecných súdov len vtedy, ak dospeje k záveru, že (i) všeobecnými súdmi uskutočnený výklad
právneho predpisu neprípustne postihuje niektoré zo základných práv a slobôd, prípadne opomína
možný výklad iný, ústavne konformný, alebo je výrazom zjavného a neodôvodneného vybočenia zo
štandardov výkladu, ktorý je v súdnej praxi rešpektovaný, resp. ktorý zodpovedá všeobecne
akceptovanému (doktrinálnemu) chápaniu dotknutých právnych inštitútov (a predstavuje tým
nepredvídateľnú interpretačnú ľubovôľu), prípadne je (ii) v extrémnom rozpore s požiadavkami
vecne priliehavého a rozumného usporiadania posudzovaného právneho vzťahu, či je v rozpore so
6
všeobecne zdieľanými zásadami spravodlivosti.“
Uvedené dvojaké chápanie formulácie extrémnej nespravodlivosti potvrdzuje i ďalší nález
Ústavného súdu, v ktorom hovorí: „Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, aplikácia podústavného práva
zo strany všeobecných súdov môže mať za následok porušenie tohto ústavne zaručeného práva
(práva na spravodlivý proces – pozn. autorky) taktiež vtedy, ak je v nej možné vidieť prvok svojvôle,
teda ak k nej chýba zmysluplné odôvodnenie. Typicky ide o prípady, kedy uskutočnený výklad
nerešpektuje obecne akceptované metódy interpretácie právnych predpisov, napr. z dôvodu, že vo
svojej podstate vedie k popretiu ich účelu alebo ich napriek ich kogentnej povahe prehliada. Jeho
porušenie avšak môže byť i dôsledkom interpretácie, ktorá je v extrémnom rozpore s princípmi
2.1

která vykazují znaky zásahu do práv stěžovatele“ (napr. rozhodnutia Ústavného súdu Českej
republiky sp. zn. II. ÚS 3245/10, IV. ÚS 1393/11, IV. ÚS 193/14, II. ÚS 2538/09).
3
Napr. nálezy Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 285/2014, I. ÚS 108/2014, I. ÚS
217/2013, I. ÚS 331/09, I. ÚS 223/2014, I. ÚS 213/2013, III. ÚS 305/08, IV. ÚS 150/03, I. ÚS 301/06
4
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 224/98 a mnohé ďalšie (napr. III. ÚS
150/99, I. ÚS 919/09, I. ÚS 4457/12, III. ÚS 269/99, I. ÚS 501/13, II. ÚS 2417/13).
5
To znamená podľa teórie rozlišovania metód výkladu na štandardné a nadštandardné to, že ak ide
o jednoduchý prípad, boli použité štandardné výkladové metódy (jazykový, systematický a logický
výklad) a ak ide o zložitý prípad (hard case), nadštandardné výkladové metódy (teleologický,
historický a komparatívny výklad). Viď predovšetkým GERLOCH, A.: Teorie práva. 4. vyd. Praha:
Aleš Čeněk, 2007 alebo GERLOCH, A.: Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní
teorii a právní praxi. In GERLOCH, A. – MARŠÁLEK, P.: Problémy interpretace a argumentace
v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: Eurlex Bohemia, 2003, s. 13 – 32 a mnohé ďalšie.
6
Viď nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III.ÚS 130/14, ale aj nález so sp. zn. I. ÚS
215/12.
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spravodlivosti. (napr. nález z 2.3. 2000, sp. zn. III. ÚS 269/99). Ústavný súd v tejto súvislosti
zdôrazňuje, že pri nachádzaní práva je nevyhnutné vždy vychádzať z individuálnych okolností
každého jednotlivého prípadu (...).“ Ústavný súd v tomto prípade vyňal z prípadov extrémnej
nespravodlivosti prípady hrubo nesprávnej interpretácie. Čo ale za takúto extrému nespravodlivosť
považuje, bližšie nerozviedol.
Hypotetický príklad prvej skupiny prípadov by bol ten, ak by všeobecný súd napr. vyložil
neplatnosť právneho úkonu ako neúčinnosť právneho úkonu alebo ak by iným spôsobom obrazne
povedané „jablká“ vyložil ako „hrušky“. Takáto interpretácia, ktorá by bola absolútne nesprávna
a nemala by teda vôbec žiaden podklad v platnom práve, by naozaj mohla byť považovaná za
extrémne nespravodlivú. Pod túto skupinu prípadov radí Ústavný súd aj extrémne formálnu
interpretáciu, ako príklad možno uviesť odmietnutie Ústrednej volebnej komisie zaregistrovať
kandidáta pre voľby do Senátu ČR kvôli nesprávne uvedenému rodnému číslu v podobe „0“
7
navyše. Ak ide ale o tak zjavne, resp. hrubo nesprávnu interpretáciu, je pozoruhodné, že sa takáto
hrubo nesprávna interpretácia dostane cez dve inštancie a Najvyšší súd až na Ústavný súd.
Hypotetický príklad druhej skupiny prípadov subjektívne v súčasnosti uviesť neviem. Keďže
takéto poňatie formulácie pripomína ale Radbruchovu formulu, do úvahy by mohli prichádzať práve
8
prípady použitie Radbruchovej formuly , t.j. predovšetkým prípady, kedy je interpretácia síce
správna, ale tak nespravodlivého práva, že jej výsledok je v hrubom rozpore s princípmi
spravodlivosti a musí byť ako „nenáležité právo“ odmietnutý.
9
Pre overenie nastolenej hypotézy som analyzovala niekoľko desiatok rozhodnutí ,
v ktorých český Ústavný súd interpretáciu zákonného práva označil za protiústavnú z dôvodu
extrémneho rozporu s princípmi spravodlivosti. Tieto rozhodnutia bolo možné roztriediť do
určitých okruhov obdobných prípadov. Najčastejšie okruhy boli nasledujúce:
a) rozhodnutie všeobecného súdu sa odklonilo od ustálenej rozhodovacej praxe bez
10
dostatočného zdôvodnenia tohto odklonu,
b) skutkové zistenia všeobecného súdu boli v hrubom nesúlade s právnymi
11
závermi, ktoré tak nevyplývali z jeho odôvodnenia,
12
c) všeobecný súd nesprávne zistil skutkový stav,
13
d) všeobecný súd porušil kogentné ustanovenia zákona,
e) všeobecný súd sa nevyrovnal dostatočne so všetkými vznesenými
14
námietkami,
15
16
f) všeobecný súd opomenul dôkaz, resp. urobil administratívnu chybu,
g) a konečne prípady, kedy všeobecný súd nesprávne interpretoval zákonné
17
ustanovenie.
Všetky tieto okruhy prípadov, a teda všetky analyzované rozhodnutia, spadajú skôr do
prvej skupiny prípadov v rámci nastolenej hypotézy, a teda indikujú, že Ústavný súd má za to, že
všeobecné súdy interpretovali podústavné právo hrubo nesprávne a takáto interpretácia je preto
v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti. Prípady spadajúce do druhej skupiny, t.j. ak je
interpretácia zákonného práva správna, ale výsledok je nespravodlivý, a teda prípady aplikácie
Radbruchovej formuly, sa v analyzovanej vzorke nevyskytovali. Ak by ale malo ísť skutočne
7

Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 283/98.
RADBRUCH, G.: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 1946. In HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. Vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 22.
9
Analýze bolo podrobených cca. 70 rozhodnutí z rôznych rokov naprieč senátmi českého
Ústavného súdu a asi desiatka rozhodnutí slovenského Ústavného súdu, v ktorých priamo
odkazoval na formuláciu extrémnej nespravodlivosti.
10
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 470/97.
11
Nálezy Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 150/99, I.ÚS 336/2000.
12
Nálezy Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 345/2000, I. ÚS 615/01.
13
Nálezy Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 138/2000, III. ÚS 269/99.
14
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 60/01.
15
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 113/02.
16
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 729/01.
17
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 537/01, Pl. ÚS 33/97, III. ÚS 545/99, . I.ÚS
1799/13, II.ÚS 3042/12, III.ÚS 150/99, III. ÚS 49/01, III. ÚS 738/2000, III. ÚS 588/2000, IV.ÚS
537/01, II.ÚS 928/14.
8
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o aplikáciu Radbruchovej formuly, muselo by ísť práve a len o tie prípady, kedy sa v demokratickom
(súčasnom) režime výklad práva z nedemokratického režimu (socialistického režimu spred roka `89)
alebo dopad tohto práva považuje za extrémne nespravodlivý (napr. otázky reštitúcií, zmiernení
18
majetkových krívd spôsobených holokaustom
alebo iných historických majetkových krívd,
19
rehabilitácií a pod.). I tieto prípady ale Ústavný súd radí skôr do prvej skupiny v rámci stanovenej
20
hypotézy.
Komparácia s judikatúrou ESĽP
Na tomto mieste pre vyvodzovanie akýchsi záverov, resp. skôr nastoľovanie otázok z toho
vyplývajúcich, urobím krátku odbočku do judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva za účelom
komparácie. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd taktiež zaručuje právo
na spravodlivý proces, a to v článku 6 odsek 1. Ten hovorí, že „každý má právo na to, aby jeho vec
bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom
zriadeným zákonom,“ čo sa nijak zvlášť nelíši od toho, čo stanovuje Listina základných práv
a slobôd v čl. 36 a slovenská Ústava v čl. 46 a nadväzujúcich článkoch, totiž že „každý sa môže
domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.“
Napriek tomu Európsky súd pre ľudské práva konštatuje porušenie práva na spravodlivý
proces v značne užšom okruhu prípadov extrémnej nespravodlivosti než český a slovenský
Ústavný súd. ESĽP predovšetkým nepozná test výkladu práva národnými súdmi prizmou
21
extrémnej nespravodlivosti. Tie sťažnosti, ktorých obsahom je námietka, že súdy nesprávne
vyhodnotili dôkazy, nepripustili určité dôkazy, nesprávne interpretovali zákon alebo aplikovali iný
právny predpis, než podľa sťažovateľa mali, sú odmietnuté ako zjavné neopodstatnené. ESĽP
totiž stavajú do pozície bežnej odvolacej inštancie. Jediný prípad, kedy je ESĽP ochotný
pristúpiť k preskúmavaniu správnosti výkladu vnútroštátneho rozhodnutia, je ten, keby rozhodnutie
vnútroštátneho súdu bolo „arbitrárne alebo zjavne nezmyselné.“ Tieto prípady sú však veľmi
22
ojedinelé. Príkladom je Khamidov proti Rusku z roku 2007, kedy ruské súdy pri posudzovaní
civilnej žaloby o náhradu škody absolútne ignorovali rad dôkazov predložených sťažovateľom,
vrátane úradných listín, ktoré potvrdzovali poškodenia sťažovateľovho majetku štátom.
Navyše išlo o prípad čečenského sťažovateľa, ktorý podal žalobu na moskovskom súde proti
23
Ministerstvu vnútra za škody na jeho pozemku spáchané počas čečensko-ruskej vojny. Skutkové
okolnosti tak boli skutočne extrémne, rovnako aj záver všeobecných súdov bol skutočne
v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, pretože sťažovateľovi neboli zaručené
elementárne aspekty práva na spravodlivý proces. Tento prípad sa okolnosťami značne líši od
prípadov, ktoré za extrémne nespravodlivé označuje český a slovenský Ústavný súd.
Predstava spravodlivého procesu českého a slovenského Ústavného súdu je teda
značne odlišná od predstavy ESĽP. Ústavný súd nerozlišuje medzi spravodlivosťou
a spravodlivým procesom. Väčšina prípadov, v ktorých Ústavný súd rozhodol, že došlo
k porušeniu práva na spravodlivý proces v dôsledku extrémnej nespravodlivosti, je prvá skupina
prípadov – výklad všeobecných súdov bol hrubo nesprávny. Ak ale nejde o výklad „arbitrárny
alebo zjavne nezmyselný“ slovami ESĽP, ťažko hovoriť o extrémne nesprávnom výklade.
Ústavný súd sa tak stavia skôr do pozície štvrtej inštancie, aj keď proklamuje opak.
Domnievam sa, že dôvod, prečo tak naopak nečiní ESĽP, je dvojaký: (i) znamenalo by to
neprimeraný zásah do rozhodovacej právomoci národných súdov, a (ii) v dôsledku počtu prípadov,
ktoré by pri extenzívnom výklade práva na spravodlivý proces musel prejednávať, by
24
pravdepodobne paralyzovali jeho rozhodovaciu činnosť.
2.2

18

Dodatočne dohľadaný nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 1255/13.
Taktiež dodatočne dohľadaný napr. nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 130/14.
20
Viď napr. už zmienený nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 1255/13.
21
KRATOCHVÍL, J. – MAJERČÍK, Ľ.: Neviditelná většina: osud českých stížností před ESLP. In
Bulletin advokacie, č. 4/2011, s. 18, dostupné aj na http://www.cak.cz/assets/ba_4_2011_web.pdf
(stav 30.10.2015).
22
Napr. Khamidov proti Rusku, sťažnosť č. 72118/01, 15. 11. 2007, § 170.
23
KRATOCHVÍL, J. – MAJERČÍK, Ľ.: Neviditelná většina: osud českých stížností před ESLP. In
Bulletin advokacie, č. 4/2011, s. 19.
24
Keďže je všeobecne ale poňatie práva na spravedlivý proces ESĽP extenzívne, možno o tomto
dôvode polemizovať.
19
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DRUHÁ ČASŤ: PRÍČINY A DÔSLEDKY
Dôvod, prečo sa český Ústavný súd a po jeho vzore aj slovenský Ústavný súd ubral
iným smerom, možno hľadať u autora prvého nálezu odkazujúceho na extrémnu
nespravodlivosť, prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., ktorého si nesmierne vážim, a ktorý svoje
25
pohnútky nijak neskrýval. V jeho filozofických odborných článkoch a knihách možno vyčítať, že
nadviazal (okrem iného) na myšlienku (resp. paradox) nemeckého právneho filozofa a bývalého
sudcu nemeckého Ústavného súdu Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho, ktorý povedal:
26
„Slobodný, sekularizovaný štát žije z predpokladov, ktoré sám nie je schopný garantovať. “
Pohnútka profesora Holländera bola snaha o nájdenie transcendentálnej integračnej sily
v spoločnosti. Tou silou, ktorá v minulosti ľudí spájala, bolo po stáročia náboženstvo. Lenže Boh
27
je mŕtvy a zabili sme ho my, ako hovorí Nietzsche. Integračnú silu v podobe náboženstva
nahradila integračná sila postavená na národnom základe, no tá v čase súmraku moderného
28
štátu , globalizácie a europeizácie, svoju silu stráca. Novú integračnú silu nachádza práve
v morálke a jej súčasti spravodlivosti. V nadväznosti na rakúskeho profesora Alfreda Verdrossa
vyjadruje názor, že najvyššie súdne inštancie musia chrániť etické základy politického
29
spoločenstva, čo by vysvetľovalo, prečo by práve Ústavný súd mal presadzovať novú integračnú
silu – spravodlivosť, a prečo vo svojich nálezoch zaviedol odkaz na extrémnu nespravodlivosť.
30
Z jeho tvrdenia, že „metafyzika .. je ľudskou reakciou na neúplnosť racionality,“ a početných
príkladov na nedokonalosť legislatívy, možno zase vyvodiť, že nepovažuje zákon za dokonalý
nástroj integrácie spoločnosti a podporuje preto dotváranie práva súdmi, predovšetkým tým
ústavným. Jeho cieľom bolo, aby ľudia verili v spravodlivosť, ktorá ako jediná môže byť ich
31
integračnou silou.
Protiargumentov, ktoré sa k tomuto prístupu v kontexte nastoleného problému ponúkajú, je
niekoľko. Mnohé z nich zazneli v polemike medzi profesorom Holländerom a profesorom Přibáňom
32
a ďalšími. Vzhľadom ku konkrétnemu javu v judikatúre ústavných súdov, ktorý bol načrtnutý
v prvej časti, je nutné zdôrazniť a doplniť predovšetkým nasledujúce.
3

25

Predovšetkým v HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. Vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, PŘIBÁŇ, J.
– HOLLÄNDER, P. – BAŇOUCH, H.: Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické
úvahy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, HOLLÄNDER, P.:Dvojaká povaha
práva ako dôsledok konceptu legitimity moci. In Poňatie a charakter práva: zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : 27. februára 2014: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva,
Bratislava / zostavili Natalia Ľalíková ... [et al.]. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press:
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných
disciplín, 2014, s. 6 – 17, alebo HOLLÄNDER, P.: Soumrak moderního státu. In Právník, č. 1/2013,
s. 1 – 28 a mnohé ďalšie.
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BÖCKENFÖRDE, E.-W. Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation. In:
BÖCKENFÖRDE, E.-W.: Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und
Verfassungsgeschichte. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 2006, s. 112.
27
„Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtev. A zabili jsme ho my! Jak se utěšíme, my, vrahové nad vrahy?
Nejsvatější a nejmocnější, jenž doposud ovládal svět, vykrvácel pod našimi noži, – kdo smyje z nás
tuto krev? Jakou vodou by jsme se mohli očistit? … Není velikost tohoto činu pro nás příliš veliká?
Nebudeme se muset sami stát bohy, abychom se tohoto činu jen jevili hodni?“ In NIETZSCHE, F.W.
Die fröhliche Wissenschaft. 1882, 1887. Frankfurt a.M.-Leibzig 1982, kap. 6/125.
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Viď HOLLÄNDER, P.: Soumrak moderního státu. In Právník, č. 1/2013, s. 1 – 28.
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PŘIBÁŇ, J. – HOLLÄNDER, P. – BAŇOUCH, H.: Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické
a kritické úvahy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, s. 49.
30
PŘIBÁŇ, J. – HOLLÄNDER, P. – BAŇOUCH, H.: Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické
a kritické úvahy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, s. 42.
31
O tom, ako je to s vierou v spravodlivosť – že v ňu z psychologického hľadiska potrebujeme veriť,
aby nám svet dával zmysel – je pojednávané zaujímavým spôsobom v ONDRČKOVÁ, B.:
Presvedčenie o efektivite čestného jednania ako dôsledok viery v spravodlivý svet (diplomová
práca). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010, http://is.muni.cz/th/144963/ff_m/
(dostupné k 30.10.2015).
32
Viď PŘIBÁŇ, J. – HOLLÄNDER, P. – BAŇOUCH, H.: Právo a dobro v ústavní demokracii:
polemické a kritické úvahy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.
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V prvom rade je otázne, či cieľ hľadania a presadzovania novej integračnej sily
prostredníctvom odkazov na extrémnu nespravodlivosť má každý zo súčasných sudcov,
ktorý používa formuláciu extrémnej nespravodlivosti a či tento cieľ budú mať i sudcovia budúci,
alebo sa daná formulácia stane (alebo už stala) skôr generálnou klauzulou použiteľnou na rôzne
druhy prípadov, ktorá potenciálne môže zakrývať skutočné dôvody rozhodnutia, či menej prozaicky,
uľahčovať prácu. Navyše netreba zabúdať, že sú to práve generálne klauzuly, ktoré sú v zlých
33
časoch tie najľahšie zneužiteľné.
Po druhé je nutné ešte raz zdôrazniť, že formulácia, ktorú používa Ústavný súd, sa nápadne
podobá na Radbruchovu formulu. Rozdiel ale je v tom, že Radbruchova formula rieši konflikt
prirodzeného a pozitívneho práva pri zmene štátneho režimu, zatiaľ čo Ústavný súd túto kváziRadbruchovu formulu používa nielen v oveľa väčšom množstve prípadov, ale hlavne v prípadoch,
ktoré nesúvisia so zmenou právnej úpravy v súvislosti so zmenou režimu, a preto sa odkazovanie
na extrémnu nespravodlivosť zdá byť skôr nadužívaním.
Čo z toho všetkého ale vyplýva je možnosť, ak nie priam nutnosť, zamyslieť sa nad
integračnou silou spoločnosti a spôsobom jej presadenia. To nepochybne súvisí aj so
súčasnými spoločenskými problémami, ktorým musíme čeliť. Spravodlivosť, resp. širšie morálka sa
naozaj javia ako vhodní kandidáti na uvoľnené miesto, na čom by sa väčšina z nás možno aj
zhodla. To, na čom sa ale nezhodneme, sú prostriedky, akými túto integračnú silu dostať do pohybu
a akú úlohu v tom má zohrávať právo. Ústavný súd sa zhostil úlohy posledného záchrancu. Vo
vzťahu k verejnosti, k adresátom práva, nie sú jeho výsledky neuspokojivé. Prieskumy ukazujú, že
Ústavný súd – minimálne ten český – sa dlhodobo teší najväčšej popularite a dôvery zo strany
34
verejnosti, ktorá jeho rozhodovanie považuje za najspravodlivejšie. Jeho cieľ – integrovať
spoločnosť prostredníctvom spravodlivosti – sa tak čiastočne napĺňa.
Komunikácia tohto cieľa voči všeobecným súdom je ale o čosi horšia. Ústavný súd totiž
hovorí všeobecným súdom, že buď nevedia vykladať podústavné právo alebo pri jeho výklade
dospievajú k nespravodlivým výsledkom. Dôkazom, že si to niekedy možno všeobecné súdy vezmú
osobne, sú niektoré „pingpongové“ spory medzi Najvyšším súdom, resp. Najvyšším správnym
35
súdom a Ústavným súdom typu slovenské dôchodky. Problém je ten, že moralistov totiž nemá
36
nikto rád. Predovšetkým nikto z tých, voči komu morálna kázeň smeruje. A na funkčnosť
vynucovania morálnych noriem právom taktiež neverím.
Ak je spoločnosť naozaj tak nejednotná ohľadom hodnôt, ako tvrdí profesor Holländer,
a s čím predovšetkým v kontexte súčasných spoločenských problémov inklinujem súhlasiť, nie je na
mieste, aby sa o týchto hodnotách diskutovalo v širšom okruhu než medzi sudcami
Ústavného súdu? Domnievam sa totiž, že úloha Ústavného súdu ako spasiteľa spoločnosti
v otázke deficitu hodnôt je len dočasná a skôr či neskôr nebude Ústavný súd schopný túto úlohu
plniť ani na takej úrovni, ako v súčasnosti. Počet ústavných sťažností totiž neustále rastie. A to z
dôvodu, že je Ústavný súd v mnohých prípadoch de facto štvrtou inštanciou, taktiež v dôsledku
toho, že sťažovateľ dopredu nevie povedať, či práve ten jeho prípad, aj keď nemá jasnú oporu
v zákone, nebude práve tým prípadom, ktorého interpretácia všeobecnými súdmi bude označená za
extrémne nespravodlivú a rozhodnutia všeobecných súdov z toho dôvodu zrušené. V roku 2010

33

Príklad zneužitia sú generálne klauzuly používané v nacistickom práve.
V Českej republike dôveruje predsedovi Ústavného súdu Pavlovi Rychetskému až dvojtretinová
väčšina verejnosti (viď http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/user-data/06B091AE/file/69060STEM_policie_soudyduvera.pdf) (dostupné k 30.10.2015), Ústavnému súdu nadpolovičná väčšina
(http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7202/f3/pi140324.pdf
(dostupné
k 30.10.2015)).
35
Viac ku kauze „slovenské dôchodky“ viď BOBEK, M. – KÜHN, Z.: Judikatura a právní
argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013, s. 399 – 405. Stručne zhrnuté v inom kontexte aj
v HENČEKOVÁ, S.: Prvky zjednocujúce interpretáciu práva. In HAPLA, M. (ed.): Den právní teorie.
Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. Brno:
Masarykova univerzita, 2014, s. 151.
36
Pričom treba podotknúť, že ambície Ústavného súdu sú pomerne vysoké – snaží sa skôr
o presadenie morálky ašpirácie než morálky povinnosti. O to ťažšie je tieto požiadavky naplniť. In
FULLER, L. L.: Morálka práva. Vyd. 2. Praha: OIKOYMENH, 1998, 229 s.
34
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rozhodol český Ústavný súd o viac než 3600 ústavných sťažnostiach. V roku 2012 bolo týchto
ústavných sťažností už viac než 4 500, pričom v dlhodobom horizonte možno jednoznačne hovoriť
o náraste počtu ústavných sťažností. Nárast počtu ústavných sťažností a dôsledky z toho
vyplývajúce popísal i predseda českého Ústavného súdu Pavel Rychetský, keď povedal:
„základným problémom ústavného súdnictva je to, že je doslova zahltený ústavnými sťažnosťami.
Štatistiky nasvedčujú tomu, že neexistuje žiaden iný súd v Českej m republike, kde by na jedného
sudcu pripadalo také množstvo spisov. Dochádza k úplne neprijateľnému dôsledku z hľadiska
38
kvality spracovania a presvedčivosti súdnych rozhodnutí.“
Ďalej treba uviesť, že nie je možné a už vôbec nie žiaduce, aby sa všetky spory
dostávali až pred Ústavný súd. A paradoxne je takéto riešenie i nespravodlivé, a to z dvoch
dôvodov: (i) dĺžka konania, ktoré končí až rozhodnutím o ústavnej sťažnosti, je neprimeraná, čo
finálne rozhodnutie i v prípade vyhovenia ústavnej sťažnosti z hľadiska spravodlivosti oslabuje a (ii)
nie všetky spory sa dostanú až pred Ústavný súd, mnohé sa nedostanú pred súd vôbec z rôznych
dôvodov (nedostatok financií na náklady vedenia sporu, prílišné riziko neúspechu, nedostatočné
39
právne povedomie a pod.).
Taktiež si treba položiť otázku, či sme už naozaj rezignovali na ideu spravodlivo
nastavených zákonov. Subjektívne považujem za ideálne riešenie práve túto cestu, pretože si
nemyslím, že by jediná možnosť, ako sa domôcť spravodlivosti, mala byť až cez nákladné, zdĺhavé
a vyčerpávajúce súdne konanie.
Je nutné, aby sme spravodlivosť tajne skrývali pod rúško práva na spravodlivý proces
v rozhodnutiach Ústavného súdu? Čo všetko sa môže pod formuláciou extrémnej
nespravodlivosti skrývať a aké je veľké riziko zneužitia formulácie v budúcnosti?
A napokon, neprestávame rozmýšľať nad spravodlivosťou práve vtedy, keď ju berieme
ako obyčajnú formulku na každodenné použitie?
Obdobných otázok by bolo možné položiť omnoho viac. Ak by spomedzi všetkých tu
načrtnutých myšlienok mala vyniknúť jedna jediná, je to myšlienka, ktorú možno zhrnúť tak, že ak
chceme morálku a spravodlivosť presadiť ako integračné sily v spoločnosti, mali by sme
o nich predovšetkým diskutovať. A zároveň, že debata nad integračnou silou spoločnosti je čím
ďalej, tým naliehavejšia. Preto debaty ako tá medzi profesorom Holländerom a profesorom
Přibáňom by nemali zapadnúť prachom. Diskusia by sa ale nemala obmedziť len na popredných
právnych filozofov, ale mala by sa viesť v širokej spoločnosti. Do tejto diskusie sa snažil tento
príspevok prispieť poukázaním na rozhodovaciu prax Ústavného súdu, v ktorej sa spravodlivosť
prelína s právom na spravodlivý proces.
ZÁVER
Ciele tohto príspevku boli (i) poukázať na to, že predovšetkým český Ústavný súd v mnohých
prípadoch odkazuje na interpretáciu zákonného práva v extrémnom rozpore s princípmi
spravodlivosti, a teda poukázať na tento jav, (ii) formuláciu extrémnej nespravodlivosti podrobiť
analýze a prispieť tak k jej objasneniu, (iii) uviesť základy pôvodu tohto javu a (iv) nastoliť otázky
ohľadom jeho dosahu a ďalšieho vývoja. Cieľom nebolo podať detailnú analýzu alebo inak
komplexne poňať problematiku spravodlivého procesu a spravodlivosti, ale skôr podnietiť diskusiu
o tejto zložitej problematike a zároveň ukázať, že tém a problémov do diskusie je skutočne mnoho
a že diskusia je otvorená pre každého. Domnievam sa totiž, že práva diskusia je
v súčasnej hodnotovo pluralitnej spoločnosti pri otázkach týkajúcich sa hodnoty akou je i
(a predovšetkým) spravodlivosť, tá najpodstatnejšia.
4
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Údaje sú dostupné v ročenkách Ústavného súdu na stránke www.usoud.cz/rocenky (stav
k 30.10.2015); konkrétne v roku 2010 bol počet rozhodnutí v konaní o ústavnej sťažnosti 3668,
v roku 2011 3682, v roku 2012 4535 a v roku 2013 4292.
38
Rozhovor s Pavlom Rychetským uverejnený na http://www.epravo.cz/top/efocus/justicni-spickypavel-rychetsky-91530.html (stav k 30.10.2015).
39
K tomu pozri úvahu ŠIMÁČKOVÁ, K.: Denegatio Iustitiae aneb zamyšlení nad
nejnespravedlivějšími rozsudky, aj na http://www.simackova.cz/images/prispevek_denegatio.doc
(stav k 30.10.2015).
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ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS IN THE CASE LAW
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AS INTEGRAL
PART OF THE RIGHT TO FAIR TRIAL: SOME LESSONS FOR
ALBANIA
Erjon Hitaj
University of Vlore, Albania, Faculty of Human Sciences
Abstract: The right to fair trial is one of the crucial pillars of the human rights protection in the
Strasbourg system. One of the most important elements of this institute is represented surely by the
enforcement of final judicial decisions within the domestic legal systems of the Member Countries of
the Council of Europe. This paper aims to address the interpretative efforts of the Court of
Strasbourg towards the task of unification of procedures regarding the enforcement of final judicial
decisions, either of domestic nature or of European one, in order to fully clarify the obligations
assumed by Member States under art. 6 of the ECHR in favor of individuals’ right to a fair hearing. In
this sense the examination of the most significant jurisprudence of the Court of Strasbourg with
regard to this important aspect of the fair trial institute assumes e relevant weight in consideration of
the mission entrusted to this Court in the field of human rights common standards. For a new
democracy as the Albanian one, Strasbourg case law, mostly that regarding Albanian cases,
becomes of indispensable importance due to the fact of lack of domestic jurisprudence in the field.
Key words: enforcement of judicial decisions; human rights; Albania; fair trial; Court of Strasbourg;
case law

1

INTRODUCTION
The aim of the present paper is to address the main and most interesting aspects of the right
to fair trial with regard to the dispositions of the European Conventions on Human Rights (art. 6) and
the related Court of Strasbourg case law. Both the civil and criminal aspects of this right are fully
disciplined by art. 6 of the Rome Convention. In its general content this right aims to protect the
individuals, under the jurisdiction of any State party to the Convention, from abusive and arbitrary
treatment both in civil and criminal cases. The standards required and imposed by this rule mainly
concern the so-called principle “rule of law” that is the domination of higher civil and criminal
guarantees in favor of the individuals in case of State unlawful intervention or deprivation of rights. It
is of crucial importance to highlight that art. 6 of the ECHR imposes a double obligation on the
States party to the Convention: the first regards to the negative obligation to not allow the
punishment of individuals in violation of the fair trial process and the second one concerns the
positive obligation on the duty to establish the material conditions in favor of the individual for the
enjoyment of the guarantees and rights provided for in art. 6.
Among the general requirements to be fulfilled in case of a of art. 6, par. 1 of the Convention
seem to be indispensable the meaning of “civil or criminal rights and obligations” the notion of
dispute, the “existence of arguable law in domestic law”, the civil or criminal nature of the right, as
well as the pecuniary dimension of this right. With regard to the civil nature of this right the Court
has repeatedly affirmed the “autonomous” nature of it by rejecting any connection with possible
1
domestic definitions . According to the judges of Strasbourg “the concept of civil rights and
obligations is not to be interpreted solely by reference to the respondent State’s domestic law and
that art. 6, para.1. It applies irrespective of the status of the parties, as of the character of the
legislation which governs how the dispute is to be determined and the character of the authority
2
which is invested with the jurisdiction in the matter” .
1
2

ECHR, Case of Baraona v. Portugal, no. 10092/82 of 08/07/1987, para. 42.
ECHR, Case of Georgiadis v. Greece, no. 21522/93 of 29/05/1997, para. 34.
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Moreover, in order to be in presence of a civil dispute, it has not to do with procedures of
non-contentious and unilateral nature from the moment these procedures may not include opposing
3
parties and thus, do not produce any right in favor of particular individuals . According to the Court,
4
the dispute should also be genuine and of serious nature . The nature of the dispute is fundamental
for the application of art. 6 of the Convention. So, a civil dispute may arise not only between private
5
persons but also between a private person and the public authority . Moreover, the object of dispute
may concern not exclusively to the “actual existence of a right but also to its scope or the manner in
which it is to be exercised” and in the same way it may concern both “questions of fact and
6
questions of law” .
In order to pretend the application of art. 6 of the Convention there must be proved direct
connections and incidence of the national law or the national procedures in application of it with the
substantive law present in the Conventional disposition. So, “the result of the proceedings must be
directly decisive for the right in question, mere tenuous connections or remote consequences not
7
being sufficient to bring Article 6 § 1 into play” .
Another important criteria requested in case of application of art. 6 is the existence of a
arguable right under domestic law of any ECHR State party. The Court has repeatedly affirmed the
need to make continuous reference to domestic law and in doing so the primary task of the Court is
to interpret the relative domestic provisions in accordance with the interpretation given by the
8
national courts .
3

See, among others, ECHR, Case of Alaverdyan v. Armenia, no. 4523/04 of 24/08/2010, para. 35:
“In the present case, the Court notes that the applicant sought the establishment of paternity as a
fact of legal significance by initiating a procedure under Article 189 of the CCP referred to under the
domestic law as “special” proceedings. However, this was a non-contentious and unilateral
procedure which did not involve opposing parties and was applicable only to cases where there was
no dispute over rights. The applicant availed himself of this “special” procedure, despite the fact that
the issues raised in his application to the courts involved such a dispute and attracted conflicting
interests, including pecuniary ones, since a question of inheritance was at stake. This became the
reason why the judgment of the Kentron and Nork-Marash District Court of Yerevan, by which his
application had been granted, was quashed and the case was reopened by the Court of Cassation”
4
ECHR, Case of Sporrong and Lönnroth v. Sweden, no. 7151/75 of 23/09/1982, para. 81 “As
regards the actual lawfulness of such issue or extension, the Sporrong Estate and Mrs. Lönnroth
cited the practice whereby the time-limit for service of a summons to appear before the Real Estate
Court was normally one year (see paragraph 67 above); they maintained that the long time-limits
granted in their cases were not in accordance with Swedish law. The Government, for their part,
disputed this interpretation. The Court recalls that it does not consider that it has to resolve this
difference of opinion (see paragraph 68 above). However, the existence and the serious nature of
that difference demonstrate that an issue did arise under Article 6 par. 1 (art. 6-1). Given that the
applicants regarded as unlawful the adoption or extension of measures which affected their right of
property and had been in force for periods of the kind encountered in their cases, they were entitled
to have this question of domestic law determined by a tribunal”
5
ECHR, Case of Benthem v. Netherland, no. 8848/80 of 23/10/1985: «Article 6 (art. 6) does not
cover only "private-law disputes in the traditional sense, that is disputes between individuals or
between an individual and the State to the extent that the latter had been acting as a private person,
subject to private law," and not "in its sovereign capacity" (see the same judgment, loc. cit., p. 30,
para. 90). Accordingly, "the character of the legislation which governs how the matter is to be
determined ... and that of the authority which is invested with jurisdiction in the matter ... are ... of
little consequence": the latter may be an "ordinary court, [an] administrative body, etc." […]"Only the
character of the right at issue is relevant"»
6
Idem, para. 32.
7
ECHR, Case of Boulois v. Luxembourg, no. 37575/04 of 03/04/2012.
8
«The question whether it is possible in the present case to affirm that such a right exists must
therefore be answered solely by reference to domestic law. In this connection, in deciding whether a
“right”, civil or otherwise, could arguably be said to be recognised by French law, the Court must
have regard to the wording of the relevant legal provisions and to the way in which these provisions
are interpreted by the domestic courts», Case of Gutfreund v. France, no. 45681/99 of 12/09/2003.
See also, in affirmative meaning, Case of Boulois v. Luxembourg, para. 91-101.
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With regard to the civil nature of the right to a fair trial, the Courts‘ case law goes in the
direction of the substantive content and effects and not to its formal classification by the domestic
9
law of the Country .
At the opinion of the Court, within the category of civil rights and obligations fall also those
proceedings, formally under public law, whose result is directly linked with the content of art. 6. This
10
cases may include the management or running of a private enterprise , permission of various
11
economic activities , use and ownership of religious properties, licenses for selling and serving
alcoholic beverages. In the same manner, fall into the scope of art. 6 even the so-called disciplinary
proceedings before professional domestic bodies with regard to the right to the exercise of
profession is the object of the dispute.
Disputes under art. 6 may arise also in case of civil-party compliant within criminal
12
proceedings except the case where the civil action is brought with the sole scope to obtain private
13
vengeance or for punitive purposes .
For the purposes of art. 6 the Court has stated that the guarantees of this disposition are
14
extended even to other disputes of social nature as proceedings on social security benefits ,
15
employers dismissal by a private enterprise as well as proceedings concerning compulsory social16
security contributions . Art. 6, para. 1 applies also to the cases of disputes concerning public
servants (including army officers) on the basis of the presumption that civil servants applicant enjoy
9

«Whilst the Court thus concludes that the concept of "civil rights and obligations" is autonomous, it
nevertheless does not consider that, in this context, the legislation of the State concerned is without
importance. Whether or not a right is to be regarded as civil within the meaning of this expression in
the Convention must be determined by reference to the substantive content and effects of the right and not its legal classification - under the domestic law of the State concerned. In the exercise of its
supervisory functions, the Court must also take account of the object and purpose of the Convention
and of the national legal systems of the other Contracting States», Case of König v. Germany, no.
6232/73 of 28/06/1978, para. 52.
10
ECHR, Case of Ringeisen v. Austria, no. 2614/65 of 16/07/71, para. 94: «In the present case,
when Ringeisen purchased property from the Roth couple, he had a right to have the contract for
sale which they had made with him approved if he fulfilled, as he claimed to do, the conditions laid
down in the Act. Although it was applying rules of administrative law, the Regional Commission’s
decision was to be decisive for the relations in civil law ("de caractère civil") between Ringeisen and
the Roth couple. This is enough to make it necessary for the Court to decide whether or not the
proceedings in this case complied with the requirements of Article 6, paragraph (1) (art. 6-1), of the
Convention».
11
ECHR, Case of Sporrong and Lonroth v. Sweeden, no. 7151/75 of 23/09/82, para. 79: «The
applicants’ right of property is without doubt a "civil right" and there was in fact no dispute on this
point. It remains to be ascertained whether that right was the subject of a "contestation" (dispute)
between the applicants and the Swedish authorities».
12
ECHR, Case of Perez v. France, para.71: «The Convention does not confer any right, as
demanded by the applicant, to “private revenge” or to an actio popularis. Thus, the right to have third
parties prosecuted or sentenced for a criminal offence cannot be asserted independently: it must be
indissociable from the victim's exercise of a right to bring civil proceedings in domestic law, even if
only to secure symbolic reparation or to protect a civil right such as the right to a “good reputation”.
In any event, the waiver of such a right must be established, where appropriate, in an unequivocal
manner».
13
ECHR, Affaire Sigalas c. Greece, no. 19754/02, du 22/09/2005, para. 29: “la Cour estime qu’elle
se trouve en l’occurrence face à une situation où l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
atteint ses limites, telles que celles-ci ont été définies dans l’affaire Perez. En effet, eu égard aux
observations du requérant sur les motivations qui ont engendré sa plainte avec constitution de
partie civile, la Cour ne peut que conclure que ledit recours a été déposé dans le seul but d’obtenir
la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou réparer les droits à caractère civil
du requérant. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre que la procédure litigieuse rentre
dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention”.
14
See in particular ECHR, Case of Feldbrugge v. The Netherlands, no. 8562/79 of 29/05/1986.
15
See, ECHR, Case of Buchholz v. Germany, no. 7759/77 of 06/05/1981
16
ECHR, Case of Schouten and Meldrum v. The Netherlands, no. 19005-6/91 of 09/12/1994
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the right to access under domestic law leaving to the State authority the burden of proof in case of
17
contrary position .
According to the Court of Strasbourg case law, even disputes of constitutional nature may fall
within the limits of application of art. 6, para. 1 if these disputes produce or cause any effect over
ordinary proceedings with regard to a civil right or obligation. Though the Court has been very
cautious, in several judgments it has affirmed the possibility to take under consideration cases of
18
constitutional disputes with a direct impact over civil rights of the individuals .
In last instance, disputes of not-pecuniary nature involving individual rights protected under
the Rome Conventions may, to the consolidated opinion of the Court, be liable for responsibility
under art. 6, para. 1. These cases concern the right to continue higher education studies, the right to
protection of property and an appeal against an entry in a police file affecting the right to a
reputation, the right to access to administrative documents, the right to have paternity established,
the right to health or healthy environment, the right to liberty, the fostering of children and other
19
similar cases .
On the other side, in the context of the criminal dimension of this right, the Court has outlined
preliminarily the criteria for the definition of the criminal aspect. In the exemplar Case of Engel and
Others v. The Netherlands, the Court established three main criteria concerning the classification in
domestic law, the nature of the criminal offence and the severity of the penalty to be inflicted to the
20
individual .
To be highlighted that general principles of art. 6 with regard to criminal proceedings apply in
several cases which include: disciplinary proceedings, administrative, tax, customs, financial and
competition-law proceedings, political issues (in particular and very circumstanced cases), some
21
aspects of expulsion and extradition and other particular cases .
According to a consolidated case law of the Court of Strasbourg, the right to a fair trial, in the
case of a right to a court, with regard to its criminal dimension, is restricted in cases of presence of
parliamentary immunity, procedural rules including the admissibility requirements for an appeal
22
under respective domestic law, requirements of enforcement of a previous judicial decision .
17

See among others, ECHR, Case of Pellegrin v. France, no. 28541/95 of 08/12/1999; Case of Viho
Eskelinen and others v. Finland, no. 63235/00 of 19/04/2007. For claims concerning army officers
before domestic military courts see ECHR, Case of Priatchenko and Others v. Russia, no. 2191/03,
3104/03, 16094/03, 24486/03 of 21/06/2007, para. 47 and following.
18
For these hypothesis see, among others, ECHR, Case of Ruiz Mateos v. Spain, no. 12952/87 of
23/06/1993; Case of Paksas v. Lithuania, no. 34932/04 of 06/01/2011; Case of Kübler v. Germany,
no. 32715/06 of 13/01/2011.
19
For a complete analyse, see ECHR, Guide to art. 6, Right To a Fair Trial (civil limb), Council of
Europe, 2013, p. 10 and following.
20
ECHR, Case of Engel and Others v. The Netherlands, no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72,
5370/72 of 08/06/1976, para. 82-83: «In this connection, it is first necessary to know whether the
provision(s) defining the offence charged belong, according to the legal system of the respondent
State, to criminal law, disciplinary law or both concurrently. This however provides no more than a
starting point. The indications so afforded have only a formal and relative value and must be
examined in the light of the common denominator of the respective legislation of the various
Contracting States. The very nature of the offence is a factor of greater import. When a serviceman
finds himself accused of an act or omission allegedly contravening a legal rule governing the
operation of the armed forces, the State may in principle employ against him disciplinary law rather
than criminal law. In this respect, the Court expresses its agreement with the Government. However,
supervision by the Court does not stop there. Such supervision would generally prove to be illusory
if it did not also take into consideration the degree of severity of the penalty that the person
concerned risks incurring. In a society subscribing to the rule of law, there belong to the "criminal"
sphere deprivations of liberty liable to be imposed as a punishment, except those which by their
nature, duration or manner of execution cannot be appreciably detrimental. The seriousness of what
is at stake, the traditions of the Contracting States and the importance attached by the Convention
to respect for the physical liberty of the person all require that this should be so».
21
For a further investigation of application of art. 6 (criminal aspect) see, ECHR, Guide to art. 6,
Right To a Fair Trial (criminal limb), Council of Europe, 2014, pp. 7-10.
22
Ibidem, p. 10 and following
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2

ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS AS PART OF RIGHT TO A FAIR TRIAL
For what concerns the right to a prompt implementation of a final and binding judicial
decision, the jurisprudence of the Court of Strasbourg has systematically considered this aspect an
23
integral part of the right to a court .
This element earns particular importance if in presence of an administrative proceeding.
According to the Court, the effective protection of individuals right may not be complete if the
administrative authorities of the State do not comply with the final judgment of the domestic court.
The Strasbourg Court has conceded, under particular circumstances, some delay in the
enforcement of a final judicial decision but the Court has firmly rejected delays that may compromise
24
the right of the individual to the enforcement of the judgment .
Furthermore, the final decision must be fulfilled integrally and not partially and in no way may
be prevented, delayed or invalidated or, still less, “that the substance of the decision is undermined”
25
by domestic acts of the State authority . According to the court, an unreasonably delay in the
enforcement of the final decision may be considered in violation of art. 6 of the Convention if this
delay is not a direct result of the “complexity of the enforcement proceedings, the applicant’s owner
26
behavior and that of the competent authorities and the amount and the nature of the court award” .
A violation of art. 6, with regard to the enforcement of judicial decision, is also considered by
the Judges of Strasbourg the refusal of the State authority to take account of a decision given by a
higher court “on the correct interpretation of law, which should form the legal basis for future
27
decisions, is disregarded by lower authorities” .
23

See, in particular, Case of Hornsby v. Greece, no. 18357/91 of 19/03/1997, para. 40: «The Court
reiterates that, according to its established case-law, Article 6 para. 1 (art. 6-1) secures to everyone
the right to have any claim relating to his civil rights and obligations brought before a court or
tribunal; in this way it embodies the "right to a court", of which the right of access, that is the right to
institute proceedings before courts in civil matters, constitutes one aspect. However, that right would
be illusory if a Contracting State’s domestic legal system allowed a final, binding judicial decision to
remain inoperative to the detriment of one party. It would be inconceivable that Article 6 para. 1 (art.
6-1) should describe in detail procedural guarantees afforded to litigants - proceedings that are fair,
public and expeditious - without protecting the implementation of judicial decisions; to construe
Article 6 (art. 6) as being concerned exclusively with access to a court and the conduct of
proceedings would be likely to lead to situations incompatible with the principle of the rule of law
which the Contracting States undertook to respect when they ratified the Convention. Execution of a
judgment given by any court must therefore be regarded as an integral part of the "trial" for the
purposes of Article 6 (art. 6); moreover, the Court has already accepted this principle in cases
concerning the length of proceedings»; Case of Soriano v. Italy, no. 36813/97 of 29/03/2006, para.
196: «In that connection the Court reiterates its case-law to the effect that the right of access to a
tribunal guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention would be illusory if a Contracting State’s
domestic legal system allowed a final, binding judicial decision to remain inoperative to the detriment
of one party. Execution of a judgment given by any court must therefore be regarded as an integral
part of the “trial” for the purposes of Article 6».
24
ECHR, Case of Burdov v. Russia, no. 59498/00 of 07/05/2002, paras. 35-37: «It is not open to a
State authority to cite lack of funds as an excuse for not honouring a judgment debt. Admittedly, a
delay in the execution of a judgment may be justified in particular circumstances. But the delay may
not be such as to impair the essence of the right protected under Article 6 § 1. In the instant case,
the applicant should not have been prevented from benefiting from the success of the litigation,
which concerned compensation for damage to his health caused by obligatory participation in an
emergency operation, on the ground of alleged financial difficulties experienced by the State. The
Court notes that the Shakhty City Court's decisions of 3 March 1997, 21 May 1999 and 9 March
2000 remained unenforced wholly or in part at least until 5 March 2001, when the Ministry of
Finance took the decision to pay in full the debt owed to the applicant. The Court also notes that this
last payment took place only after the application had been communicated to the Government. By
failing for years to take the necessary measures to comply with the final judicial decisions in the
present case, the Russian authorities deprived the provisions of Article 6 § 1 of all useful effect».
25
ECHR, Case of Immobiliare Saffi v. Italy, no. 22774/93 of 28/07/1999, para 74.
26
ECHR, Case of Raylyan v. Russia, no. 22000/03 of 15/02/2007, para. 31.
27
ECHR, Case of Turczanik v. Poland, no. 38064/97 of 05/07/2005, para. 49.
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In some cases, in order to speed up the enforcement of a decision the individual may be
requested to take some procedural steps “be it during a voluntary execution of a judgment by the
State or during its enforcement by compulsory means”: this may the case of the creditor cooperation
28
within the strictly necessary .
With regard to the debts owed to the successful litigant a distinction is imperative between
debts owed by the Contracting Party and the debts owed by the individuals: in the second case,
29
according to consolidated case law of the Court, the responsibility of the State is inexistent .
Notwithstanding, the State “has a positive obligation to organize a system for enforcement of
judgments that is effective both in law and in practice and ensures their enforcement without any
30
undue delay” . In this case, the State responsibility may arise if the involved institutions of the State
do not pay due diligence or obstruct the enforcement. Anyway, if the State has guaranteed all the
conditions imposed by law in favor of the enforcement of decisions against private debtors,
31
according to the Court, it can’t be held responsible for failure to comply by the debtor itself .
The right to enforcement of judicial decisions may also arise in case of criminal proceedings.
In an exemplar and unanimous decision, ruled by the Grand Chamber of the Court, a violation of the
32
right to enforcement of judicial decision for not releasing the applicant following the acquittal .

28

ECHR, Case of Burdov, quoted, para. 69: “Accordingly, it is not unreasonable that the authorities
request the applicant to produce additional documents, such as bank details, to allow or speed up
the execution of a judgment. The requirement of the creditor’s cooperation must not, however, go
beyond what is strictly necessary and, in any event, does not relieve the authorities of their
obligation under the Convention to take timely action of their own motion, on the basis of the
information available to them, with a view to honouring the judgment against the State. The Court
thus considers that the burden to ensure compliance with a judgment against the State lies primarily
with the State authorities starting from the date on which the judgment becomes binding and
enforceable”.
29
See, among others, ECHR, Case of Sanglier v. France, no. 50342/99 of 27/05/2003, para. 39: “La
Cour estime que le requérant allègue en substance une méconnaissance du droit d’accès à la
justice que garantit l’article 6 § 1 de la Convention, lequel droit a pour corollaire le droit à l’exécution
des décisions judiciaires définitives. On ne saurait pourtant en déduire qu’en matière civile, les Etats
contractants doivent être tenus pour responsables du défaut de paiement d’une créance exécutoire
dû à l’insolvabilité d’un débiteur «privé». La Cour estime que le requérant ne saurait donc être
recevable à se plaindre, au regard de l’article 6 § 1, de n’avoir aucun espoir de recouvrement de sa
créance en raison exclusivement de l’insolvabilité du débiteur, placé en liquidation judiciaire”;
Decision sur la recevabilitè, Ciprova c, Republique Tcheque, no. 33273/2003 du 22/03/2005.
30
ECHR, Case of Fuklev v. Ukraine, no. 71186/01 of 07/06/2005, para. 84.
31
ECHR, Affaire Fociac c. Roumanie, no. 2577/02 du 03/02/2005, para. 74: “La Cour estime, donc,
que l’Etat a pris toutes les mesures envisagées par la loi, comme le requérant le demandait. Dans
ces conditions, le refus du débiteur d’exécuter l’obligation n’est pas imputable à l’Etat. […]Ces
éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat,
par le biais de ses organes spécialisés, a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter
les décisions judiciaires favorables au requérant. Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention”.
32
ECHR, Case of Assanidze v. Georgia, no. 71503/01 of 08/042004, para. 183: “Applying those
principles to the instant case, the Court emphasises that it was impossible for the applicant to
secure execution of the judgment of a court that had determined criminal charges against him,
within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. It does not consider it necessary to establish
which domestic authority or administration was responsible for the failure to execute the judgment,
which was delivered more than three years ago. It merely observes that the administrative
authorities taken as a whole form one element of a State subject to the rule of law and their interests
accordingly coincide with the need for the proper administration of justice. If the State administrative
authorities could refuse or fail to comply with a judgment acquitting a defendant, or even delay in
doing so, the Article 6 guarantees the defendant previously enjoyed during the judicial phase of the
proceedings would become partly illusory”.
649

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
3

RIGHT TO ENFORCEMENT OF JUDICAIL DECISIONS AND ALBANIAN
EXPERIENCE
33
The right to a fair trial is sanctioned clearly in the Albanian Constitution as a fundamental
right in favor of the individuals and legal persons following the example of the similar dispositions
34
contained in art. 6 of ECHR. Art. 131 (f) of the Constitution concedes the individual the right to
access to Constitutional Court in case of violation of the rights included in art. 42 which concern
directly the right to a fair trial. In this way, the Albanian Constitutional Court becomes the last resort
judicial body in the judgments relative to the violation of the right to a fair trial and consequently to
the right to the enforcement of final judicial decisions.
The initial jurisprudential orientation of the Albanian Constitutional Court was reluctant to
recognize the proper competence to rule over the right to enforcement of final decisions within the
meaning of art. 42 of the Albanian Constitution. According to the Court the right to enforcement of
final decisions did not fall within the legal sphere of the right to a fair trial and for this reason used to
reject complaints concerning the violation of such a right.
In concrete terms, the Constitutional Court was reluctant to enter into the merits of the cases
presented before it due to the fact that it considered itself a judge of the laws and not a trail judge.
Before 2005 this Court had continuously refused to question the merits of the cases involving lack of
enforcement of judicial decisions although art. 42 of the Constitution considers this Court as a last
resort instance for the guarantee of the right to a fair trial. The decision of the Court ascertaining a
violation of the fair trial principle as a result of non-enforcement of judicial decisions could have been
seen as a final judgment decision without anyway the having this Court the possibility of awarding
monetary satisfaction for the victim of the violation. In fact, within the competencies of the Court the
right to decide jus satisfaction is not included from the moment the Constitutional court is not a trial
judge and does not make part of the judicial power. This was considered a non indifferent handicap
for the right to a fair trial and a great obstacle for the complete application of the Rome Convention
within the Albanian legal order.
The competencies of the Constitutional Court do not include the right to settle definitely the
case and lack of the power to decide just satisfaction in case of torts deriving from nonenforcements of judicial decisions. In cases where effectively the execution of final judgments in
favor of individuals was not guaranteed or the execution has not been followed within reasonable
time, the definitive ruling power of the Constitutional Court has not always bring to the restoration of
the initial situation or the concession of satisfaction for the tort suffered.
Only following the judgment of the Court of Strasbourg on the application of an Albanian
35
applicant company the Albanian Constitutional Court changed the proper position by recognizing
the classification of the applications for enforcement of final decision under proper jurisdiction and
therefore resolving definitively issues in this field. According to the Court of Strasbourg, the
Constitutional Court was competent “to deal with the applicant’s company compliant with the final
36
decision as a part of its jurisdiction to secure the right to a fair trial” . After the Qufaj jurisprudence
33

Art. 42, par. 2 of the Constitution: “Everyone, to protect his constitutional and legal rights,
freedoms, and interests, or in the case of charges against him, has the right to a fair and public trial,
within a reasonable time, by an independent and impartial court specified by law”.
34
“The Constitutional Court decides on: the final adjudication of the complaints of individuals for the
violation of their constitutional rights to due process of law, after all legal remedies for the protection
of those rights have been exhausted”.
35
ECHR, Case of Qufaj Co. Shpk. v. Albania, no. 54268/00 of 18/11/2004.
36
«The Court reiterates that Article 6 § 1 secures to everyone the right to have any claim relating to
his civil rights and obligations brought before a court or tribunal; in this way it embodies the “right to
a court”, of which the right of access, that is the right to institute proceedings before courts in civil
matters, constitutes one aspect. However, that right would be illusory if a Contracting State’s
domestic legal system allowed a final, binding judicial decision to remain inoperative to the detriment
of one party. It would be inconceivable that Article 6 § 1 should describe in detail procedural
guarantees afforded to litigants – proceedings that are fair, public and expeditious – without
protecting the implementation of judicial decisions; to construe Article 6 as being concerned
exclusively with access to a court and the conduct of proceedings would be likely to lead to
situations incompatible with the principle of the rule of law which the Contracting States undertook to
respect when they ratified the Convention. Execution of a judgment given by any court must
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the Albanian Constitutional Court released a number of decisions fully implementing the
37
consolidated rulings of the Strasbourg’s Court in the field of enforcement of judgments .
To the opinion of the Albanian Court, the right to enforcement of final decisions represent
also the conclusive part of a judicial decision in its proper meaning within the meaning of art. 42 and
131 (f)of the Albanian Constitution. In the same time, according to the Court final decisions should
be implemented and enforced within a reasonable time, without unjustifiable delay and in a integral
and correct way. No State authority or institution may be allowed to ignore and impede the
execution of domestic final judgments otherwise would be found in breach of Albanian legislation.
Anyway, the benefits of the new orientation of the Constitutional Court did (do) not touch the
individuals and the full application of the disposition at issue lacks of effectiveness and coherence
with regard to the Strasbourg indications. Often, the individual petitions towards the Constitutional
Court do not stop to the formal survey of the violation of the right to a fair trial as a result of nonenforcement of final judgments – according to art. 6 (1) of ECHR and art. 42 of the Albanian
Constitution – but included naturally demands for just satisfaction in monetary terms. In different
cases this Court has not imposed to responsible public administration authorities to fulfill the
obligations by deciding monetary compensation.
This still constitutes a breach of the Convention and of the obligation to observe its
dispositions. The Court of Strasbourg has repeatedly insisted on the fact that the Albanian
Constitutional Court should have been self-declared competent to decide even on issues of
monetary compensations. By not deciding even on just satisfaction, the Constitutional Court
breached art. 13 of the Convention in the sense that did not offer an effective juridical remedy at
disposition of individuals. The self-rejected competence of the Albanian Court to consider the
possibility for just satisfaction felt so in a second violation: that of the right to an effective remedy
before a national authority. Though recognizing the enforcement of final judicial decision as integral
part of right to a fair trial (art. 6. 1) the refusal by the Constitutional Court to impose to responsible
public authorities to comply with the Convention dispositions and to economically satisfy the
applicant in case of absolute or relative non-execution, constitutes a serious breach of art. 13 of the
Convention.

4

CONCLUSIONS
The guarantee in favor of right to the enforcement of the final judicial decisions is one of the
principal challenges of the human rights protection system in Europe. The recent Albanian
legislation has improved notably the guarantees in this field but still remain a lot to do. After an initial
reluctance of the Albanian courts, especially the Constitutional Court, to consider the enforcement of
final decisions as integral part of the right to fair trial, the situation radically changed in the last ten
years. The principal reason of this jurisprudential “misunderstanding” in the correct dialogue
between the two Courts lies in the lack of tradition in the Albanian jurisprudence of an effective
protection of human rights considering the past communist experience of the Country. The renewed
judiciary after the democratic changes met up with objective difficulties in order to comply with the
Strasbourg’s standards at the very beginning of the new experience. The Qufaj case becomes of
fundamental importance in matter of judicial conformation of the Albanian judges to the already
consolidated jurisprudence of Strasbourg.
Nonetheless, the new orientation of the Constitutional Court in the aftermath of the strict and
precise indications and clarifications of the Court of Strasbourg do not fully comply with the spirit of
therefore be regarded as an integral part of the “trial” for the purposes of Article 6. It is not open
to a State authority to cite lack of funds as an excuse for not honouring a judgment debt. Admittedly,
a delay in the execution of a judgment may be justified in particular circumstances. But the delay
may not be such as to impair the essence of the right protected under Article 6 § 1. In the Court’s
opinion, therefore, the Constitutional Court was competent to deal with the applicant company’s
complaint relating to non-compliance with a final decision as part of its jurisdiction to secure the right
to a fair trial», para. 38.
37
See, among others, Gjykata Kushtetuese e Shqiperise, Vendimi n. 6 dt. 31/03/2006; Vendimi n.
27 dt. 20/06/2007; Vendimi n. 43 dt. 19/12/2007; Vendimi n. 1 dt. 19/01/2009; Vendimi n. 8 dt.
12/03/2009; Vendimi n. 9 dt. 01/04/2009; Vendimi n. 23 dt. 17/05/2010; Vendimi n. 10 dt.
01/03/2012; Vendimi n. 12 dt. 16/04/2013; Vendimi n. 9 dt. 27/02/2014.
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the Convention, namely the right to a fair trial, sanctioned at art. 6 (1) and right to an effective
remedy (art. 13). In several judgments following Qufaj jurisprudence, the Albanian Constitutional
Court considered that the request for just satisfaction had to be treated as a new petitum and, for
these reason the applicant had to forward ex novo his claim in front of regular jurisdiction of first
38
instance . The arguments of the Court are based on the grounds that, with regard to the right to a
fair trial, it has to be considered a Court of last resort and that before its involvement all lower
grades of regular jurisdiction should have been exhausted and, only in case of their failure, the
jurisdiction of the Constitutional Court was operational. Short of exhaustion of lower instances of
regular jurisdiction claiming just satisfaction, the competence of the Constitutional Court, according
to the latter, was not legitimate and thus the application had to be rejected.
Unfortunately, this constitutional trend is still present in the jurisprudence of the Court and the
perplexities over the correct application of the ECHR dispositions increase with the time. Although,
in the same period, the Court of Strasbourg has rebuked the Albanian Constitutional Court to refer,
in these case, to its interpretations by self-declaring the proper competence to decide just
satisfaction measures, the response of the Albanian judge of the laws is insufficient and nonadequate.
The main reason consists in the fact that the functioning law on the Constitutional Court
provides for a very moderate monetary penalty to be decided from the Court in case of non39
execution of proper decisions . In case this Court decide on bases of the Civil Procedure Code the
issue of the just satisfaction of applicants for non-enforcements of judicial decisions the dimension
sanctioned by the Court of Strasbourg and the right to a fair trial might be better guaranteed. The
difference between the satisfaction decided on the basis of the CPC and the penalty provided for by
the organic law on the functioning of the Constitutional Court is non-indifferent for the protection of
the right to a fair trial and the correct application of the ECHR dispositions.
In order to fully comply with the dispositions of the Convention, any legislative intervention by
imposing clearer competencies in favor of the Constitutional Court with regard to the correct
interpretation and application of art. 6 and art. 13 of the ECHR as repeatedly stated by the Court of
Strasbourg, could resolve definitely the serious problem of lack of effective justice relative to
individuals in Albania. The right to fair trial, whose integral part is obviously the right to enforcement
of final judicial decisions, along with the right to an effective remedy constitute some core elements
of Strasbourg system of human rights protection. The individual suffering a violation of his right to a
fair trial as a result of failure to enforce final judicial decision in his favor has, though recognized at
Constitutional Court jurisprudence, becomes e second time victim of procedural and bureaucratic
justice from the moment the Constitutional Court may only decide only about the violation of the
right to enforcement of final judgments and not even the just satisfaction.
If lessons from Strasbourg on effective guarantees and remedies in favor of individuals have
been learned, the issue of just satisfaction and enforcement of final judicial decisions should be
resolved by a new and courageous jurisprudence of the Constitutional Court aligned with the strict
and clear indications of the Court of Strasbourg. Otherwise, instead of improving the guarantees of
the right to a fair trial by censoring the violation of non-enforcement of judgments, we clearly may fall
in the vortex of the slowness of the process.
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PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES VO VZŤAHU
K SPRÁVNEMU TRESTANIU TZV. INÝCH SPRÁVNYCH
DELIKTOV
Matej Horvat
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The article reflects on administrative punishment of the so-called other administrative
offenses (i.e. other than [administrative] infractions). It states the rights that are guaranteed to a
person accused of committing the offense by Art 6 of the ECHR (Convention). Administrative
proceedings concerning the punishment for other administrative offenses is de lege lata fragmented
and does not provide full rights that are guaranteed under the Convention to an accused person.
The article primarily describes the administrative liability proceedings conducted under the Act on
Administrative Infractions and the Act on Administrative Proceedings. The article offers several
possible solutions to the de lege lata state in terms of de lege ferenda in the conclusion.
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá otázkou správneho trestania tzv. iných správnych
deliktov (t. j. iných než priestupkov), pričom sleduje práva, ktoré osobe obvinenej z ich spáchania
zaručuje čl. 6 Dohovoru. Procesná úprava trestania iných správnych deliktov je totiž roztrieštená a
neposkytuje v plnej miere obvinenému všetky práva vyplývajúce z Dohovoru. Článok primárne
sleduje procesnoprávne súvislosti vyvodenia správnoprávnej zodpovednosti podľa priestupkového
zákona a podľa správneho poriadku. V závere ponúka viaceré možné riešenia stavu de lege lata z
pohľadu de lege ferenda.
Key words: administrative infraction, other administrative offenses, guarantees of a fair trial, the
right to a fair trial, Art. 6 of the ECHR, ultima ratio, Act on Administrative Infractions, Act on
Administrative Proceedings
Kľúčové slová: priestupky, iné správne delikty, záruky spravodlivého procesu, právo na spravodlivý
proces, čl. 6 Dohovoru, ultima ratio, priestupkový zákon, správny poriadok
ÚVOD
Správne právo a trestné právo ako dve samostatné právne odvetvia slovenského právneho
poriadku, majú k sebe v určitom ohľade veľmi blízko. Nemám teraz na mysli len blízkosť, ktorá
vyplýva zo skutočnosti, že obe odvetvia tradične zaraďujeme pod oblasť verejného práva, ale mám
na mysli aj väčšiu podobnosť. Správne právo si totiž rovnako ako trestné právo vytvorilo systém
vyvodzovania zodpovednosti, ktorý spočíva v jednoznačnej ingerencii verejnej moci. Na rozdiel od
systému súkromného práva, kde v rámci vyvodzovania zodpovednosti hrá prím jej reparačná
funkcia, tak pre oblasť verejného práva je dôraz kladený predovšetkým na funkciu represívnu.
Orgány verejnej moci, ktoré vyvodzujú zodpovednosť v oblasti správneho práva a trestného práva,
majú tak k dispozícii veľké množstvo rôznych právnych inštitútov, ktorými zasahujú do postavenia
osôb obvinených zo spáchania konkrétneho protiprávneho úkonu; najmä do postavenia páchateľa.
1
Už spomenutá represívna funkcia je pritom doménou predovšetkým trestného práva.
Správne právo a jeho právne normy tradične zabezpečujú odlišné úlohy štátu, prípadne iných
verejnoprávnych korporácií (obcí, VÚC). Treba pritom povedať, že z vývojového hľadiska pôvodne
1

1

Treba, samozrejme, pripomenúť, že aj v oblasti trestného práva kladie právna teória dôraz na
skutočnosť, že trest ako taký by mal mať aj ochranné a preventívne účinky. Porovnaj napríklad
MENCEROVÁ, I. In MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y., a kol.: Trestné právo
hmotné: všeobecná časť, s. 16 a nasl.
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správne právo ako osobitné právo verejnej správy, primárne bolo zamerané na protiprávne činy,
ktorými dochádzalo k narušeniu riadneho výkonu verejnej správy spravovanými subjektmi. Až
postupne sa k nemu priraďovalo aj rozhodovanie o vine a treste aj za iné protiprávne činy
s odlišným objektom. To možno prirátať najmä tej skutočnosti, že (mnohopočetné) orgány verejnej
správy už mali s trestaním svoje skúsenosti a priradenie rozhodovania o vine a treste za ne súdom,
3
by zrejme spôsobilo obrovskú záťaž súdnej moci.
Z hľadiska spoločných čŕt trestania podľa predpisov trestného práva a správneho práva treba
pripomenúť aj trend z ostatných rokov, ktorý je vyžiadaný demokratickým vývojom v Európe,
charakteristickým najmä čoraz dôslednejším dôrazom na ochranu základných práv a ľudských
4
slobôd. Tak napríklad Európsky dohovor o ochrane základných práv a ľudských slobôd (ďalej len
„Dohovor“) predstavuje jeden z najvýznamnejších ľudskoprávnych dokumentov modernej éry. Jeho
význam je nesmierny, pričom na účely tejto práce možno spomenúť nasledovné dva.
V prvom rade Dohovor zakotvuje relatívne široký diapazón práv, ktoré sa jeho zmluvné
strany zaviazali dodržiavať. Osobitne potom treba spomenúť čl. 6 ods. 1 vetu prvú, podľa ktorej
každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote
prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho
občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti
nemu.
Ako pripomína M. Srebalová, práve v tomto článku vidieť pôvodný význam koncepcie práva
na spravodlivý proces. Tento článok zakotvuje procesné práva osôb v takých konaniach, v ktorých
verejná moc rozhoduje o občianskych právach alebo záväzkoch alebo o trestných obvineniach.
Súhrn týchto procesných práv predstavuje spomínanú koncepciu práva na spravodlivý proces.
Pokiaľ ide o rozhodovanie o občianskych právach alebo záväzkoch, pôsobnosť Dohovoru sa
postupne zo sporov typicky súkromnoprávnej povahy rozšírila aj na konania, v ktorých osoba
súkromného práva stojí proti orgánu verejnej moci, kde občianske právo nie je priamo predmetom
5
konania, ale výsledok „sporu“ a má priamy rozhodujúci vplyv na toto právo.
Vývojom prešiel aj výklad pojmu trestné obvinenie. V súčasnosti sa pripomína, že ide
o autonómny výklad podávaný Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej aj ako „ESĽP“), t. j. taký,
keď ESĽP tento pojem vykladá samostatne, bez ohľadu na legálne definície a zaradenie
protiprávneho činu v rámci vnútroštátneho právneho poriadku. Pri posudzovaní využíva tri
hodnotiace kritériá, ktoré sú známe pod oznbačením Engelove kritériá.
Engelove kritériá boli sformulované v prípade Engel v. Holandsko, kde ESĽP v rozhodnutí
konštatuje, že o trestné obvinenie ide vtedy, ak je naplnené čo i len jedno z nasledovných kritérií: a)
formálne zaradenie činu medzi správne alebo trestné delikty, b) závažnosť protiprávneho činu a c)
6
povaha sankcie. Pre právnu prax slovenskej verejnej správy je dôležitá tá vedomosť, že pod pojem
7
trestné obvinenie spadajú aj obvinenia zo spáchania správnych deliktov.
2

K vymedzeniu správneho práva pozri napr. VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo
hmotné: všeobecná časť, s. 55 a nasl.
3
Bližšie k histórii správneho trestania pozri napr. MATES, P. In MATES, P. a kol.: Základy
správního práva trestního, s. 3 a nasl.
4
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich.
5
SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 30-31.
6
MASLEN, M. In MASLEN, M., HRNČÁROVÁ, N. (eds.): Trestnoprávna a administratívnoprávna
zodpovednosť, s. 173.
7
Uvedené je neustále potvrdzované rozhodovacou činnosťou našich súdov. Za všetky uveďme
napríklad časť odôvodnenia nasledovného rozsudku. Ide o rozsudok NS SR z 8. decembra 2011,
sp. zn. 8Sž/19/2011: Pokiaľ ide o pojem „trestného obvinenia“ v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru je
potrebné pri posudzovaní, či delikt má byť kvalifikovaný ako trestný, zistiť, či text definujúci tento
delikt patrí v právnom poriadku štátu do trestného práva, povahu deliktu a taktiež povahu a stupeň
prísnosti sankcie, ktorej uloženie hrozí, pritom je nutné vziať do úvahy predmet a účel čl. 6
Dohovoru, všeobecný význam pojmov tohto článku a zákony zmluvných štátov (rozsudky
Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Garyfallou AEBE v. Grécko zo dňa 24.9.1997, rozsudok
vo veci Kadubec v. Slovensko zo dňa 2.9.1998, obdobne rozsudok vo veci Lauko zo dňa 2.9.1998).
Význam prístupu, ktorý k deliktu zaujíma vnútroštátne právo je len relatívny, dôležitejšími faktormi
sú povaha deliktu, povaha a stupeň prísnosti sankcie (rozsudok vo veci Őztűrk v. Nemecko zo dňa
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Z uvedeného zároveň vyplýva aj druhý dôležitý význam Dohovoru. Dohovor totiž v článku
8
19 zriadil samostatnú súdnu inštanciu s významnou právomocou, ktorou je riešenie otázok
týkajúcich sa výkladu a aplikácie Dohovoru a jeho protokolov, ktoré sú mu predložené v súlade s
9
príslušnými ustanoveniami Dohovoru. Je mimoriadne dôležité, že zdôvodnenia rozhodnutí ESĽP si
osvojuje aj súdna prax, ktorej prostredníctvom tak následne dochádza ku kultivácii aj vo verejnej
správe. Za všetky spomeniem napríklad rozhodnutia ESĽP v notoricky známych a do dnešného dňa
pripomínaných prípadoch Kadubec a Lauko ešte z roku 1998.
Záverom tohto dlhšieho úvodu je predovšetkým skutočnosť, že z pohľadu správneho práva
a trestania, ktoré realizuje verejná správa, je dôležité to, že aj v prípade obvinení zo spáchania
správnych deliktov treba obvinenému priznať viacero práv, ktoré nie sú tradičné a ktoré často ani nie
sú vymedzené v príslušnej pozitívnej úprave. Napríklad S. Košičiarová uvádza, že v oblasti
správneho trestania treba aplikovať nasledovné zásady: nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege, zákaz retroaktivity, ne bis in idem, povinnosť správneho orgánu prihliadať na sankciu uloženú
iným správnym orgánom, princíp konania o správnom delikte v primeranej lehote, právo na
ukončenie konania o správnom delikte rozhodnutím, právo osoby byť informovaná o obvinení
a dôvodoch tohto obvinenia, právo mať primeraný čas na prípravu obhajoby, právo osoby byť
vypočutá, právo na odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa ukladá správna sankcia, princíp, že
dôkazné bremeno v konaní spočíva na správnom orgáne, princíp preskúmateľnosti rozhodnutia
10
orgánu, ktorým sa ukladá správna sankcia.
VZŤAH SPRÁVNYCH DELIKTOV A TRESTNÝCH ČINOV
Jedným zo špeciálnych pojmov, ktoré sú spojené s trestaním, je pojem ultima ratio. Jeho
podstata spočíva v tom, že represívne prostriedky spojené s trestným právom a so správnym
právom treba využiť vtedy, ak nemožno využiť iné prostriedky, ktoré zasiahnu osobu v menšom
rozsahu. V literatúre sa uvádza, že ultima ratio predstavuje prostriedok poslednej inštancie a že je
nevhodné kriminalizovať spoločnosť v prípadoch, kde by k regulácii stačili prostriedky správneho,
občianskeho alebo obchodného práva. Trestné právo by nemalo slúžiť ako prostriedok nahrádzajúci
ochranu práv a právom chránených záujmov jednotlivca v súkromnoprávnych vzťahoch. Ochranu
11
práv a slobôd jednotlivca treba zabezpečiť v prvom rade mimotrestnými prostriedkami. Uvedené je
odôvodnené tým, že trestné právo disponuje tými najciteľnejšími prostriedkami štátneho donútenia,
ktoré značne zasahujú do práv a slobôd občanov a ich blízkych a môžu vyvolať celý rad vedľajších
12
negatívnych účinkov.
Rozhodne nie je bez zaujímavosti, že síce v teórii sa pravidlo ultima ratio zásadne akceptuje
a pripomína, avšak na strane druhej netreba opomenúť skutočnosť, že toto pravidlo sa zrejme
2

21.2.1984, séria A-73, s.19, § 52), ktoré sú alternatívne, t. j. pre aplikáciu čl. 6 Dohovoru dôvodiac,
že ide o vec „trestného obvinenia“, je postačujúce, aby sa naplnilo len jedno z uvedených kritérií,
teda postačí, že delikt je svojou povahou (nature of the offence) trestný z hľadiska Dohovoru alebo
tento delikt vystavuje osobu hrozbu sankciou, ktorá svojou povahou a stupňom prísnosti všeobecne
patrí do kriminálnej sféry (inter alia rozsudok vo veci Lutz v. Nemecko zo dňa 25.8.1987, séria A123, s. 23, § 55, cit. rozsudok Kadubec v. Slovensko, § 51). Pre relatívny nedostatok závažnosti
sankcií ukladaných za delikt (the relative lack of seriousness of the penalty), nemožno pri delikte
popierať jeho vnútorne kriminálny charakter (cit. rozsudok vo veci Őztűrk, § 54). Z rozhodovacej
činnosti Najvyššieho súdu SR možno vyvodiť, že pokiaľ ide o trestné obvinenie v zmysle Dohovoru,
možno sem subsumovať veci správneho trestania, t. j. priestupky, správne delikty právnických osôb
a správne delikty fyzických osôb – podnikateľov (o. i. pozri rozsudky vo veciach sp. zn.
8Sžo/28/2007, 3Sžo/79/2010, 8Sžo/147/2008).
8
Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých Vysokými zmluvnými stranami v tomto Dohovore a v
jeho protokoloch sa zriaďuje Európsky súd pre ľudské práva. Súd vykonáva svoju funkciu
permanentne.
9
Porovnaj čl. 32 Dohovoru.
10
KOŠIČIAROVÁ, S.: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy, s. 323-324.
11
MENCEROVÁ, I. In MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y., a kol.: Trestné právo
hmotné: všeobecná časť, s. 21.
12
NOVOTNÝ, O. In NOVOTNÝ, O. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část, s. 18
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neuplatňuje v prípade vzťahu jednotlivých verejnoprávnych deliktov. Pre vzťah medzi nimi sa
uplatňuje pravidlo, že priestupok ustupuje inému správnemu deliktu a priestupok a iný správny delikt
spoločne ustupujú trestnému činu.
V praxi to znamená toľko, že ak čin nesie znaky priestupku a zároveň iného správneho
deliktu, prednosť má to správne konanie, ktorého predmetom je rozhodnutie o vine a treste za iný
14
správny delikt. Rovnako platí, že ak čin nesie znaky priestupku alebo iného správneho deliktu
a zároveň aj trestného činu, prednosť má trestné konanie a rozhodnutie o vine a treste o ňom.
Predmetný záver možno vyvodiť z nasledovných súvislostí. V prípade priestupku je zrejmé,
15
že to vyplýva z legálnej definície tohto pojmu. Podľa § 2 ods. 1 priestupkového zákona je
priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok
výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt
alebo o trestný čin. Posledná časť legálnej definície priestupku sa týka jeho tzv. negatívneho
vymedzenia priestupku. Podstata spočíva v tom, že priestupkom nemôže byť zároveň iný správny
delikt alebo trestný čin.
Negatívne vymedzenie priestupku vyjadruje skutočnosť, že osoba nemôže byť odsúdená
súdom za trestný čin a zároveň trestaná správnym orgánom aj za priestupok. Išlo by o porušenie
zásady ne bis in idem. Rovnako to platí o trestaní za iný správny delikt a za priestupok, kde by
16
rovnako potom bola porušená zásada nie dvakrát v tej istej veci.
Platí uvedené aj o vzťahu iný správny delikt a trestný čin? Hneď na úvod treba zdôrazniť, že
v tomto bude mať zrejme hlavné slovo právna teória, a to z toho dôvodu, že legálnu definíciu pojmu
iný správny delikt v pozitívnom práve nenachádzame. B. Cepek uvádza, že ide o početne rôznorodú
skupinu činov a spoločné majú to, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje zákon
17
a za ktoré orgán verejnej správy ukladá sankcie ustanovené administratívnoprávnou normou.
V rámci pojmovej definície tohto deliktu sa nikde nenachádza jeho negatívne vymedzenie,
ako je to prípade priestupku. Ani v definíciách iných právnych teoretikov nenachádzame takéto
18
negatívne vymedzenie. Domnievam sa však, že v tomto prípade je nevyhnutné vykladať tieto
pojmy v súlade s výkladom, ktorý sa týka priestupkov a ich negatívneho vymedzenia. Túto potrebu
treba najmä oprieť o použitie zásady ne bis in idem, pretože v právnom štáte je neprípustné, aby
osoba bola trestaná dvakrát za identický čin, raz ako za priestupok a raz ako za iný správny delikt.
Myslím si, že tomuto výkladu nahráva aj úprava de lege lata, avšak nie z oblasti správneho
19
práva, ale z oblasti trestného práva. Pozornosť treba upriamiť na trestný poriadok. Trestný
poriadok vymedzuje svoj vzťah k správnym konaniam o správnych deliktoch vo viacerých svojich
ustanoveniach. V rámci predsúdneho konania – postupu pred začatím trestného stíhania ide o §
20
21
197 ods. 1 písm. a). V rámci predsúdneho konania – prípravného konania ide o § 214 ods. 1 a §
22
215 ods. 1 písm. b). V rámci súdneho konania – preskúmania obžaloby ide o § 241 ods. 1 písm.

13

Pre ciele tohto príspevku mám pod pojmom verejnoprávny delikt na mysli trestné činy, priestupky
a iné správne delikty.
14
Na tomto mieste treba uviesť, že na účely tohto článku pod pojmom iný správny delikt mám na
mysli správne delikty, ktoré nie sú ani priestupkami, ani správnymi disciplinárnymi deliktami, ani
správnymi poriadkovými deliktami.
15
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
16
Porovnaj SREBALOVÁ, M. In SREBALOVÁ, M. a kol.: Zákon o priestupkoch: komentár, s. 11-12.
17
CEPEK, B. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo hmotné: všeobecná časť, s. 275.
18
Pozri napríklad PRÁŠKOVÁ, H. In HENDRYCH, D a kol.: Správní právo: obecná část, s. 447;
SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo, s. 186.
19
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
20
Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo
policajt uznesením vec odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného
správneho deliktu.
21
Prokurátor alebo policajt postúpi vec inému orgánu, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného
vyšetrovania preukazujú, že nejde o trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom
alebo iným správnym deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní.
22
Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak o skutku obvineného bolo už právoplatne
rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo
o inom správnom delikte, cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným
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24

b) a c). V rámci súdneho konania – predbežného prejednania obžaloby ide o § 244 ods. 1 písm.
25
26
b) a c).
27
Okrem toho treba pripomenúť aj znenie občianskeho súdneho poriadku, ktorý v § 246d
ustanovuje, že ak osobitný zákon upravujúci priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty
určuje lehoty pre zánik zodpovednosti, prípadne pre výkon rozhodnutia, tieto lehoty počas konania
28
podľa tejto časti neplynú.
Predmetné ustanovenia sú dôležité najmä z toho aspektu, že z nich možno implicitne
29
odvodiť, aký je názor zákonodarcu na vzťah iných správnych deliktov a trestných činov. Som toho
názoru, že sa z nich dá za aplikácie princípov právneho štátu, zákazu trestania dvakrát v tej istej
veci a práva na spravodlivý proces vyvodiť záver, podľa ktorého iný správny delikt ustupuje
trestnému činu.
Záver, ku ktorému možno dospieť, je, že z pohľadu právnej teórie by bolo vhodné definície
iných správnych deliktov po vzore priestupkov doplniť o časť, ktorá určí ich vzťah k trestným činom.
Domnievam sa, že tieto definície by sa tak stali presnejšími a jednoznačnejšími, čím prispejú
k rozšíreniu a prehĺbeniu princípu právneho štátu v podmienkach Slovenskej republiky. Definícia
iného správneho deliktu by tak mohla znieť, že ide o spravidla zavinené protiprávne konanie,
ktorého znaky ustanovuje administratívnoprávna norma, za ktorú vyvodzuje zodpovednosť orgán
verejnej správy, pokiaľ nejde o trestný čin.
VYVODZOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA INÉ SPRÁVNE DELIKTY A PRINCÍPY
PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES
Dôvod, pre ktorý som sa venoval vymedzeniu vzťahu nielen priestupkov a ostatných
verejnoprávnych deliktov, ale aj vzťahu iných správnych deliktov a trestných činov, je ten, že
z pohľadu procesného práva sa na ne budú vzťahovať odlišné právne predpisy. Ak ide o priestupok,
30
tak priestupkový zákon, ak pôjde o iný správny delikt, tak správny poriadok a ak pôjde o trestný
čin, tak trestný poriadok.
Vzťah iného správneho deliktu a trestného činu bolo treba spomenúť aj z toho dôvodu, že
v dohľadnej dobe bude prax potrebovať častejšie aplikovať závery, ku ktorým som dospel. To je
odôvodnené tým, že je tu reálny predpoklad prijatia právnej úpravy trestania právnických osôb
31
z pohľadu trestného práva, a to v strednodobej perspektíve. Prax tak bude potrebovať návod na
3

na konanie o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno
považovať za dostačujúce.
23
Obžalobu podanú na súde pre prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou
osem rokov preskúma samosudca a podľa jej obsahu a obsahu spisu postúpi vec inému orgánu,
ak sú tu okolnosti uvedené v § 214 ods. 1.
24
Obžalobu podanú na súde pre prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou
osem rokov preskúma samosudca a podľa jej obsahu a obsahu spisu trestné stíhanie zastaví, ak sú
tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 1.
25
Pri predbežnom prejednaní obžaloby súd postúpi vec inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v
§ 214 ods. 1.
26
Pri predbežnom prejednaní obžaloby súd trestné stíhanie zastaví, ak sú tu okolnosti uvedené v
§ 215 ods. 1.
27
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
28
Aj zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“), ktorý od
1. júla 2016 nahradí občiansky súdny poriadok upravuje zásadne totožné ustanovenie. Podľa jeho §
71 ods. 1 ak osobitný predpis upravujúci priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty určuje
lehoty na zánik zodpovednosti, prípadne na výkon rozhodnutia, tieto lehoty počas konania podľa
tohto zákona neplynú.
29
V novších predpisoch si už je zákonodarca vedomý toho, že vymedzenie tohto vzťahu nie je bez
svojho významu. Napríklad § 29 zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými
orgánmi ustanovuje, že iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, ktorá konaním alebo opomenutím poruší tento zákon alebo osobitný predpis niektorým
zo spôsobov uvedených v § 22, ak nejde o trestný čin (zvýraznené autorom – pozn. autora).
30
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
31
Vláda SR na svojom zasadnutí 26. augusta 2015 schválila s pripomienkami vládny návrh zákona
o trestnej zodpovednosti právnických osôb; bližšie pozri uznesenie vlády SR č. 450/2015.
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riešenie vzťahu medzi nielen inými správnymi deliktami, ktorých subjektom sú fyzické osoby
a trestných činov, ale aj na vzťah medzi inými správnymi deliktami, kde subjektom je právnická
osoba a trestnými činmi.
S mojimi závermi je spojených aj niekoľko praktických problémov, ktoré sú spôsobené
procesnoprávnou úpravou spojenou s jednotlivými typmi správnych deliktov, osobitne iných
správnych deliktov. Tým problémom je, že právo na spravodlivý proces, ako jeden z procesných
odrazov hmotného práva na dobrú verejnú správu, je de lege lata v procesných predpisoch
vyjadrený v rozličnej kvalite a rozsahu. Zrejme najmenej problémov z tohto uhla pohľadu spôsobuje
32
trestný poriadok, menej presným je priestupkový zákon,
nuž a najvýraznejšie problémy
jednoznačne môže spôsobovať správny poriadok.
V prvom rade treba uviesť, že správny poriadok sa bude na iné správne delikty aplikovať
z toho titulu, že jednotná procesnoprávna úprava v tomto prípade neexistuje. Zo znenia § 1 ods. 1
správneho poriadku potom možno dospieť k záveru, že toto je jediný predpis, ktorý treba
subsidiárne aplikovať pri absencii inej, osobitnej právnej úpravy. K uvedenému záveru dospieva aj
33
právna teória.
Správny poriadok vo svojej podstate predstavuje právny predpis, ktorý nie je primárne
zameraný na realizáciu aplikačných procesov vo verejnej správe, ktorých predmetom je správne
trestanie. Ide o všeobecný predpis, ktorý zo svojej podstaty musí smerovať na všeobecnejší výkon
verejnej správy, než na presné zameranie na jej jednu špecifickú súčasť v podobe správneho
34
trestania.
Práva spojené s právom na spravodlivý proces v súvislosti so správnym trestaním, možno
rozdeliť na hmotnoprávne a na procesnoprávne. K hmotnoprávnym zaraďujeme princíp legality,
zákaz retroaktivity, princíp primeranosti lehôt, princíp ne bis in idem. K procesnoprávnym
zaraďujeme zásady (práva): byť zastúpený, byť vypočutý, právo na odôvodnenie rozhodnutia
s poučením o opravných prostriedkoch, právo na preskúmanie rozhodnutia, právo na prístup k
35
informáciám.
Analýzou týchto jednotlivých práv (princípov, zásad) v súvislosti s ich vyjadrením v osobitnom
právnom predpise, ktorý upravuje predovšetkým skutkové podstaty ostaných správnych deliktov,
ďalej v správnom poriadku a napokon v priestupkovom zákone, som dospel k nasledovným
zisteniam.
Princíp legality s akcentom na princíp nullum crimen sine lege
Hneď na úvod treba spomenúť, že každý z ďalej analyzovaných právnych predpisov
obsahuje vymedzenie skutkovej podstaty iného správneho deliktu. Napĺňa sa tým princíp legality,
a to v podobe princípu nullum crimen sine lege. O nesmiernom významne tohto princípu nemožno
mať žiadne pochybnosti. Pre nedostatok miesta sa na tomto mieste nechcem venovať popisu tohto
36
princípu, ktorý je vymedzený vo viacerých teoretických prácach.
Treba uviesť, že skutkové podstaty iných správnych deliktov sú vymedzené viacerými
37
spôsobmi. V prvom rade sú upravené klasickým popisným spôsobom, ďalej odkazom na
3.1

32

Treba podotknúť, že v oblasti priestupkov sú mnohé aplikačné problémy riešené bohatou súdnou
judikatúrou, čo spolu so skutočnosťou, že priestupky sú celkom početná skupina správnych deliktov,
prispieva k skvalitneniu výkladu jednotlivých ustanovení priestupkového zákona v súlade
s požiadavkami práva na spravodlivý proces.
33
Pozri napríklad MACHAJOVÁ, J. In MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo, s. 227
a nasl.; PRŮCHA, P.: Správní právo: obecná část, s. 410; MARTVOŇ, A., CEPEK, B. In VRABKO,
M. a kol.: Správne právo hmotné: všeobecná časť, s. 299 a nasl.; HORVAT, M.: Vybrané kapitoly zo
správneho práva, s. 142-143.
34
Pozri komentár k vymedzeniu pôsobnosti správneho poriadku, napr. KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny
poriadok: komentár, s. 9 a nasl.
35
SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 42.
36
Napríklad KOŠIČIAROVÁ, S.: Verejná správa a právo na spravodlivý proces, s. 66 a nasl.
37
Napríklad § 138 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 91 zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), § 50 zákona o veterinárnej starostlivosti.
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porušenie povinností podľa daného zákona, prípadne na povinnosti podľa iného právneho
39
40
predpisu alebo prostredníctvom zvyškovej klauzule. Výnimočne skutková podstata správneho
41
deliktu nadväzuje na porušenie podmienok uložených rozhodnutím na výkon určitej činnosti.
Vymedzovanie skutkových podstát zvyškovými klauzulami, t. j. skutková podstata, ktorá je
naplnená „nesplnením iných povinností podľa tohto zákona“, je zásadne dôsledkom tej skutočnosti,
že pozitívna úprava spadajúca pod tú ktorú oblasť verejnej správy, je natoľko zložitá, že
zákonodarca často rezignuje na (z pohľadu právnej istoty) najvhodnejší spôsob vymedzenia
skutkových podstát prostredníctvom priameho popisu, alebo odkazom na konkrétne ustanovenie
zákona. Zastávam názor, že de lege ferenda je vhodnejšie, aby zvyškové klauzuly boli čo najviac
minimalizované.
Problematickým pritom môže byť už samotné vymedzenie skutkovej podstaty odkazom na
príslušné ustanovenie zákona, kde prípadné prehliadnutie pri novelizácii ustanovenia, môže
spôsobiť v praxi značné výkladové problémy. Platí to o to viac, keď čoraz viac sme konfrontovaní
s problematikou tzv. legislatívnej smršte.
Priestupky a právna úprava priestupkového konania takýmto nedostatkom netrpia,
v najväčšej miere sú tu zastúpené skutkové podstaty klasickým popisným spôsobom, čo napomáha
právnej istote.
Princíp zákazu retroaktivity
Zákaz retroaktivity je jedným z imanentných princípov právneho štátu. Tradične sa vykladá
42
v súvislosti s čl. 50 ods. 6 Ústavy SR s ohľadom na jej čl. 1 ods. 1. V oblasti trestania má zákaz
retroaktivity čiastočne odlišný charakter, než je to v prípade jeho tradičného chápania retroaktivity
ako zákazu spätného pôsobenia právnej normy. V oblasti trestania má podobu zásady nullum
crimen sine lege praeveria, čiže zákazu spätného pôsobenia v neprospech. Táto zásada je
vyjadrená v hmotnoprávnej časti zákona o priestupkoch v § 7. Toto jej vyjadrenie však nenájdeme v
žiadnom z osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku iných správnych deliktov.
Ide o zásadný nedostatok právnej úpravy, ktorý sa v súčasnosti preklenuje výkladom a súdnou
judikatúrou. De lege ferenda sa domnievam, že táto zásada by mala nájsť svoje vyjadrenie aj v
pozitívnom práve pre oblasť správneho trestania ostatných správnych deliktov.
3.2

Princíp primeranosti lehôt
Princíp primeranosti lehôt ako ďalší z hmotnoprávnych princípov práva na spravodlivý
proces, je zásadne vyjadrený v právnych predpisoch. Možno ho pritom vnímať v dvoch rovinách. V
prvom rade ide o vymedzenie čisto hmotnoprávneho charakteru, keď možno tento princíp naviazať
na problematiku lehôt pre vyvodenie zodpovednosti. Tento princíp však možno chápať aj v rovine
3.3

38

Napríklad § 24 ods. 1 zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, niektoré zo správnych deliktov podľa § 117 a § 119 zákona o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 57 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 39 zákona o
vinohradníctve a vinárstve, § 33 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39
Napríklad časť skutkovej podstaty § 29 zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva
colnými orgánmi, § 33 ods. 1 písm. a) zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
40
Napríklad § 62 ods. 5 zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
časť skutkovej podstaty § 29 zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, §
33 ods. 4 zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
41
Napríklad podľa § 34 ods. 3 zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky uloží pokutu až
do 332 000 eur držiteľovi povolenia za porušenie povinností vyplývajúcich mu z § 10 alebo za
nedodržanie podmienok uvedených v povolení alebo v súhlase alebo za nevykonanie opatrení v
určených lehotách uložených rozhodnutím úradu alebo nevykonanie opatrenia inšpektora na
odstránenie nedostatkov podľa § 31 ods. 11 písm. h).
42
Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin
spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
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procesnoprávnej, keď nadväzuje na zásadu postupu vykonávateľa verejnej správy v primeranej
43
lehote.
V rámci prvého aspektu treba poznamenať, že väčšina osobitných zákonov upravuje
problematiku plynutia lehôt na vyvodenie zodpovednosti prostredníctvom kombinácie lehoty
subjektívnej a objektívnej. Treba povedať, že tieto lehoty majú zásadne hmotnoprávny rozmer, preto
sa na ne nebudú aplikovať pravidlá o počítaní lehôt so všetkými osobitosťami spojenými s
44
ukončením ich plynutia podľa procesnoprávnych predpisov, teda správneho poriadku. Lehota
preto zanikne v deň, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej
45
začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca.
Problémom vymedzenia týchto lehôt je ďalej aj to, že správne orgány majú často problém s
určením začiatku plynutia subjektívnej lehoty pre vyvodenie zodpovednosti, ktorá je tradične značne
kratšia oproti lehote objektívnej. Domnievam sa, že kombinácia týchto lehôt je z hľadiska právnej
istoty zrejme najvhodnejšia, avšak kladie značné nároky na správny orgán ohľadom odôvodnenia,
kedy sa „dozvedel“ o spáchaní správneho deliktu, prípadne, kedy „zistil“ okolnosti nasvedčujúce
jeho spáchaniu. Nebránim sa preto možnosti, aby de lege ferenda zákonodarca určoval len lehotu
objektívnu. Tu treba dodať, že ak tak zákonodarca spraví, bolo by vhodné, aby ju formuloval takým
spôsobom, aby bolo zrejmé, že v rámci tejto lehoty musí rozhodnutie o vine a treste nadobudnúť aj
právoplatnosť.
Priestupkový zákon, s výnimkou návrhových priestupkov podľa § 61 ods. 1 tohto zákona,
upravuje len dvojročnú objektívnu lehotu pre vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (§ 20 ods. 1
priestupkového zákona), pričom sa má za to, že v tejto lehote musí rozhodnutie o priestupku
nadobudnúť aj právoplatnosť.
Z procesnoprávneho hľadiska sa princíp primeranosti lehôt prejavuje v lehotách na vydanie
rozhodnutie o vine a treste za správny delikt. Vzhľadom na to, že v oblasti správneho trestania za
iné správne delikty sa postupuje podľa správneho poriadku, treba vychádzať z dikcie § 49, ktorý
všeobecne určuje lehoty pre vydanie rozhodnutia, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Právna teória vychádza pri týchto lehotách z myšlienky, že ide o lehoty zákonné, avšak
majúce poriadkový charakter, čo znamená, že ich uplynutím nezanikne oprávnenie správneho
46
orgánu vydať rozhodnutie a vysloviť v ňom prípadnú vinu a trest za spáchanie správneho deliktu.
V tomto ohľade je tak správny orgán zásadne limitovaný iba spomenutými hmotnoprávnymi
lehotami na vyvodenie zodpovednosti.
Z hľadiska de lege ferenda sa nedomnievam, že je vhodné, aby lehoty pre vydanie
rozhodnutia boli upravené všeobecným procesným predpisom. Myslím si, že v tomto by mal mať
zákonodarca záujem na presnejšom stanovení tejto lehoty. Je to dôležité z toho dôvodu, že každá
osobitná oblasť verejnej správy má svoje vlastné špecifiká, ktoré sa tradične môžu prejaviť aj
v zložitosti danej vecnej pôsobnosti a ktorá sa nutne musí prejaviť aj v oblasti lehôt pre vydanie
rozhodnutia. Rovnako je to dôležité z hľadiska možného brojenia proti prípadnej nečinnosti alebo
prieťahom v konaní a napokon aj je to dôležité pre posilnenie právnej istoty.
Navyše vedomosť o tom, že správny orgán je zásadne viazaný len hmotnoprávnou lehotou
pre vyvodenie zodpovednosti, môže nabádať k liknavosti v správaní sa zamestnanca správneho
orgánu povereného vykonávaním správneho trestania v tom slova zmysle, že bude niektoré z
konaní úmyselne zdržiavať (napríklad pre jeho zložitosť alebo z akýchkoľvek iných dôvodov)
a ponechávať si možnosť vydania rozhodnutia až v závere uplynutia hmotnoprávnej lehoty pre
vydanie rozhodnutia. Tým sa však vystaví riziku zmeškania tejto lehoty a v konečnom dôsledku
nemožnosti postihnutia páchateľa iného správneho deliktu.

43

K tej bližšie pozri KOŠIČIAROVÁ, S.: Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 64 a nasl.
Uvedené sa nevzťahuje na základné pravidlo, podľa ktorého subjektívna lehota musí plynúť v
rámci lehoty objektívnej; nesmie ju prekročiť, čiže zaniká najneskôr spolu s uplynutím lehoty
objektívnej.
45
Porovnaj § 27 ods. 2 veta druhá správneho poriadku.
46
Bližšie pozri napr. SREBALOVÁ, M., HORVAT, M. In Zborník Všeobecné správne konanie, s.
127.
44
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47

V tomto smere zákon o priestupkoch taktiež neustanovuje lehotu pre vydanie rozhodnutia,
a teda platia všeobecné lehoty pre vydanie rozhodnutia podľa spomínaného § 49 správneho
poriadku.
Výhodou zákona o priestupkoch je však aj skutočnosť, že vo vzťahu k plynutiu
hmotnoprávnej lehoty pre vyvodenie zodpovednosti upravuje aj prerušenie jej plynutia. Podľa § 20
ods. 2 zákona o priestupkoch sa do plynutia tejto lehoty nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten
istý skutok viedlo trestné stíhanie. Uvedené pravidlo osobitné právne predpisy pre vyvodenie
zodpovednosti za iný správny delikt neobsahujú. Pre nedostatok pozitívnej úpravy si preto treba
osvojiť výklad, že v tomto prípade nemožno použiť analógiu zo zákona o priestupkoch a použiť
pravidlo o prerušení plynutia lehoty aj na iné správne delikty. Takýto výklad by v konečnom
dôsledku viedol k rozšíreniu podmienok vyvodzovania právnej zodpovednosti, čo je v rozpore
s princípom legality.
De lege ferenda je viac ako na mieste uvažovať o prevzatí tohto pravidla aj pre ostatné
správne delikty. Možno poukázať na skutočnosť, že síce sa týmto spôsobom rozširujú podmienky
vyvodenia zodpovednosti, ale na strane druhej je tu naďalej zachovaný záujem verejnosti na
odhaľovaní a trestaní protiprávnej činnosti.
Princíp ne bis in idem
Princíp ne bis in idem je významným princípom súvisiacim s princípom právneho štátu
a právnej istoty obzvlášť. Jeho podstata je vyjadrená myšlienkou, podľa ktorej nik nesmie byť
trestaný dvakrát v tej istej veci. Pojem „tá istá vec“, prípadne „totožnosť veci“, je pritom definovaný
predovšetkým právnou praxou – súdnou judikatúrou, ale aj právnou teóriou. Podľa ustálenej súdnej
judikatúry nemožno chápať totožnosť skutku len ako úplnú zhodu medzi skutkovými okolnosťami
popísanými v obžalobnom návrhu a výrokom rozhodnutia súdu. Postačí zhoda medzi podstatnými
skutkovými okolnosťami, pričom súd môže a musí prihliadať k tým zmenám skutkového deja, ku
ktorým došlo v procese dokazovania. Totožnosť skutku je zachovaná, ak je zachovaná jeho
podstata. Podstatu skutku pritom tvorí konanie páchateľa, ktorým sa rozumejú prejavy vôle
páchateľa vo vonkajšom svete, pokiaľ sú zahrnuté zavinením a následok týmto konaním spôsobený,
ktorý je relevantný z hľadiska trestného práva hmotného a ktorý spočíva v porušení alebo ohrození
48
hodnôt (záujmov, vzťahov) chránených trestným zákonom, t. j. objektu trestného činu. Ak sú
naplnené tieto znaky, nemožno osobu, ktorá už bola potrestaná príslušným orgánom, znovu
49
potrestať.
50
Princíp ne bis in idem je zachytený tak v správnom poriadku, ako aj v priestupkovom
51
zákone. Jeho vyjadrenie v týchto právnych predpisoch je však rôzne. Zatiaľ čo priestupkový zákon
absolútne vylučuje možnosť vydať dve rozhodnutia vo veci, tak v prípade správneho poriadku si
možno povšimnúť, že túto zásadu už neberie tak absolútne.
Správny poriadok umožňuje vydať rozhodnutie vo veci opäť, a to za podmienky podstatnej
zmeny skutkových okolností. Pri priestupkovom zákone možno vydať rozhodnutie v totožnej veci len
za použitia mimoriadnych opravných prostriedkov, kde už vo fáze ich využitia, má účastník konania
k dispozícii právne nástroje na ich zvrátenie. Pri všeobecnom správnom konaní mu teda táto širšia
ochrana neprináleží a bude musieť využiť tie prostriedky, ktoré sú späté iba s prvostupňovým
správnym konaním.
3.4

Procesnoprávne práva a zásady
Právo nechať sa v konaní zastúpiť je právom, ktoré súvisí s riadnym uplatňovaním vlastných
práv a záujmov počas správneho konania. Fyzické osoby a právnické osoby nemusia vystupovať v
správnom konaní priamo, ale môžu v ňom vystupovať aj prostredníctvom svojich zástupcov.
3.5

47

Zákon o priestupkoch však určuje hmotnoprávnu lehotu pre vyvodenie zodpovednosti (§ 20 ods.
1) a lehotu pre objasňovanie priestupkov (§ 59 ods. 4).
48
Pozri rozhodnutie NS SR z 11. apríla 2012, sp. zn. 6 Tdo 18/2012.
49
Výnimkou sú správne disciplinárne delikty, kde sa princíp ne bis in idem neaplikuje, pretože
správne disciplinárne delikty smerujú k odlišnému objektu.
50
§ 30 ods. 1 písm. i): správny orgán konanie zastaví, ak v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a
skutkový stav sa podstatne nezmenil (zvýraznené autorom – pozn. autora).
51
§ 76 ods. 1 písm. g): správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že o skutku
už bolo právoplatne rozhodnuté správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní.
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Priestupkový zákon a ani osobitné predpisy upravujúce iné správne delikty túto problematiku
neupravujú. Treba preto podporne použiť ustanovenia správneho poriadku o zastúpení. Tie sú
upravené v § 16 a § 17. Predmetné ustanovenia upravujú základné spôsoby zastúpenia počas
správneho konania v podobe zákonného zastúpenia, ustanovenia opatrovníka správnym orgánom
52
alebo zmluvného zastúpenia.
V oblasti správneho trestania je mimoriadne dôležité, aby mal účastník konania,
predovšetkým obvinený, ale aj iné zúčastnené subjekty, vedomosť o tom, že sa môžu nechať
53
zastúpiť aj advokátom. Prípadné odmietnutie správneho orgánu práva účastníka konania na
advokátske zastúpenie, možno považovať za ťažkú vadu konania, ktorá spôsobuje jeho
nezákonnosť. Z hľadiska právnej praxe by bolo vhodné, aby o možnosti advokátskeho zastúpenia
54
informovali účastníkov správneho konania, osobitne obvineného. De lege ferenda by preto
prípadný všeobecný zákon upravujúci správne trestanie mal upraviť túto skutočnosť.
V rámci správneho trestania sa čoraz väčší dôraz kladie na právo byť vypočutý. Vyplýva to
predovšetkým zo znenia § 74 priestupkového zákona, ktoré ukladá povinnosť prvostupňovým
správnym orgánom v priestupkových veciach realizovať obligatórne ústne priestupkové konanie.
55
Výnimky z toho pravidla taktiež stanovuje zákon. Právne predpisy upravujúce ostatné správne
delikty a ani správny poriadok neupravujú bez ďalšieho povinnosť správneho orgánu vytýčiť termín
ústneho pojednávania. Ústne pojednávanie správny orgán iba môže vytýčiť (fakultatívnosť) za
splnenia podmienok podľa § 21 správneho poriadku.
Domnievam sa, že súčasná právna úprava je v oblasti správneho trestania iných správnych
deliktov už nedostatočná. Som toho názoru, že ústne konanie v rámci konaní o správnych deliktoch
minimálne na jednom (osobitne prvom) stupni, je mimoriadne prospešným inštitútom, ktorý
napomáha riadne zistiť skutočný stav veci, a teda prakticky napĺňa predstavy o zásade materiálnej
pravdy. Zároveň však treba uviesť, že realizácia ústneho pojednávania nie je vhodná pre všetky
správne konania o správnom trestaní, a preto by bolo vhodné, aby túto skutočnosť upravili osobitné
právne predpisy. V prípadoch, keď právny predpis zakotví fakultatívnosť ústneho pojednávania
treba dodať, že by bolo vhodné, aby na návrh účastníka konania (osobitne obvineného), aby sa
ústne pojednávanie uskutočnilo, správny orgán reagoval kladne a ústne pojednávanie aj nariadil.
Je iste zaujímavé, že právne predpisy z oblasti správneho trestania vymedzujú, ako by mal
56
57
vyzerať výrok rozhodnutia o ňom, ale nevymedzujú, ako bližšie by malo vyzerať odôvodnenie.
Myslím si, že nie je na škodu, ak by sme de lege ferenda uvažovali aj o pozitívnej úprave
odôvodnenia vo vzťahu k rozhodnutiam vydaným v oblasti správneho trestania. Vychádzam pritom
práve zo skutočnosti, že rozhodnutie správneho orgánu tvorí jeden kompaktný celok, ktorý má jeho
adresátovi poskytnúť zrozumiteľnú informáciu. Odôvodnenie rozhodnutia by preto malo nadväzovať
na špecifiká správneho trestania, ktoré sú reprezentatívne vymedzené vo výroku rozhodnutia
a zásadne „kopírovať“ a podporovať vyjadrenie zachytené vo výroku.
Odôvodnenie predstavuje materiálnu a obligatórnu súčasť každého rozhodnutia vydaného
v správnom konaní. Správny poriadok síce umožňuje vypustiť odôvodnenie v prípade, ak sa
58
vyhovuje všetkým účastníkom konania, treba však dodať, že takého vypustenie by v praxi
z dôvodu právnej istoty nemalo byť pravidlom.
52

Pozri VAČOK, J. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné: všeobecná časť, s. 98 a nasl.
Pozri znenie § 17 ods. 1 správneho poriadku.
54
Pozri znenie základných zásad správneho konania podľa § 3 ods. 1 a ods. 2 správneho poriadku,
z ktorých sa, podľa môjho názoru, táto povinnosť dá výkladom odvodiť.
55
Bližšie k ospravedlneniu sa z prítomnosti na ústnom pojednávaní podľa tohto ustanovenia pozri aj
súdnu judikatúru: napr. rozsudok NS SR z 29. apríla 2015, sp. zn. 1Sžd/9/2014.
56
Postupuje sa analogicky z § 77 priestupkového zákona, podľa ktorého výrok rozhodnutia o
priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným, musí obsahovať tiež popis skutku s
označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie, prípadne
rozhodnutie o upustení od uloženia sankcie, o započítaní času do času zákazu činnosti, o uložení
ochranného opatrenia, o nároku na náhradu škody a o trovách konania.
57
Samozrejme vychádzajme aj z toho, že výrok je tou časťou rozhodnutia, ktorá ako jediná
nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť. Avšak vzhľadom na súčasne široké vymedzenie možnosti
podať riadny opravný prostriedok, netreba zabúdať ani na to, že odvolanie možno podať aj proti
samotnému odôvodneniu rozhodnutia.
58
Pozri § 47 ods. 1 správneho poriadku.
53
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Priestupkový zákon a ani osobitné právne predpisy neurčujú, ako by malo vyzerať riadne
odôvodnenie rozhodnutia. Subsidiárne preto treba vychádzať zo správneho poriadku, podľa ktorého
v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie,
akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych
predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov
59
konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Dvojinštančnosť konania sa prejavuje v skutočnosti, že voči každému rozhodnutiu vydanému
60
v správnom konaní sa možno odvolať. Výnimku by musel ustanoviť zákon. Podstatou riadnych
opravných prostriedkov je možnosť nechať preskúmať rozhodnutie o vine a treste za iný správny
delikt nadriadeným správnym orgánom, alebo minimálne jeho preskúmanie vedúcim príslušného
61
orgánu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Predmetná zásada nespôsobuje v
praxi zásadné problémy. Je upravená, prípadne vyplýva z ustanovení príslušných osobitných
právnych predpisov, ako aj priestupkového zákona a správneho poriadku.
ZÁVER
Na základe vyššie uvedenej analytickej časti príspevku, možno dospieť k viacerým záverom.
Priestupkový zákon predstavuje relatívne vhodnú právnu úpravu, ktorá zásadne spĺňa
62
požiadavky kladené na trestnú politiku štátu vyplývajúcu z jednotlivých ustanovení Dohovoru. V
prípade, ak niektorá problematika nie je upravená v tomto predpise, možno sa oprieť o bohatú a
inšpiratívnu súdnu judikatúru. Rovnaký záver však nemožno prijať ohľadom správneho poriadku. Na
viacerých miestach príspevku bolo skonštatované, že procesnoprávna úprava tohto zákona nie je
vzhľadom na svoj charakter plne vhodná na realizáciu správnych konaní, ktorých predmetom je
správne trestanie.
Domnievam sa, že východiskom z tejto situácie je predovšetkým zjednotiť právnu úpravu
správneho trestania do jednotného právneho predpisu, ktorý by napĺňal aj tie najprísnejšie kritériá
Dohovoru. Uvedená právna úprava by mala v prvom zjednotiť predovšetkým všeobecnú
hmotnoprávnu časť vyvodzovania zodpovednosti, t. j. upraviť základy administratívnoprávnej
zodpovednosti.
V tomto slova zmysle by zrejme stála za úvahu myšlienka zjednotenia úpravy iných
správnych deliktov s priestupkami v tom slova zmysle, aby napríklad aj správne delikty právnických
osôb boli označené za priestupky. Myslím si, že v tomto sa netreba brániť ďalšiemu rozvoju
a zjednocovaniu, keďže napríklad už aj v trestnom práve sa pomaly upúšťa od tradičného chápania
subjektu trestného činu – iba fyzickej osoby, k subjektu trestného činu, ktorým môže byť aj
právnická osoba. Domnievam sa preto, že zjednotenie najzákladnejších správnych deliktov, t. j.
priestupkov, iných správnych deliktov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb, do
podoby iba priestupkov nie je natoľko nepredstaviteľná.
Do tohto právneho predpisu by ďalej určite koncepčne zapadla aj osobitná časť, avšak
treba poukázať na to, že z praktického hľadiska by táto právna úprava bola veľmi ťažko prehľadná a
zrejme by aj podliehala pričastým novelizáciám.
Súčasťou zákona by však jednoznačne mala byť aj procesná úprava, ktorej cieľom by malo
byť zjednotenie rozličnej praxe správnych orgán naprieč celým spektrom verejnej správy
s odlišnosťami pri správnom trestaní, kde subjektom bude právnická osoba. Procesnoprávnu časť
by potom bolo treba prispôsobiť tomu, či subjektom priestupku je fyzická osoba alebo právnická
osoba.
Súčasné nevýhody procesnoprávnej úpravy vyvodzovania zodpovednosti spočívajú najmä
v nejednotnom postupe správnych orgánov a v neaplikovaní princípov spravodlivého procesu.
Možno povedať, že mnohé z nedostatkov vyplývajú práve z toho, že ako procesnoprávny predpis sa
používa správny poriadok.
Pevne verím, že osvojenie si týchto myšlienok napomôže dobrej rozhodovacej praxi
správnych orgánov a tým zvýši právnu istotu osôb, ktoré sú obvinené zo spáchania správneho
4

59

Pozri § 47 ods. 3 správneho poriadku.
Pozri znenie § 53 správneho poriadku.
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Pozri § 61 správneho poriadku.
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V širšom slovo zmysle, kde pod trestnou politikou mám na mysli aj politiku v oblasti správneho
trestania.
60

664

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
deliktu. Zároveň by som bol rád, keby podnietil diskusiu o možnosti legislatívneho zjednotenia
viacerých typov správnych deliktov do pojmu priestupok tak, ako som naznačoval.
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ZÁKULISNÉ PRAKTIKY V PROCESE S DR. VOJTECHOM
TUKOM1
Zuzana Illýová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: In this paper we focus on the analysis of the trial proceeding with V. Tuka which itself
belonging to one of the most important and most monitored processes of the 20th century in
Czechoslovakia. During this trial was V. Tuka sentenced to fifteen years in prison. The aim of this
contribution will be to outline in part the various backstage practices of the proceeding and the
activities of military intelligence in the background. In this context, we analyze the value of the
justice process and the limits of the prosecution in proving the guilt of the accused.
Abstrakt: V príspevku sa venujeme analýze procesu s V. Tukom, ktorý patrí v Československu
medzi najvýznamnejšie a najsledovanejšie procesy 20. storočia. V. Tuka v ňom bol odsúdený na 15
rokov väzenia. Cieľom príspevku je čiastočne poukázať aj na rôzne zákulisné praktiky procesu a na
činnosť vojenskej tajnej služby v jeho pozadí. V tomto kontexte sa zamyslíme aj nad hodnotou
spravodlivosti procesu a z toho vyplývajúcich limitov obžaloby pri preukazovaní viny obžalovaného.
Key words: Vojtech Tuka, trial proceeding, evidence
Kľúčové slová: Vojtech Tuka, súdny proces, dôkaz
ZÁKLADNÉ FAKTY O PROCESE S V. TUKOM
Dr. Vojtech Tuka bol jedným z najkontroverznejších politikov československej, resp.
slovenskej novovekej histórie. Bol obžalovaný a odsúdený v dvoch veľkých procesoch, ktoré silne
rezonovali doma i v zahraničí. V prvom, v roku 1929, bol odsúdený na 15 rokov väzenia a stratu
občianskych práv po dobu troch rokov a v druhom, v roku 1946, bol odsúdený na trest smrti.
V tomto príspevku sa budeme venovať procesu z roku 1929.
Obžalobu zo dňa 30. mája 1929 proti Vojtechovi Tukovi vznieslo štátne zastupiteľstvo
2
v Bratislave . Na jej základe bol V. Tuka obžalovaný z nasledovných trestných činov:
1. Zločinu vojenskej zrady podľa § 6 č. 2 ods. III. zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu
republiky
2. Zločinu prípravy úkladov o republiku podľa § 2 ods. I. a III. zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na
ochranu republiky.
Skutky a konania V. Tuku, ktorými mal v zmysle obžaloby naplniť skutkovú podstatu
trestných činov boli nasledovné:
1. Zločin vojenskej zrady podľa § 6 č. 2 ods. III. zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu
republiky mal V. Tuka spáchať tým, že „za okolností zvlášť priťažujúcich v roku 1923
a neskôr v Bratislave ako aj inde v tuzemsku ako aj cudzozemsku spolu a spoločne
s Antonom Sznaczkým v trestnej činnosti pokračujúc, spolčil sa s týmto a Jánom
Kovátsom, Jozefom Joštiakom, Jozefom Šidom, von Seiblom, Aladárom Lonským a vošiel
v priamy alebo nepriamy styk s cudzími činiteľmi vojenskými, obzvlášť s dôstojníkmi dvoch
cudzozemských výzvedných kancelárii vo Viedni, s tým aby vyzvedal rozloženie, stav
a výzbroj našej armády a polície, stav komunikácií a telegrafnej a telefónnej siete, počty
zbraní medzi obyvateľstvom, počet automobilov, aj iné okolnosti obrany republiky, najmä
1

1

Tento príspevok vyšiel v rámci riešenia vedeckého projektu UK/499/2015, ŠPP G-15-499-00:
„Konanie proti republike – Súdny proces s Dr. Vojtechom Tukom z roku 1929“
2
V zmysle §33 zák. čl. XXXIII/1896 (uhorský trestný poriadok) povinnosťou štátneho zastupiteľstva
je, aby dalo konať stopovanie vo veciach trestných činov, ktoré sa majú stíhať z úradnej povinnosti
a o ktorých sa dozvedelo, a aby v trestnom konaní zastupovalo obžalobu.
666

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
Slovenska sa týkajúce, teda také skutočnosti, opatrenia alebo predmety, ktoré majú zostať
3
utajené pre obranu republiky aby ich vyzradil priamo alebo nepriamo cudzej moci .“
2. Zločin prípravy úkladov o republiku podľa § 2 ods. I. a III. zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na
ochranu republiky mal V. Tuka spáchať tým, že „v roku 1923 a neskôr v Bratislave ako aj
inde v tuzemsku spolu a spoločne s Antonom Sznaczkým, v trestnej činnosti pokračujúc,
spolčil sa s týmto a Jánom Kovátsom, Karolom Belanským, Jozefom Joštiakom, Jozefom
Šidom a že v tejto dobe spolu a spoločne s uvedenými osobami organizoval na území
Slovenska branné sily, totiž Rodobrancov, s cieľom pokusu násilného odtrhnutia
4
Slovenska, tj. časti územia republiky a privtelenia k cudziemu štátu .“
Obžaloba navrhovala, aby sa hlavné pojednávanie konalo v zmysle §§16, 18 a 19 zák. čl.
XXXIII/1896 (uhorský trestný poriadok) a § 36 ods. III zák. č. 50/1923 Zb. z. a n. pred trestným
5
senátom Krajského súdu v Bratislave .
Dňa 5. októbra 1929 bol Krajským súdom v Bratislave vynesený rozsudok č.k. Tk IX 15/29,
ktorým bol V. Tuka uznaný vinným z oboch zločinov uvedených v obžalobe, ktoré mal spáchať tak,
že:
1. Spoločne s Antonom Snaczkým v roku 1923 alebo v roku 1924 vyhľadali cudzozemskú
vyzvedačskú kanceláriu vo Viedni, tam jednali s prítomnými cudzozemskými
vyzvedačskými činiteľmi a potom V. Tuka v roku 1923 prenajal vo Viedni na Kolschitsky
Gasse 30 byt, v ktorom bola zriadená vyzvedačská kancelária, v ktorej potom bolo na
príslušníkovi československého štátu vyzvedané rozloženie, stav a výzbroj našej
armády a polície, stav komunikácií a telegrafnej a telefónnej sieti, počet zbraní medzi
obyvateľstvom, počet automobilov a aj iné okolnosti obrany republiky najmä Slovenska
sa týkajúce, teda v tuzemsku a cudzozemsku spolčil sa s Antonom Snaczkým, aj inými
osobami a vošiel v styk priamy a nepriamy s cudzími činiteľmi vojenskými za tým cieľom,
aby vyzvedal a vyzradil priamo a nepriamo cudzej moci také skutočnosti, opatrenia
a predmety, ktoré majú zostať utajené pre obranu republiky, a to všetko za okolností
zvlášť priťažujúcich.
2. V roku 1923 a neskoršie v Bratislave a inde v tuzemsku spoločne s Antonom Snaczkým
aj inými osobami organizoval Rodobranu, ktorú určil k tomu, aby na území Slovenska
vyvolal nepokoje, povstania a pri obrane štátu aby prevádzala sabotáž a navnadila tak
postup cudzozemských vojenských branných síl proti Československej republike, teda
spolčil sa s inými k úkladom o republiku aby násilím odtrhol Slovensko, t.j. časť územia
a privtelil túto časť k cudziemu štátu a za tým istým cieľom organizoval branné sily na
6
území Slovenska.
Hmotnoprávny podkladom pre proces s V. Tukom bol zákon č. 50/1923 Zb. na ochranu
republiky a procesnoprávne sa naň vzťahovali rovnako príslušné ustanovenia zákona č. 50/1923 Zb.
z. a n. na ochranu republiky a ustanovenia recipovaného zák. článku XXXIII/1896 Trestný súdny
poriadok (uhorský trestný poriadok) v znení príslušných noviel. Verdikt Krajského súdu v Bratislave
3

Štátny archív v Bratislave, f. ŠZ, 28/1929 – Proces s V. Tukom, obžaloba.
Tamže.
5
V. Tuka následne namietal takto určenú súdnu príslušnosť a tvrdil, že by vec mala byť
prejednaná pred porotným súdom. V. Tuka v tomto zmysle podal námietky proti obžalobnému spisu
štátneho zastupiteľstva v Bratislave, V ktorých uvádza, že v prípade trestného činu úkladov o
republiku spáchaného pri „zaťažujúcich okolnostiach“ by mal byť v zmysle § 36 ods. 2 zákona č.
50/1923 Zb. z. a n. kompetentný súd porotný, nie zborový. V. Tuka uvádza, že sa obžaloba
obchádzaním zákona snaží vyhnúť tomu, aby bola vec prejednávaná pred porotou, nakoľko si jej
túto záležitosť netrúfa predložiť. Obžalobný senát Krajského súdu v Bratislave napokon uznesením
zo dňa 25. júna 1929 potvrdil príslušnosť pre rozhodovanie vo veci senátu Krajského súdu v
Bratislave a námietky V. Tuku zamietol. Vojtech Tuka však následne spochybňoval súdnu
príslušnosť aj vo svojom odvolaní proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, o ktorom
rozhodoval Vrchný súd v Brne, a tiež v zmätočnej sťažnosti, ktorú adresoval Najvyššiemu súdu v
Brne, ktorý taktiež rozhodol, že pre rozhodnutie vo veci je v prvom stupni príslušný riadny súd, t. j.
senát Krajského súdu.
6
SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k.3, rozsudok Krajského súdu v Bratislave.
4
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bol potvrdený aj rozsudkom Vrchného súdu v Bratislave zo dňa 9. apríla 1930 a uznesením
7
Najvyššieho súdu v Brne zo dňa 31. júla 1930 .
Krajský súd v Bratislave teda rozhodol o vine Vojtecha Tuku. Skutky uvedené v rozsudku mal
za preukázané a subsumoval ich pod skutkovú podstatu trestných činov v príslušných
trestnoprávnych ustanoveniach zákona na ochranu republiky. Súd mohol v zmysle § 324 uhorského
trestného poriadku svoje rozhodnutie založiť výlučne na dôkazoch, ktoré boli uvedené na hlavnom
pojednávaní. V odôvodnení rozsudku bol súd v zmysle § 328 uhorského trestného poriadku povinný
uviesť, ktoré skutočnosti považuje súd za dôkazné a ktoré nie a z akých dôvodov. Preukázanie viny
v procese vykonanými dôkazmi je však jednoznačne slabým miestom procesu. Na nedostatočne
preukázané spáchanie skutkov uvedených v rozsudku poukazuje aj obhajca Dr. Tuku v žiadosti
8
o udelenie milosti, ktorú adresoval prezidentovi v roku 1932 .
V rámci tohto načrtnutého kontextu sa budeme v príspevku venovať tomu, akým spôsobom bolo
dôkazmi vykonanými v procese s Vojtechom Tukom preukázané spáchanie trestného činu vojenskej
zrady podľa § 6 č. 2 ods. III. zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky. V zmysle
uvedeného ustanovenia trestný čin vojenskej zrady spácha ten, kto sa za účelom toho, aby vyzradil
cudzej moci priamo alebo nepriamo skutočnosť, opatrenie alebo predmet, ktoré majú ostať utajené
pre obranu republiky, alebo aby vyzvedal takú skutočnosť opatrenie alebo predmet aby ho vyzradil
priamo alebo nepriamo cudzej moci, s niekým spolčí alebo vojde v styk priamy alebo nepriamy s
9
cudzou mocou alebo cudzími činiteľmi, najmä vojenskými alebo finančnými .
Preukázanie skutkov uvedených v obžalobe, ktorými mal V. Tuka naplniť skutkovú podstatu
trestného činu vojenskej zrady bolo mimoriadne obtiažne. Vďaka monitorovaniu činnosti V. Tuku
totiž obžaloba o jeho protištátnej činnosti vedela. Nedisponovala však dôkazmi, ktoré by mohla
využiť v súdnom procese a tým V. Tuku legálne odsúdiť. Je preto zaujímavé tento proces vnímať aj
z ohľadom na vzájomný konflikt spravodlivosti a princípov spravodlivého procesu. Už Iustinián
vyslovil, že „spravodlivosť je pevná a trvalá vôľa dať každému, čo mu podľa práva patrí“. Čírou
a prirodzenou logikou preto zrejme každý človek dospeje k záveru, ten, kto spácha protiprávny čin
by mal byť za toto konanie potrestaný. Kontraproduktívne môžu v niektorých prípadoch pôsobiť
princípy spravodlivého procesu, ktoré určujú mantinely štátnej moci pri preukazovaní viny.
Nelegálne získané dôkazy sú v súdnom procese nevyužiteľné, a to aj keď bez najmenších
pochybností preukazujú vinu obžalovaného. S touto situáciou sa muselo štátne zastupiteľstvo
7

V roku 1937 dostal V. Tuka od prezidenta republiky milosť, pričom mu bol ustanovený ochranný
dozor.
8
Obhajca V. Tuku v žiadosti o milosť upozorňuje na skutočnosť, že existuje vážny rozpor v dvoch
kľúčových výpovediach svedkov v procese. S týmto rozporom sa súd v odôvodnení nevypriadal,
hoci to bolo zákonnou povinnosťou: „Trestný poriadok platný na Slovensku obmedzuje právo súdu
voľne hodnotiť dôkazy tým, že mu predpisuje, že musí svoje rozhodnutie odôvodniť a síce musí v
odôvodnení uviesť, ktoré skutky vzal za dokázané a z akých dôvodov, na akom základe vzal ktoré
skutky za dokázané. Podľa tohto predpisu zákona by sa mohlo očakávať, že lebo jeden alebo druhý
rozsudok rozriešil túto spor rozhodujúcu otázku skutkovú a že je ona rozriešená takým spôsobom,
že dôvody rozsudku musia presvedčiť každého rozumného človeka. Túto povinnosť odôvodnenia
predpisuje zákon bez výnimky pre každý rozsudok odborného súdu a keďže sa tu jednalo o
rozsudok v takej veci, ktorá vzbudila pozornosť celej Európy a to nielen osobnosťou obžalovaného
ale aj ťažkým trestom, bolo toto očakávanie nielen zákonom ale aj zvláštnymi okolnosťami
odôvodnené. Predsa však v rozsudkoch márne hľadáme jasné, jednomyseľné dôvody súdom
prijatého riešenia tej ako sa dá srovnať ten súdom za dokázaný prijatý skutok, že Belanský mal
onen rozhovor 7.2.1924 v byte na Kolschitzky Gasse 30 na II. pochodí s tým skutkom, že Belanský
Stögera nepozná? Krajský súd jednoducho obišiel túto otázku.“ Porovnaj: Archív KPR T 576/22.
9
Pod skutočnosťami, ktoré majú ostať utajené pre obranu republiky sa rozumejú výlučne veci
skutočné, ktoré s obranou republiky súvisia a nie výmysly, a tiež nie veci notoricky známe . Pri
vyzradení alebo vyzvedaní je dôležité, aby sa správa dostala do rúk sprostredkovateľa cudzej moci,
a v takom prípade sa trestný čin považuje za dokonaný . Pri spolčení sa s niekým alebo vojdením
do styku s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom sa nevyžaduje určenie konkrétnych skutočností,
ktoré majú byť prezradené alebo vyzvedané. Stačí len všeobecné oznámenie vyzvedačského cieľa
bez určenia presných skutočností, ktoré majú byť zistené. Porovnaj: MILOTA, A.: Zákon na ochranu
republiky, Kroměříž: J. Gusek, 1923, s. 9.
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popasovať práve v procese s Vojtechom Tukom. To akým spôsobom postupovalo si ozrejmíme
v ďalšom texte.
DÔKAZY V TUKOVOM PROCESE
V súvislosti s Tukovým procesom môžeme hovoriť o troch množinách dôkazov, ktorými sú:
1. Dôkazy vykonané v priebehu trestného konania. Pre vynesenie rozsudku boli
kľúčovými dôkazy vykonané na hlavnom pojednávaní. V priebehu hlavného pojednávania
bolo vypočutých viac než 120 svedkov. Z vypočutých svedectiev za kľúčové – okrem
výpovede samotného V. Tuku, možno označiť svedectvá Karola Belanského, Jozefa
Hanzalíka, Milana Ivanku, Karola Stögera, Kristíny Schrammovej. Podstatným pre
vynesenie odsudzujúceho rozsudku nad obžalovanými bol napokon znalecký posudok
vypracovaný vojenskými znalcami.

2

2.

Dôkazy získané v čase konania súdneho procesu s V. Tukom činnosťou
spravodajskej služby. Tieto dôkazy boli získané nelegálnym spôsobom, ako napríklad
otváraním diplomatickej pošty a odpočúvaním hovorov. Na monitorovanie protištátnych
aktivít V. Tuku a ďalších bol totiž nasadený výzvedný agent. V dôsledku toho boli
nevyužiteľné pre súdny proces a úlohou obžaloby bolo usvedčiť V. Tuku legálnou cestou.

3.

Dôkazy získané ex post, t. j. až dlhé roky po vynesení odsudzujúceho rozsudku nad
Vojtechom Tukom. ktoré boli získané po sprístupnení maďarských archívov v 50.
rokoch 20. storočia. Bola v nich odhalená komunikácia V. Tuku s predstaviteľmi
maďarskej vlády, doklady ohľadom jeho pôsobenia v zákulisí maďarských menšinových
strán na Slovensku, spôsoby financovania aktivít V. Tuku na Slovensku, jeho činnosť
smerujúca k vyostrovaniu napätia medzi Slovákmi a Čechmi, ako aj výplatné pásky, rôzne
hlásenia a podobne. Obrovské množstvo usvedčujúceho archívneho materiálu ucelene
spracoval Juraj Kramer.

V rámci nášho príspevku sa budeme venovať prvým dvom skupinám uvedených dôkazov.
Budeme sa snažiť poukázať na to, čo zistilo o Tukovej činnosti vojenské spravodajstvo a kedy
vôbec začalo do procesu zasahovať. Ako už bolo uvedené, zameriame sa výlučne na
preukazovanie trestného činu vojenskej zrady podľa § 6 č. 2 ods. III. zákona č. 50/1923 Zb. z. a n.
na ochranu republiky. Tú mal Vojtech Tuka spáchať najmä tým, že si v roku 1923 prenajal vo Viedni
na Kolschitsky Gasse 30 byt, v ktorom bola zriadená vyzvedačská kancelária. V tejto kancelárií bolo
na príslušníkovi československého štátu – Karolovi Belanskom vyzvedané rozloženie, stav a výzbroj
našej armády a polície, stav komunikácií a telegrafnej a telefónnej sieti, počet zbraní medzi
obyvateľstvom, počet automobilov a aj iné utajované okolnosti dôležité pre obranu republiky. V.
Tuka mal tiež nadviazať styk s cudzími vojenskými činiteľmi s cieľom aby im zistené informácie
vyzradil.
Dôkazy vykonané v priebehu trestného konania
Všetky vyššie uvedené skutočnosti v Tukovom procese stáli a padali na výpovedi jediného
svedka. Týmto svedkom bol starosta Lučenca Karol Belanský. Svedectvo Belanského poskytovalo v
prvotnej fáze trestného stíhania V. Tuku jediné relevantné informácie pre naplnenie skutkovej
podstaty vojenskej zrady – špionáže. Belanský bol spočiatku Tukovým spolupracovníkom a vo veci
prvýkrát ucelene vypovedal na policajnom komisariáte v Lučenci dňa 4. mája 1928. Svoju výpoveď
však spísal už aj skôr – dňa 23. apríla 1928 v Lučenci a zaslal ju vyšetrujúcej komisii poslaneckého
klubu. Už predtým v roku 1927 mal pritom Belanský poskytnúť dôležité informácie o vyzvedačskej
kancelárii vo Viedni, pracujúcej proti Československej republike, policajnému oficiálovi Alojzovi
Tomášekovi. Podľa Belanského výpovede zo dňa 4. mája 1928, spísanej na policajnom komisariáte
10
v Lučenci , si V. Tuka Belanského pozval k sebe, aby sa s ním poradil o autonómii Slovenska. Na
tomto stretnutí sa Tuka vyslovil, že otázku slovenskej autonómie nie je možné riešiť parlamentnou
cestou, ale len cestou revolúcie. Tuka mal preto dať Belanskému za úlohu, aby rozmýšľal nad
prípravou revolučnej akcie, a nad tým, ako dopraviť na Slovensko zbrane. Mal navrhnúť aj čas, kedy
by bolo najlepšie túto revolučnú akciu zrealizovať. Podľa Belanského slov sa revolučnou akciou
2.1
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malo dosiahnuť odtrhnutie územia Slovenska od českých krajín a jeho pripojenie k Maďarsku.
Súčasťou revolúcie malo byť prerušenie vlakového spojenia Žilina-Vrútky, čo by zabránilo na dlhší
čas príchodu československého vojska z českých krajín na Slovensko. Belanský potvrdil, že pre
Tuku vypracoval revolučný plán (nepodal ho však písomne, ale len v ústnej forme), ktorý zahŕňal
otázky personálnej náročnosti, náklady a časový odhad realizácie revolučnej akcie. V. Tuka vyjadril
s takto prezentovaným plánom spokojnosť a navrhol, aby sa prípravy revolúcie centralizovali v
zahraničnej kancelárii vo Viedni. Tuka zdôraznil, že všetky prípravy na revolúciu sa musia byť robiť
v zahraničí, aby sa materiál nedostal do rúk polície. Pre vedenie tejto kancelárie bolo potrebné nájsť
spoľahlivého človeka. Belanský Tukovi odporučil svojho bývalého profesora budapeštianskej
Kadetnej školy, Jána Kovátsa. Vo svojej výpovedi na policajnom komisariáte v Lučenci K. Belanský
uvádza, že až návšteva viedenskej kancelárie mu osvetlila pravý stav vecí, a teda, že „v skutočnosti
sa nejedná o vznietenie národnostného slovenského odboja, ale o špionáž proti ČSR pod týmto
11
pláštikom, pravdepodobne v prospech Maďarska a snáď aj pre reštauráciu bývalej monarchie. “ Z
Belanského výpovede je zrejmá jeho snaha o marginalizovanie svojej angažovanosti na protištátnej
12
činnosti. Belanský vo svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní uviedol , že mal spolu s Kovátsom
údajnú vyzvedačskú kanceláriu vo Viedni navštíviť dňa 7.2.1924. V jednej zo svojich výpovedí
Belanský uvádza, že viedenská kancelária bola „vystrojená vojenskými mapami a prístup do nej bol
dovolený len osobám úplne spoľahlivým.“ Počas jeho návštevy v kancelárii sa stretol s tromi mužmi.
Uvádza, že šéf kancelárie bol ríšsky Nemec a oslovovali ho podplukovník. Kováts predstavil
Belanského menom Herr Losonci. Rozhovor s mužmi trval asi tri hodiny, pričom jeden z nich sa
vypytoval otázky na veci vojenského charakteru. Chod celej kancelárie mal financovať V. Tuka.
Belanský vo svojej výpovedi označil Tuku za šéfa špionáže na Slovensku v prospech Nemecka a
Maďarska. Vydržiaval údajne viedenskú kanceláriu, ktorá bola v najužšom spojení s kanceláriou
maďarského iredentistického hnutia. Okrem kancelárie na Kolschitzky Gasse 30, mala existovať vo
Viedni ešte druhá vyzvedačská kancelária, nachádzajúca sa na Ziegler Gasse 61. Byt na
Kolschitzky Gasse 30 bol navyše podľa znaleckého posudku ústredia vojenskej spravodajskej
13
služby označený ako konšpiračný byt . Krajský súd v Bratislave mal vo svojom rozhodnutí za
preukázaný skutok, že V. Tuka v byte na Kolschitzky Gasse 30 zriadil konšpiratívny byt a že v tomto
byte bolo na Belanskom vyzvedané rozloženie, stav a výzbroj československej armády.
Svedectvo Belanského bolo síce mimoriadne dôležité, no už v rímskom práve sa zaužívala
zásada unus testis nullus testis (jeden svedok, žiadny svedok). Navyše dôveryhodnosť K.
Belanského bola spochybnená aj tým, že išlo o Tukovho politického rivala a z jeho odsúdenia by
priamo profitoval. Chybou svedectva bolo tiež to, že Belanský nemohol dosvedčiť to, že by Tuka
skutočne niekedy bol v byte na Kolchitzky Gasse 30. Preto chýbalo kľúčové prepojenie V. Tuku na
údajnú špionážnu kanceláriu. Tu sa dostávame k úlohe vojenského spravodajstva v pozadí Tukovo
procesu.
ČINNOSŤ VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA
Vojenská spravodajská služba je špeciálna tajná služba, ktorá plní úlohy spravodajského
zabezpečenia obrany republiky. Tieto úlohy plní nielen v súčasnej dobe ale jej pôsobenie bolo
súčasťou zabezpečenia obrany pred vonkajšími a vnútornými nepriateľmi krajiny už v období 1.
ČSR. V súčasnej dobe podlieha vojenské spravodajstvo Ministerstvu obrany. Podobne bolo
organizačne začlenené aj v Československu. Len krátko po vzniku Československa bol v štruktúre
Ministerstva národnej obrany zriadený Hlavný štáb, ktorý tvorili štyri oddelenia, konkrétne operačné,
14
organizačné a mobilizačné, spravodajské a dopravné . Od októbra 1929 bolo v Bratislave zriadené
Zemské vojenské veliteľstvo, ktoré bolo centrom vojenského spravodajstva na Slovensku.
V archívnych materiálov Kancelárie prezidenta republiky sa dozvedáme dôležité skutočnosti o tom,
akým spôsobom malo vojenské spravodajstvo do procesu zasahovať a v ktorej fáze táto ingerencia
3
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údajne začala. V správe o prípade Dr. Löwensteina, ktorým bol agentom nasadeným na
monitorovanie V. Tuku je uvedené, že v Tukovom procese viedlo policajné riaditeľstvo vyšetrovanie
bez toho, aby si vyžiadalo spoluprácu vojenského spravodajstva. Prvý krát boli vojenské orgány
požiadané o kooperáciu ku koncu vyšetrovania, kedy malo vykonať predbežné znalecké
vyhodnotenie výsledkov vyšetrovania. Tohto vyhodnocovania sa zúčastnilo policajné riaditeľstvo
15
v Bratislave, štátne zastupiteľstvo v Bratislave a spravodajské oddelenie hlavného štábu . V tomto
štádiu sa znalci zhodli na tom, že pokiaľ ide o podozrenie z vyzvedačstva, tak bude nutné podporiť
hodnovernosť svedka K. Belanského ohľadom jeho tvrdení o udalostiach v byte na Kolschitzky
Gasse 30 vo Viedni. V priebehu hlavného pojednávania však uvedení znalci zistili, že ohľadom
16
Kolschitzky Gasse 30 nebolo zo strany policajného riaditeľstva zistené nič . Obhajoba v priebehu
procesu s pomerne veľkým úspechom zoslabiť svedeckú hodnovernosť K. Belanského. Preto bolo
v tomto štádiu sa ukázalo ako nevyhnutné zistiť čo najviac o Kolschitzky Gasse aby bolo možné
bezpečne vedieť, či K. Belanský vypovedá pravdu alebo nie. Policajné riaditeľstvo nemalo po ruke
taký aparát aby mohlo vec rýchlo vyšetriť. Preto dalo Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave
rozkaz svojmu agentovi Dr. Löwensteinovi aby objektívne zistil čo najviac informácií
o konšpiratívnom byte. K osobe Dr. Löwensteina možno uviesť, že išlo o agenta, ktorý sa pravým
menom volal Gustav Valyi. Používal tiež pseudonym Gustav Weiner a Ing. Faschinger. Bol to
17
maďarský žid, emigrant, ktorý po páde Karolyiho vlády v Maďarsku ušiel do Rakúska . Löwenstein
sa úlohy zhostil veľmi uspokojivo. Pre Zemské vojenské veliteľstvo zabezpečil všetky detaily o byte
na druhom poschodí domu na Kolschitzky Gasse 30. Navyše sa mu podarilo získať dve pre proces
kľúčové osoby, ktoré mali vedomosť o tom, čo sa v byte dialo v rokoch 1923-1924. Týmito osobami
boli domovník domu na Kolschitzky Gasse, pán František Hoferik a gazdiná z bytu Kristína
Schrammová. Najmä svedectvo Kristíny Schrammovej bolo mimoriadne dôležitým, keďže dopĺňalo
a preverovalo výpoveď K. Belanského.
Zásluha za „objavenie“ kľúčových svedkov v Tukovom procese však z pochopiteľných dôvodov
nebola nikdy oficiálne pripísaná Dr. Löwensteinovi. O byt na Kolschitzky Gasse 30 sa v čase
súdneho procesu nezaujímal iba on. S cieľom zistiť čo najviac informácií, ktoré by dopomohli
k odsúdeniu V. Tuku pricestoval do Viedne redaktor Slovenského Denníka Jaroslav Hanka.
Pracoval údajne na vlastnú päsť a nebol nikým financovaný. A materiálov uložených v archíve
Kancelárie prezidenta republiky je však zrejmé, že existovalo dôvodné podozrenie o tom, že
redaktor Jaroslav Hanka, zabezpečoval materiály k odsúdeniu Vojtecha Tuku pre Dr. Vavra
Šrobára. Hanka prišiel do Viedne za pomoci akéhosi pána, ktorého totožnosť nechcel počas celého
procesu odhaliť.
Prítomnosť Hanku vo Viedni využil Dr. Löwenstein. Zrejme právne on zoznámil Hanku s K.
Schrammovou a Hofferikom. Vojenské spravodajstvo činnosť redaktora Hanku uvítalo, pretože to
poskytlo vynikajúcu možnosť ako zakryť fakt, že objavenie kľúčových svedkov v Tukovom procese
je zásluhou činnosti vojenského výzvedného agenta. Redaktor Hanka sa postaral o to, že obaja
prišli svedčiť na súd do Bratislavy. Svedectvo K. Schrammvej bolo absolútnou senzáciou procesu
v tom, že preukázala spojenie V. Tuku s bytom na Kolschitzky Gasse 30. Uviedla, že V. Tuka bol
človek, ktorý si tento byt prenajal. Na súde ho bez zaváhania identifikoval. Existujú však podozrenia,
že Hanka už vo Viedni ukazoval K. Schrammovej fotografie V. Tuku a tá ho následne bez zaváhania
na súde identifikovala spomedzi troch obžalovaných ako človeka, ktorého videla pred šiestimi rokmi
v byte na Kolschitzky Gasse 30.
Z týchto materiálov by sa mohlo zdať, že vojenská spravodajská služba do samotného
procesu zasiahla nasadením agenta až v priebehu hlavného pojednávania. Predtým údajne len
disponovala informáciami o výzvednej činnosti V. Tuku, avšak nevykonala žiaden zásah. Agent
Löwenstein mal dostať rozkaz v čase súdneho procesu a jeho úlohou bolo získať informácie o byte
na Kolschitzky Gasse 30 vo Viedni už v čase, kedy tam Tuka aktívnu vyzvedačskú činnosť
nevykonával zhruba šesť rokov. Löwensteinovi sa podarilo odhaliť dôležitých svedkov a po zapojení
sa redaktora Hanku sa títo svedkovia dostali pred súd bez akéhokoľvek zjavného zásahu vojenskej
spravodajskej služby, ktorej priamejšia ingerencia by mohla spôsobiť nevyužiteľnosť takto získaných
dôkazov. Jedna skutočnosť však do takto uvedenej chronológie nezapadá. Touto skutočnosťou je
výpoveď K. Stögera na Policajnom riaditeľstve v Bratislave dňa 24.8.1929, tj. ešte pred začatím
15
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hlavného pojednávania Tukovho procesu. V tejto výpovedi K. Stögera uviedol, že z poverenia Dr.
Tuku často dochádzal do Viedne, kde niekoľkokrát jednal s osobou na maďarskom veľvyslanectve.
Na jeseň v roku 1923 si vo Viedni na pokyn V. Tuku a z jeho prostriedkov prenajal dvojposchodový
byt na druhom poschodí na ulici Kolschitzky Gasse 30, kde býval od apríla 1924. Byt, v ktorom
býval K. Stöger od jesene roku 1923 do apríla 1924, patril istému pánovi von Seybelovi. K. Stöger
vo výpovedi udával, že vo Viedni sa uňho schádzali rôzne osoby, napríklad istý ríšskonemecký
dôstojník, ktorý vystupoval pod menom Dr. Löwenstein. Za predpokladu, že ide o toho istého Dr.
Löwensteina, tak bol na scéne už v roku 1924, kedy Vojtech Tuka mal údajne ešte pracovať vo
vyzvedačskej kancelárií. Je teda predpoklad, že vojenské spravodajstvo svojho agenta nasadilo už
v tomto čase a činnosť V. Tuku monitorovalo po celú dobu. Čo Dr. Löwenstein skutočne zistil sa
však zrejme nikdy nedozvieme. K. Stöger vo svojej výpovedi uviedol, že v byte na Kolschitzky
Gasse 30 mali často prebiehať rôzne jednania týkajúce sa slovenskej autonómie. Stöger
sumarizujúc uviedol, že podľa jeho názoru „V. Tuka stál v službách maďarského štátu, bol
maďarskou vládou finančne podporovaný a jeho činnosť smerovala k tomu, aby Slovensko bolo
odtržené od jednotného štátu československého a privtelené bolo buď k Maďarsku alebo k Poľsku a
tvorilo v rámci týchto štátov štát samostatný s úplnou autonómiou“. V. Tuka mal podľa Stögera túto
činnosť vyvíjať až do apríla 1924, teda po celú dobu pokiaľ bol v jeho službách. O pokračujúcich
Tukových aktivitách v ďalšom období už nevedel, pretože s ním nebol v kontakte.
ZÁVER
Je teda dôvodný predpoklad, že vojenská spravodajská služba nasadila výzvedného agenta
na sledovanie činnosti V. Tuku a získavanie dôkazov už pred samotným procesom. Tým pádom
bolo zrejme z činnosti Dr. Löwensteina bez všetkých pochybností zrejmé, že V. Tuka je osobou,
ktorá založila vyzvedačskú kanceláriu vo Viedni (zrejme nie len jednu) a že táto kancelária
pripravovala protištátnu akciu smerujúcu k odtrhnutiu Slovenska od Čiech a jeho pričlenenia
k Maďarsku. Rovnako to, že činnosť smerovala vyzvedačskej kancelárie k získaniu informácií
o utajovaných skutočnostiach obrany republiky. Akékoľvek dôkazy, ktoré vojenské spravodajstvo
činnosťou agenta získalo, nemohli byť v súdnom procese využité, pretože tomu bránili princípy
spravodlivého procesu. Z tohto dôvodu bolo mimoriadne obtiažne odsúdiť V. Tuku. Dôsledkom toho
je skutočnosť, že je preukázanie viny V. Tuku v súdnom procese oprávnene spochybňované. Medzi
vykonanými dôkazmi boli vzájomné rozpory. O preukázaní viny nebol presvedčený predseda senátu
Krajského súdu Ján Terebessy, ktorý pri porade senátu o vine obžalovaného hlasoval za
oslobodenie spod obžaloby.
Rozvíriť hladinu pochybností o oprávnenosti verdiktu sa napokon pokúsil aj samotný Gustav
Valyi (Dr. Löwenstein). Keďže mu nebolo vyhovené v prehnaných finančných a iných požiadavkách,
rozhodol sa využiť množstvo informácií, ktorými disponoval a vydierať svojich chlebodarcov. Keď
narazil na odpor, vydal vo Viedni brožúru vo veci Tukovho procesu s názvom „Aus der Hexenküche
politicher Prozesse in der Tchechoslovakei. Der Justizmord an Tuka“ Touto negatívnou kampaňou
sa Gustav Valyi usiloval o to aby si proces s V. Tukom získal pozornosť zahraničia.
4
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DETERMINANTY VÝVOJA SPRÁVNEHO SÚDNICTVA
Radomír Jakab
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstract: The author analyzes the possible legal and other determinants affecting the development
of the rules of administrative judiciary in general, as well as in the Slovak Republic. Within this
framework, he examines mainly influence of the judicial authorities of the international and
supranational institutions, as well as process of europeanisation and transposition of common
principles and values in the area of judicial control of public administration.
Abstrakt: Autor analyzuje možné právne a mimoprávne determinanty majúce vplyv na vývoj právnej
úpravy správneho súdnictva vo všeobecnosti, ako aj na území Slovenskej republiky. V rámci toho
sa zamýšľa najmä nad vplyvom súdnych orgánov medzinárodných a nadnárodných inštitúcií,
procesom europeizácie a preberania spoločných princípov a hodnôt aj v oblasti súdnej kontroly
verejnej správy.
Key words: administrative judiciary, control, public administration
Kľúčové slová: správne súdnictvo, kontrola, verejná správa
ÚVOD
Nevyhnutným predpokladom riadneho a efektívneho fungovania verejnej správy je existencia
účinného systému kontroly nad ňou, jej aktivitami a výsledkami pôsobenia. Existuje viacero
nástrojov, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje kontrola verejnej správy, pričom tie sa navzájom
odlišujú na základe rôznych atribútov. Jedným zo základných diferenciačných atribútov je delenie
kontroly podľa toho, či je vykonávaná subjektom začleneným v rámci kontrolovaného subjektu, tzv.
vnútorná (interná) kontrola, alebo subjektom, ktorý je mimo štruktúry kontrolovaného subjektu, tzv.
1
vonkajšia (externá) kontrola.
Jedným z druhov vonkajšej kontroly verejnej správy je jej súdna kontrola, t.j. kontrola verejnej
správy vykonávaná nezávislými a nestrannými súdmi. Tento typ kontroly vychádza z požiadavky
právneho štátu, že aktivita výkonnej moci, teda aj verejnej správy, je pod kontrolou inej moci –
v danom prípade súdnej. Súdna kontrola verejnej správy tak napomáha k zvyšovaniu kvality
a zákonnosti činnosti verejnej správy. Teda účel alebo funkciu správneho súdnictva je možné vidieť
v realizácii špecifickej formy vonkajšej kontroly verejnej správy, ktorá je nezávislá a nestranná,
2
a prostredníctvom ktorej je realizované právo na súdnu ochranu verejných subjektívnych práv.
Všetky európske štáty už implementovali ideu, že činnosť verejnej správy podlieha kontrole
súdnej moci. Každopádne, výsledná forma zakotvenia tejto idey do právnej úpravy toho-ktorého
štátu má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z rôznych determinantov pôsobiacich v čase prijímania
príslušnej právnej úpravy. Medzi takéto determinanty mohli patriť rôzne historické tradície v právnej
úprave súdnej kontroly verejnej správy, požiadavky medzinárodného obchodu, potreba aproximácie
s právom európskej únie, či implementácie tohto práva, vplyv nadnárodných a medzinárodných
súdnych orgánov atď.
Na základe uplatnenia rôznych determinantov, právna úprava súdnej kontroly verejnej správy
v jednotlivých štátoch Európskej únie sa môže líšiť v rôznych aspektoch, napríklad v cieľoch súdnej
kontroly verejnej správy, v pozícii súdnej kontroly v správnom procese, vo filozofii súdnej kontroly
1

1

Bližšie v TEKELI, J. in TEKELI, J. – HOFFMANN, M.: Kontrola v obecnej samospráve. Bratislava:
EUROKÓDEX, 2013, str. 18 a nasl.
2
MOLITORIS, P. in. JAKAB, R. – MOLITORIS, P. – JURKO, M.: Správne právo procesné, Košice,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, str. 182
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(hľadanie materiálnej alebo formálnej pravdy), v rôznych formách organizácie súdnej kontroly
verejnej správy, atď.
Cieľom tohto príspevku je analyzovať niektoré z determinantov, ktoré môžu mať vplyv na
vývoj právnej úpravy súdnej kontroly verejnej správy, správneho súdnictva, prípadne posúdiť ich
aplikovateľnosť pri vývoji takejto právnej úpravy v Slovenskej republike. Pri spracovaní tohto
príspevku boli aplikované základné metódy výskumu, najmä analýza, syntéza, indukcia, dedukcia
a komparácia.
STRUČNÝ HISTORICKÝ EXKURZ PRÁVNOU ÚPRAVOU SPRÁVNEHO SÚDNICTVA
Právna úprava správneho súdnictva na území Slovenskej republiky podliehala určitým
zmenám, na ktoré mali vplyv rôzne faktory. Nie je cieľom tohto príspevku analyzovať historický vývoj
tejto právnej úpravy, no krátky historický exkurz je žiaduci.
Začiatky súdnej kontroly verejnej správy v novodobom chápaní je možné datovať do polovice
19. storočia, do porevolučného obdobia. V stredoeurópskom prostredí k takémuto procesu
dochádza až v okamihu oslabovania absolutistickej štátnej moci, ktorá bola charakteristická
3
nástupom ideológie politického liberalizmu. Silnejšia pozícia súdnej kontroly nad verejnou správou
nachádza svoje miesto počas obdobia prvej Československej republiky, kedy je činnosť správneho
súdnictva v rukách Najvyššieho správneho súdu. Po roku 1945 však podstata súdnej kontroly
verejnej správy začína byť devalvovaná a vytláčaná. Postupne správne súdnictvo je limitované iba
na vymedzené činnosti verejnej správy. Postupne sa pripúšťa prieskum rozhodnutí iba vo veciach
sociálneho a nemocenského poistenia, vo veciach kontingentov, niektorých volebných veciach
alebo proti rozhodnutiam o umiestnení pacienta do psychiatrickej liečebne, či týkajúce sa ochrany
pred alkoholizmom a toxikomániami.
Znovuzrodenie širokochápanej idey správneho súdnictva nastáva až po roku 1989. Zásadnú
zmenu priniesla novela zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) účinná od 1.1.1992 vykonaná zákonom č.
519/1991 Zb. Do občianskeho súdneho poriadku bola vložená nová úprava správneho súdnictva (v
5. časti), ktorá umožňovala súdny prieskum rozhodnutí verejnej správy na princípe negatívnej
enumerácie. Je však potrebné podotknúť, že množstvo aktov verejnej správy bolo zákonom
vylúčených zo súdneho prieskumu.
Ďalšia podstatná zmena právnej úpravy správneho súdnictva sa uskutočnila novelami
občianskeho súdneho poriadku, ktoré nadobudli účinnosť v priebehu roka 2003 a 2004. Novelou
občianskeho súdneho poriadku – zákonom č. 424/2002 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 1.
januára 2004 boli pridané ďalšie konania – konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, konanie
o ochrane pred nezákonným zásahom verejnej správy, konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích
správnych orgánov. Ďalšou novelou občianskeho súdneho poriadku vykonanou zákonom č.
353/2003 Z.z. boli s účinnosťou od 1. septembra 2003 právne upravené ďalšie konania – konania vo
volebných veciach, konanie vo veciach združovania v politických stranách a politických hnutiach,
konania vo veciach preskúmania zákonností uznesení subjektov územnej samosprávy, či konania
vo veciach dohôd obcí a členstva v medzinárodných združeniach.
Ostatná podstatná zmena v právnej úprave, ako aj koncepcii správneho súdnictva na území
Slovenskej republiky bola zavedená zákonom č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, ktorý
nadobudne účinnosť od 1. júla 2016. Prijatie samostatného procesného kódexu - Správneho
súdneho poriadku, ktorý bude upravovať konanie pred správnymi senátmi a samosudcami v rámci
správneho súdnictva, je nevyhnutné nielen vzhľadom na stále sa rozširujúce kompetencie
správneho súdnictva, ale najmä vzhľadom na odlišný charakter vecí vyplývajúcich z
občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov a vecí
4
správneho práva, ktorých riešenie sa spravuje aj odlišnými základnými princípmi.
Akákoľvek zmena v právnej úprave správneho súdnictva bola podmienená určitými faktormi,
ktoré pôsobili v danom čase, a ktoré v konečnom dôsledku formovali obsah prijímanej právnej
normy. Napríklad v súvislosti s ostatnou zmenou právnej úpravy správneho súdnictva účinnou od 1.
júla 2016 bolo konštatované: „Koncepčné východiská rekodifikácie občianskeho práva procesného
2

3

MAZANEC, M. Správní soudnictví. Praha : Linde, 1996, str. 13.
BARICOVÁ, J. Správne súdnictvo a rekodifikácia civilného práva procesného, dostupné:
http://www.ja-sr.sk/files/Spravne_sudnictvo_a_rekodifikacia_civilneho_prava_procesneho.pdf, dňa
25.10.2015, str. 2.
4
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vychádzajú najmä z metodologických východísk rekodifikácie ako je dôsledná horizontálna a
vertikálna komparácia, teda rozumné inšpirovanie sa príbuznými právnymi poriadkami a inštitútmi
historicky verifikovanými, dôsledné rešpektovanie doktríny štrasburských orgánov ochrany práva,
rešpektovanie odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy ako aj judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie, inkorporovanie konštantných záverov judikatúry Najvyššieho súdu SR a Ústavného
súdu SR, doktrinálna kompatibilita a koherentnosť s axiomatickými závermi teórie civilného práva
procesného a široká odborná diskusia a oponentúra vo vzťahu k stavovským organizáciám i
relevantnej časti laickej verejnosti, reflektovanie moderných trendov civilného procesu včítane
5
prípadných inštitucionálnych zmien.“
NIEKTORÉ DETERMINANTY VÝVOJA SPRÁVNEHO SÚDNICTVA
Ako už bolo vyššie naznačené, na vývoj právnej regulácie súdnej kontroly verejnej správy,
hlavne správneho súdnictva, majú vplyv rôzne činitele právneho, ako aj mimoprávneho charakteru,
t.j. ide o tzv. determinanty vývoja správneho súdnictva. V ďalšom texte môjho príspevku analyzujem
niektoré z týchto determinantov neašpirujúc pri tom o ich taxatívny výpočet.
3

Medzinárodná ekonomická spolupráca a jej požiadavky
Postupné otváranie ekonomických dverí jednotlivých štátov na celosvetovej úrovni,
vytváranie spoločného trhu, spoločnej hospodárskej a menovej únie v rámci komunity európskych
štátov, t.j. rozširujúca sa medzinárodná ekonomická spolupráca na mikro a makro úrovni vyvolávajú
požiadavky na zabezpečenie právnej istoty. Okrem dôslednej vymožiteľnosti práva je to aj
požiadavka na garantovanie toho, aby cudzie podnikateľské subjekty neboli vystavené svojvôli
orgánov verejnej správy štátu, kde vykonávajú podnikateľskú činnosť. To samozrejme rezultuje do
požiadavky vytvorenia dostatočného systému kontroly rozhodovania verejnej správy od nej
nezávislými orgánmi, najmä súdnej moci. Inak povedané, rozširujúca sa medzinárodná ekonomická
spolupráca vyžaduje, aby štáty do nej zapojené vytvorili efektívny systém nástrojov ochrany cudzích
podnikateľských subjektov pred svojvoľným rozhodovaním orgánov verejnej správy, pričom
najideálnejšími v tomto zmysle sú nástroje súdnej ochrany pred nezákonnými rozhodnutiami, inými
aktmi, resp. postupmi orgánov verejnej správy.
Mám za to, že tento determinant mal výrazný vplyv na znovuzrodení širokej koncepcie
správneho súdnictva na území Slovenskej republiky bezprostredne po roku 1989, kedy sa aj
Slovenská republika začala intenzívnejšie otvárať medzinárodnej ekonomickej spolupráci. Aj na
základe toho bol prijatý zákon č. 519/1991 Zb., ktorým sa mení občiansky súdny poriadok
a notársky poriadok, a ktorým bolo upravené správne súdnictvo na širšej báze.
3.1

Historické a komparatívne vplyvy
Na koncepciu právnej úpravy správneho súdnictva má nepochybne svoj vplyv aj
predchádzajúca právna úprava po zohľadnení potrieb súčasnej doby. V tomto kontexte nie je možné
nespomenúť, že pri opätovnom zrode širšieho vymedzenia správneho súdnictva po roku 1989 na
území Slovenskej republiky (ako aj Českej republiky) mala vplyv aj historická tradícia tohto inštitútu
z čias prvej Československej republiky.
Zároveň, inšpirovanie sa v právnej úprave iných štátov majúcich obdobnú právnu kultúru
a príbuzné právne poriadky je významným determinantom vývoja správneho súdnictva. V tejto
súvislosti je možné poukázať na najbližšiu zmenu právnej úpravy správneho súdnictva, ktorá
nadobudne účinnosť od 1. júla 2016. Je možné konštatovať, že kódexové vyčlenenie právnej úpravy
správneho súdneho konania z občianskeho súdneho konania bolo zaiste inšpirované aj českou
právnou úpravou uplatňujúcou tento model už dlhodobejšie.
3.2

Implementovanie predpisov medzinárodných a nadnárodných organizácií
V súvislosti s členstvom alebo snahou o členstvo v medzinárodných a nadnárodných
organizáciách členské, resp. ašpirujúce štáty sú povinné implementovať právne záväzné akty
predmetných organizácií, resp. mali by implementovať ich odporúčacie akty. V súvislosti s vývojom
správneho súdnictva na území Slovenskej republiky majú význam hlavne akty Európskej únie, Rady
3.3

5

BARICOVÁ, J. Správne súdnictvo a rekodifikácia civilného práva procesného, dostupné:
http://www.ja-sr.sk/files/Spravne_sudnictvo_a_rekodifikacia_civilneho_prava_procesneho.pdf, dňa
25.10.2015, str. 1.
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Európy a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v Európe. Tieto organizácie, vrátane aj
ďalších zohrávajú dôležitú úlohu na „doktrinálnej“ úrovni. Tieto inštitúcie vyvíjajú odporúčania
a niekedy aj osobitné dohovory, rozširujú množstvo informačných dokumentov, štúdií, ktoré definujú
„dobré praktiky“, spoločné štandardy, odporúčané techniky, atď. týkajúce sa súdnej kontroly verejnej
správy.
V oblasti súdnej kontroly verejnej správy majú významné postavenie najmä akty Rady
Európy. V prvom rade je to samotný Dohovor o ochrane základných práv a slobôd (ďalej len
„Európsky dohovor“), najmä v rozsahu jeho článku 6 upravujúceho právo na spravodlivý súdny
proces, ako aj článku 13 regulujúceho právo na účinný prostriedok nápravy. Uvedené články
dohovoru budú analyzované samostatne v súvislosti s rozhodovacou činnosťou Európskeho súdu
pre ľudské práva. Z noriem charakteru soft-law je potrebné sa zaoberať najmä Odporúčaniami
Výboru ministrov Rady Európy, z ktorých je ako významný formovateľ legislatívy a judikatúry pre
oblasť správneho súdnictva možné spomenúť predovšetkým Odporúčanie Rec (2004) 20 Výboru
ministrov o súdnom prieskume správnych aktov. Toto odporúčanie vyjadruje základné princípy
správneho súdnictva, pričom vychádza z premisy, že existencia právneho štátu je nerozlučne spätá
s existenciou účinného súdneho prieskumu verejno-mocenských aktov verejnej správy a že súdny
6
prieskum je základným prvkom systému ochrany ľudských práv.
Samozrejme, nie je možné osobitne nespomenúť potrebu implementovania aktov Európskej
únie, ktorých cieľom je spravidla odstraňovať prekážky pre vytváranie spoločného trhu, pričom
medzi ne patria aj prekážky v oblasti práva na spravodlivé súdne konanie v administratívnych
veciach. Národné výkonné alebo súdne orgány slúžia ako prostriedok na aplikáciu práva Európskej
únie podľa vlastných procesných pravidiel. Táto procesná autonómia je limitovaná iba dvoma
požiadavkami: po prvé, efektívna implementácia práva Európskej únie a po druhé, rovnaké
podmienky implementácie. Súdne orgány Európskej únie nachádzajú svoju inšpiráciu aj v právnych
princípoch jednotlivých členských štátov, ktoré potom rozširujú na celoeurópskej úrovni (napr.
princíp legitímnych očakávaní a pod.). Niektoré rozhodovacie praktiky Súdneho dvoru Európskej
únie tak rezultujú zo syntézy právnych tradícií jednotlivých členských štátov. Aj takouto činnosťou
Európskej únie a jej orgánov dochádza k vplývaniu na právnu úpravu správneho súdnictva
7
v jednotlivých členských štátoch.
Tento determinant spočívajúci v potrebe implementácii aktov medzinárodných
a nadnárodných organizácii našiel svoje miesto v Slovenskej republike predovšetkým v čase zmien
právnej úpravy správneho súdnictva v období rokov 2003 a 2004, najmä pri príležitosti aproximácie
práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie. Aj pod týmto vplyvom došlo k výraznému
rozšíreniu prostriedkov súdnej kontroly verejnej moci, ako aj k rozšíreniu možností preskúmavania
zákonností rozhodnutí orgánov verejnej správy.
Potreba odbremenenia iných orgánov verejnej moci
Jeden z praxe vplývajúcich determinantov majúcich vplyv najmä na zmenu právnej úpravy
rozsahu rozhodovacej činnosti správneho súdnictva je potreba riešenia preťaženosti iných orgánov
a presúvanie agendy na správne súdy alebo vice versa. Napríklad zákonom č. 384/2008 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo s účinnosťou od 15. októbra 2008
k rozšíreniu kompetencie správnych súdov konať o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce a
vyššieho územného celku so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Tým nevyhnutne došlo
k odbremeneniu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorému ostala kompetencia konať
o ústavnosti týchto správnych aktov subjektov územnej samosprávy.
3.4

Potreba širšieho chápania princípu legality
Princíp legality v oblasti verejnej správy predstavuje požiadavku súladu správnych aktov
orgánov verejnej správy a ich činnosti s právnymi aktmi zákonodarnej moci. V mnohých európskych
3.5

6

KOŠIČIAROVÁ, S.: Správny poriadok. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2013. str. 464.
Bližšie pozri FÁBIÁN, A.: Relation between EU and the member state´s administrative law. In 2nd
International Conference Public Administration Development: proceedings: 11. - 12. máj 2012,
Vukovar (Chorvátsko). Vukovar: University of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar, 2012,
str. 181-193.
7
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štátoch princíp legality je interpretovaný širšie. Teda nezahŕňa iba súlad s právnymi aktmi
zákonodarnej moci, ale aj súlad s ústavným základom a jeho princípmi, medzinárodnými záväzkami,
či normami práva európskej únie. Teda, koncept širšieho chápania princípu legality vyžaduje, aby
v rámci správneho súdnictva sa nepreskúmaval iba súlad s právnymi aktmi zákonodarnej moci, ale
aj súlad s ústavným konceptom a jeho princípmi, či záväzkami medzinárodného a európskeho
práva.
Ešte rozšírenejšie chápanie princípu legality vychádza z požiadavky dodržiavania aj
princípov majúcich nadzákonnú hodnotu. Medzi takéto princípy zaiste patria princíp nestrannosti,
nediskriminácie, proporcionality, legitímnych očakávaní, rovnosti, nadradenosti aktov vyššej právnej
sily a pod.
Implementovanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva má zásadný vplyv najmä na vymedzenie
rozsahu činností správneho súdnictva, t.j. ktoré veci podliehajú súdnej kontrole verejnej správy. To
súvisí s rozsahom vymedzenia práva na spravodlivý súdny proces v rozhodovacej činnosti tohto
súdu. Úprava práva na spravodlivý proces je obsiahnutá najmä v čl. 6 Európskeho dohovoru. Podľa
ods. 1 tohto článku „každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne
a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý
rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o akomkoľvek trestnom čine, z
ktorého je obvinený. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené
buď po dobu celého alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej
bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana
súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ
by
vzhľadom
na
osobitné
okolnosti
mohla
byť
verejnosť
konania
8
na ujmu záujmom spravodlivosti. “
Ako vyplýva z vyššie citovaného ustanovenia Európskeho dohovoru, právo na spravodlivý
proces vo veciach týkajúcich sa občianskych práv a záväzkoch alebo vo veciach akéhokoľvek
trestného činu. Teda, na prvý pohľad je možné usudzovať, že garancia práva na spravodlivý proces
je Európskym dohovorom limitovaná týmito dvoma okruhmi. V zmýšľaní národnej legislatívy bo bolo
možné konštatovať, že právo na spravodlivý proces podľa dohovoru sa neuplatní na
administratívno-právne záležitosti. Európsky súd pre ľudské práva vo svojej rozhodovacej činnosti
interpretoval tieto okruhy extenzívne poukazujúc pritom na potrebu takéhoto prístupu s ohľadom na
nevyhnutnú dôležitosť pre zabezpečovanie demokracie. Vo veci Delcourt v. Belgium konštatoval že
„v demokratickej spoločnosti v chápaní Dohovoru má právo na spravodlivý proces také prominentné
miesto, že reštriktívny výklad článku 6 ods. 1 by nekorešpondoval s cieľom a účelom tohto
9
ustanovenia.“
Vychádzajúc aj z tohto záveru, článok 6 ods. 1 Európskeho dohovoru je iba určitým
skeletom, ktorý je ďalej rozvíjaný v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, a to
tak čo do obsahu tohto práva, ako aj čo do jeho rozsahu – aplikovateľnosti na okruhy prípadov. Ako
bolo uvedené vyššie, právo na spravodlivý proces sa vzťahuje na veci týkajúce sa občianskych práv
a záväzkov a na veci akéhokoľvek trestného činu. Tieto vymedzenia vecí majú pod vplyvom
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vlastný autonómny význam, ktorý je spravidla
nestotožňujúci sa s významom týchto pojmov v národnej legislatíve. A tak veci týkajúce sa
občianskych práv a záväzkov zahŕňajú aj veci, ktoré podľa národnej legislatívy spadajú do rámca
administratívno-právnych záležitostí; rovnako aj trestné veci podľa Európskeho dohovoru
subsumujú aj veci týkajúce sa správnych deliktov postihovateľných orgánmi verejnej správy.
Podľa článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru právo na spravodlivý proces sa vzťahuje na
rozhodovanie o akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený. Trestná vec v chápaní
Európskeho dohovoru pod vplyvom judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva nemusí
zohľadňovať význam tohto pojmu v národnej legislatíve. Európsky súd pre ľudské práva v prípade
Engel a ost. v. the Netherlands konštatoval, členské štáty sa v rámci svojho národného práva môžu
rozhodnúť, že určitá vec je trestnou, disciplinárnou alebo administratívnou, pričom takéto
rozlišovanie nie je v rozpore s Európskym dohovorom. V tomto prípade Európsky súd pre ľudské
práva vymedzil kritéria pre rozhodnutie, či ide o vec trestnú v chápaní článku 6 ods. 1 Európskeho
3.6

8
9

Čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru.
Delcourt v. Belgium, 17.1.1970, par. 25.
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dohovoru. Pre tieto účely sú rozhodujúce štyri kritéria : 1. Vymedzenie v domácom práve, 2.
11
Povaha deliktu, 3. Účel sankcie, 4. Povaha a prísnosť sankcie.
Okrem toho, že musí ísť o trestnú vec v zmysle vyššie uvedeného, pre účely poskytnutia
ochrany podľa článku 6 Európskeho dohovoru je potrebné ešte vznesenie obvinenia voči osobe. Aj
koncept vznesenia obvinenia voči konkrétnej osobe má svoje autonómne posudzovanie, nezávislé
od úpravy v národnom práve. Vo veci Deweer v. Belgium súd konštatoval, že pojmu „vznesenie
obvinenia“ je potrebné prikladať skôr materiálny, ako formálny význam. Vychádzajúc z toho, pod
vznesením obvinenia je potrebné rozumieť „úradné oznámenie fyzickej osobe zo strany
kompetentného orgánu verejnej moci obsahujúce tvrdenie, že je podozrivý zo spáchania určitého
deliktu“, ako aj „situáciu na strane podozrivého, kedy bol v skutočnosti ovplyvnený úkonmi
súvisiacimi s podozrením“. Medzi takéto materiálne úkony spojené s podozrením patrí napríklad
12
situácia, keď osoba je prvýkrát vypočutá ako podozrivý , keď je nariadené zatknutie pre trestný
13
14
čin , keď osoba je oficiálne informovaná o vedení stíhania proti nej , keď pri stíhaní colných
15
deliktov je vyžadované predloženie dôkazov alebo dôjde k zmrazeniu bankových účtov a pod.
V podmienkach Slovenskej republiky budú tomuto konceptu trestnej veci v zmysle článku 6
Európskeho dohovoru zodpovedať, okrem trestných činov, aj priestupky, ako protiprávne konania
nižšej miery spoločenskej nebezpečnosti. Okrem toho, do tejto kategórie budú spadať aj správne
delikty fyzických osôb s ohľadom na zavinenie, ako aj správne delikty fyzických osôb bez ohľadu na
zavinenie. Na roveň ostatne zmienených deliktov sú postavené aj správne delikty právnických osôb.
Správne disciplinárne delikty, vzhľadom na obmedzený okruh možných adresátov, spravidla nebudú
podliehať garancii práva na spravodlivý súdny proces podľa článku 6 Európskeho dohovoru. Pri
správnych poriadkových deliktoch bude potrebné analyzovať, či účelom sankcie je represia (napr.
pri poriadkovej pokute) alebo uvedenie do predošlého stavu (napr. pri vykázaní z miesta
pojednávania). Pod garanciu práva na spravodlivý súdny proces potom budú spadať skoršie
uvedené správne poriadkové delikty.
Z článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru vyplýva, že právo na spravodlivý súdny proces je
garantované v prípade rozhodovania súdu o občianskych právach a záväzkoch. Aj vymedzenie
pojmov „občianske práva a záväzky“ je pre účely aplikácie Európskeho dohovoru autonómne od
posudzovania tohto pojmu v národnej legislatíve. Teda, aj keď podľa národnej legislatívy spadá
určitá vec do sféry administratívno-právnej, v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
môže mať charakter rozhodovania o občianskych právach a záväzkoch.
Hoci je význam tohto pojmu dohovoru autonómny od posudzovania v národnej legislatíve,
16
nevyhnutnou požiadavkou je, že právo, resp. záväzok v národnej legislatíve vôbec existuje. To
znamená, v prvom rade musí existovať v národnej legislatíve právo, uplatňovaniu ktorému sa
17
priznáva (resp. má priznať) právo na spravodlivý proces. Ak existuje takéto právo, potom sa
posudzuje, či spĺňa charakter „občianskeho práva alebo záväzku“ pre účely aplikácie článku 6.
Rovnako, ako bolo uvedené v súvislosti s posudzovaním trestných vecí pre účely aplikácie
článku 6 Európskeho dohovoru, v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva sa ustálili aj kritéria
pre vymedzenie pojmov „občianske práva a záväzky“ v zmysle článku 6 Európskeho dohovoru.
Po prvé, pre tieto účely je rozhodujúci charakter práva ako takého, nie charakter legislatívy.
Vo veci Ringeisen v. Austria tento súd uviedol „Povaha legislatívy, podľa ktorej sa riadi
rozhodovanie vo veci (civilná, obchodná, administratívna a pod.) a orgán, ktorý má právomoc

10

Bližšie v JAKAB, R.: Právo na spravodlivý proces v administratívnych veciach pod vplyvom
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. In. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi: III. ústavné dni : zborník vedeckých prác z
medzinárodnej vedeckej konferencie: 23. september 2014, Košice, Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2014. str. 286-296
11
Engel a iní v. the Netherlands, 8.6.1976, par. 81.
12
Hozee v. the Netherlands, 22.5.1998.
13
Wemhoff v. the Federal republic of Germany, 27.6.1968.
14
Neumeister v. Austria, 27.6.1986.
15
Funke v. France, 25.2.1993.
16
Pozri Roche v. the United Kingdom, 19.10.2005.
17
Tento princíp bol aplikovaný za účelom vylúčenia článku 6 z nárokov z nedbanlivosti proti
orgánom verejnej moci v prípadoch, kedy národné súdy rozhodli, že neexistuje takéto právo.
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v danej veci konať, majú len malý význam.“ Rozhodujúcou skutočnosťou, či článok 6 Európskeho
dohovoru sa bude na rozhodovanie o konkrétnom práve alebo záväzku vzťahovať je to, či výsledok
19
rozhodovania je smerodajný pre súkromno-právne oprávnenie alebo záväzok . Napríklad
rozhodovanie orgánu verejnej správy o registrácii prevodu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností je smerodajné pre súkromnoprávne oprávnenie, t.j. aj rozhodovanie takéhoto orgánu
je rozhodovaním o občianskych právach pre účely článku 6 Európskeho dohovoru.
Po druhé, do úvahy je nevyhnutné brať aj spoločný európsky zámer vo vzťahu k povahe
daného práva.
Po tretie, aj keď posudzovanie povahy „občianskeho práva alebo záväzku“ podľa článku 6
Európskeho dohovoru je autonómne od národnej legislatívy, tá nie je však bez akejkoľvek
dôležitosti. Vo veci König v. the Federal Republic of Germany súd konštatoval, že „bez ohľadu na to,
či právo je považované za civilné v zmysle významu jeho vyjadrenia v Dohovore, musí byť určené
s prihliadnutím na jeho hmotnoprávny obsah a účinok práva podľa národného práva konkrétneho
štátu, a nie s prihliadnutím na jeho právnu klasifikáciu.“
Vzhľadom na všeobecnosť a neurčitosť týchto kritérií, posudzovanie charakteru práva závisí
od individuálnych okolností konkrétneho prípadu. Z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre
ľudské práva je možné vyvodiť prípady, ktoré boli posúdené ako spadajúce pod pojem občianske
práva a záväzky, a zase kategóriu prípadov, ktoré charakter takého práva, resp. záväzku nespĺňali.
Do kategórie prípadov spadajúcich pod pojem „občianskych práv a záväzkov“ patria zásadne
právne vzťahy medzi súkromnými osobami, či už fyzickými alebo právnickými. Komplikovanejšie je
to vtedy, ak na jednej strane je štát. Súd ustálil, že ak rozhodovanie má vplyv na právo vlastniť
majetok, na jeho užívanie, či požívanie jeho plodov, pôjde o vec spadajúcu pod ochranu článku 6
Európskeho dohovoru. Pôjde hlavne o prípady rozhodovania o vyvlastnení, o územnom plánovaní,
20
v stavebnom konaní.
Vo vzťahu medzi súkromnou osobou a štátom na druhej strane pôjde o rozhodovanie
o občianskom práve aj vtedy, ak tým bude dotknuté právo podnikania (napr. udelenie licencie na
21
predaj alkoholu, na prevádzku herne a pod.). Rovnako je možné zaradzovať do tejto kategórie aj
rozhodovanie o nárokoch v rámci rodinnoprávnych vzťahoch, či už súkromného alebo verejného
22
23
24
charakteru (vo veci zverenia dieťaťa do starostlivosti , osvojenia , opatrovníctva a pod.).
V súčasnom období za takéto veci sú považované aj prípady rozhodovania ohľadom práv
25
sociálneho zabezpečenia, najmä ohľadom priznania sociálnych dôchodkov , plnení zo zdravotného
26
poistenia , sociálnych dávok a pod.
Pod pojem občianskych práv a záväzkov v zmysle článku 6 Európskeho dohovoru patria aj
27
nároky voči štátu z titulu náhrady škody, či už zmluvnej , alebo aj spôsobenej nezákonným
28
29
30
rozhodnutím , či nesprávnym úradným postupom v správnom alebo trestnom konaní . Za
31
občianske práva sa vždy posudzujú aj nároky fyzických osôb na ochranu osobnosti.
Na druhej strane Európsky súd pre ľudské práva vo svojej rozhodovacej činnosti vymedzil aj
prípady, ktoré nespadajú pod pojem „občianske práva a záväzky“ v intenciách článku 6 Európskeho
18

Ringeisen v. Austria, 16.7.1971, par. 94.
H v. France, 24.10.1989, par. 47.
20
Pozri napr. Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23.9.1982, Poiss v. Austria, 23.4.1987, Bodén
v. Sweden, 27.10.1987, Håkansson and Sturesson v. Sweden, 21.2.1990, Mats Jacobsson
v. Sweden, 28.6. 1990, and Ruiz- Mateos v. Spain, 12.9.1993.
21
Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden, 7.7.1989., König v. the Federal Republic of Germany,
28.6.1978. Jordebro Foundation v. Sweden, 6.3.1987, Commission Report, 51 DR 148.
22
Olsson v. Sweden, 24.3.1988.
23
Keegan v. Ireland, 26.5.1994.
24
Eriksson v. Sweden, 22.6.1989.
25
Lombardo v. Italy, 26.11.1992.
26
Feldbrugge v. the Netherlands, 26.5.1986.
27
Philis v. Greece, 27.8.1991.
28
Georgiadis v. Greece, 29.5.1997.
29
Editions Périscope v. France, 26.3.1992, Barraona v. Portugal, 8.7.1987, and X v. France,
3.3.1992.
30
Moreira de Azevedo v. Portugal, 23.10.1990.
31
Ruiz-Mateos v. Spain, 12.9.1993.
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dohovoru, t.j. nevzťahuje sa na ne požiadavka práva na spravodlivý proces. Medzi takéto prípady
33
patria najmä záležitosti týkajúce sa daní a ciel , záležitosti týkajúce sa prisťahovalectva a štátneho
34
občianstva , pracovné spory zamestnancov vykonávajúcich verejnú službu (príslušníci policajného
35
36
zboru, vojaci a pod.) , zodpovednosť za vojenskú službu , záležitosti týkajúce sa nahrávania
37
38
súdneho konania , práva uchádzať sa o verejnú funkciu , práva na štátom zabezpečované
39
40
vzdelanie , prípady odmietnutia vydanie cestovného pasu , prípady týkajúce sa poskytovania
41
42
právnej pomoci v civilných veciach , či vo veciach patentovej ochrany .
Na základe toho je možné konštatovať, že vymedzenie rozsahu pojmu „občianske práva
a záväzky“ nie je natoľko exaktné, ako vymedzenie „trestných vecí“ pre účely aplikácie článku 6
Európskeho dohovoru. Každopádne, tak pod vymedzenie „občianskych práv a záväzkov“, ako aj
„trestných vecí“ vo veľkej miere spadajú aj administratívno-právne záležitosti v chápaní národnej
legislatívy. Preto je možné konštatovať, že aj pri rozhodovaní orgánov verejnej správy musí byť vo
väčšine prípadoch zabezpečený účinný systém garantujúci právo na spravodlivý súdny proces.
V podmienkach Slovenskej republiky je právo na spravodlivý súdny proces
v administratívnych veciach zabezpečované prostredníctvom konaní v rámci správneho súdnictva
podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku. Širokému konceptu chápania rozsahu aplikácie
článku 6 Európskeho dohovoru zodpovedá najmä konanie na preskúmanie zákonností rozhodnutí
správnych orgánov v zmysle ust. § 247 Občianskeho súdneho poriadku. Uplatnenie tohto
prostriedku je budované na negatívnej enumerácii rozhodnutí, voči ktorým je možné tento
prostriedok uplatniť. Pričom aj výnimky vylučujúce jeho použitie zodpovedajú rozsahu
aplikovateľnosti článku 6 Európskeho dohovoru v zmysle jeho interpretácie Európskym súdom pre
ľudské práva. V tejto súvislosti nie je možné opomenúť ani fakt, že súčasná úprava správneho
súdnictva v Slovenskej republike bola ovplyvnená konceptom práva na spravodlivý súdny proces
43
vyvíjaným Európskym súdom pre ľudské práva.
ZÁVER
Súdna kontrola verejnej správy v podobe správneho súdnictva plní nezastupiteľné úlohy
v spoločnosti, pričom na formovaní jej právnej úpravy majú vplyv rôzne právne, ako i mimoprávne
determinanty. To sa zaiste týka aj právnej úpravy správneho súdnictva na území Slovenskej
republiky. V jej vývoji je možné identifikovať tri signifikantné medzníky. V roku 1992 dochádza
4

32

Existujú však aj prípady, kedy Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o neaplikácii článku 6
Európskeho dohovoru, no časom sa postoj súdu k tejto otázke zmenil. Je tak napríklad vo veciach
týkajúcich štátom zabezpečovanej zdravotnej starostlivosti (prvotný judikát bol L v. Sweden, Appl.
No. 10801/84 (1988), 61 DR 62, prekonaný judikátmi Schuler-Zgraggen v. Switzerland, 24.6.1993,
Van Kuck v. Germany, 12.6.2003 alebo Ashingdane v. the United Kingdom, 28.5.1985.), resp. vo
veciach jednostranného rozhodnutia štátu o odškodnení obetí živeľných pohrôm (pôvodný judikát
Nordh and others v. Sweden, Appl. No. 14225/88 (1990), 69 DR 223, prekonaný judikátom Burdov
v. Russia, 15.1.2009).
33
Emesa Sugar NV v. the Netherlands, 13.1.2005 a napr. X v. France, Appl. No. 9908/82 (1983), 32
DR 266.
34
P v. the United Kingdom, Appl. No. 13162/87 (1987), 54 DR 211, a S v. Switzer- land, Appl. No.
13325/87 (1988), 59 DR 256.
35
Pellegrin v. France, 18.12.1999, a Frydlender v. France, 27.6.2000.
36
Nicolussi v. Austria, Appl. No. 11734/85 (1987), 52 DR 266.
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k právnemu zakotveniu rozšíreného konceptu správneho súdnictva, v roku 2003 a 2004 sa rozširuje
správne súdnictvo o ďalšie konania (proti nečinnosti orgánov verejnej správy, vo volebných veciach
a pod.) a v roku 2016 dochádza ku koncepčnej zmene správneho súdneho konania.
V rámci príspevku boli analyzované niektoré determinanty, ktoré môžu mať vplyv na vývoj
správneho súdnictva. Medzi takéto determinanty patria najmä rozširujúca sa medzinárodná
ekonomická spolupráca vyžadujúce ochranu pred svojvôľou orgánov verejnej správy. Ďalej vplyv na
vývoj právnej úpravy správneho súdnictva má aj vertikálna (historická) a horizontálna komparácia
so štátmi majúcimi podobný právny poriadok budovaný na rovnakých právnych princípoch.
Napokon, determinujúcim faktorom zmien právnej úpravy správneho súdnictva je aj potreba
implementácie záväzných a odporúčacích predpisov medzinárodných a nadnárodných organizácií.
Jedným praxou vyvolaných determinantov je aj potreba odbremenenia iných orgánov verejnej moci
presunutím časti agendy na správne súdy a vice versa. Okrem toho, čoraz širšie chápanie princípu
legality sa prejavuje aj v intenzite rozhodovacej činnosti správnych súdov. A napokon, výraznou
mierou k vývoju právnej úpravy správneho súdnictva prispieva aj rozhodovacia činnosť Európskeho
súdu pre ľudské práva, najmä čo sa týka rozsahu práva na spravodlivý proces, t.j. článku 6
Európskeho dohovoru.
Mám za to, že uvedené determinanty mali a aj môžu mať vplyv i na vývoj právnej úpravy
správneho súdnictva na území Slovenskej republiky.
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Abstract: The complexity of the issue of abuse of rights in administrative law stems from the basic
fact that it can be analysed both from the point of view of administered entities (individuals, citizens)
and administrative bodies (organs of public administration, entities performing public functions). This
also applies to administrative procedural law. There are concepts of procedural right abuse
committed by individuals involved in administrative proceedings (in the broad sense), as well as
concepts of abuse of rules of procedure (abuse of proceeding) committed by administration bodies.
This paper discusses issues of abuse of procedural rights by an individual, from the perspective of
administrative law. The author describes basic components of the concept and the most common
forms of abuse of procedural rights at different stages of proceedings, and then discusses methods
applied by the legislature and judicature to combat abusive behaviours in proceedings governed by
administrative law.
Key words: abuse of law –abuse of procedural rights – abuse of proceeding – administrative
procedure – judicial review
1.

INTRODUCTION
The problem of abuse of procedural rights or powers is commonly known in modern
democratic legal systems, but this does not mean that it is being solved by similar means.
Undoubtedly, it is one of particular manifestations of the broader phenomenon of abuse of right.
The complexity of the issue of abuse of rights in administrative law stems from the basic fact
that it can be analysed both from the point of view of administered entities (individuals, citizens) and
administrative bodies (organs of public administration, entities exercising public functions). This also
applies to administrative procedural law. There are concepts of procedural right abuse by individuals
involved in administrative proceedings (in the broad sense), as well as concepts of abuse of rules of
1
procedure (abuse of proceeding) by administration bodies .
Limited scope of this paper makes it necessary to reduce certain topics of discussion.
Therefore I am going to focus in this discussion on the analysis of violations of procedural rights by
an individual in the sphere of administrative law.
2.

ABUSE OF RIGHTS IN PROCEDURAL LAW - GENERAL APPROACH
2.1. Axiological aspect
In general axiological aspect which applies essentially to each type of legal procedure, the
concept of abuse of procedural rights is connected with such values as: integrity, fairness, good
faith, loyalty, protection of trust. These values in procedural law constitute a basis for some rules of
action during trial, involving all actors of proceedings. The essence of these ideas are well reflected
in the concepts of „due process” and „fair trial”.
It is not easy to create a definition of abuse of rights in procedural law that would be both
precise and general, reflect the complexity of various behaviours during trial, which are considered
2
manifestations of abuse of procedural rights . A common component of various conceptual patterns
is that the term of abuse of rights relate to behaviour that is detrimental to said values: “actions

1

See the French concept of détournement de procédure(abuse of process). More on this topic:
WALINE,J.: Droit adminitratif, Paris 2008, p. 606-608;CHAPUS,R.: Droit administratif général. Tome I,
Motchrestien 2001, p. 1048-1054; GAUDEMET,Y.:Traité de droit administratif, Paris 2001, p. 495-498.
2
More on difficulties in defining abuse of procedural rights, see TARUFFO,M.:Abuse of procedural
rights: general report, in: Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural
Fairness, [ed. M. Taruffo], The Hague [u.a.]: Kluwer Law Internat., 1999, p. 8-10.
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taken in bad faith”, “unjustifiable breach of rules”, “fraudulent conduct”, “fundamentally unfair
3
behaviour” .
Therefore, abuse of procedural rights is committed by anyone who exercises these rights in a
manner contrary to their intended purpose, in order to harm the opponent party, or in any other
manner that is unacceptable in terms of fundamental legal values that form a basis of each fair
process. Such an approach can be applied to any type of proceeding, including administrative
proceeding and judicial review of administrative acts. Of course, it is only a general approach and
needs further clarification in a more detailed analysis.
2.2. Abuse of rights in the ECHR.
The problem of abusive exercise of the right to legal protection has been reflected in the
wording of the European Convention on Human Rights. Pursuant to Article 35 paragraph 3a), the
Court shall declare inadmissible any individual application submitted under Article 34 if it considers
that the application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto,
manifestly ill-founded or in the event of an abuse of the right of individual application. Abuse of the
right of application is, therefore, one of negative conditions for its admissibility, although it is used
very sparingly. The self-restrained attitude of the Court stems from the fact that due to the role of
protection under the Convention, the refusal to provide that protection at initial stage of proceedings,
without examination into the substance of the case, must be treated as something exceptional.
The ECHR provided extensive argumentation explaining the essence of the concept of abuse
of the right of application, and summarizing the case law built to date, in the case Mirolubovs v.
4
Latvia .The Court explained that the notion of abuse used in the cited provision had to be
understood in its ordinary sense as developed in the general theory of law - relating to a situation
where addressee of a legal norm uses it contrary to its intended purpose and in a detrimental
manner. In its case law, the Court distinguished between two main forms of abuse of the right of
application.
In the first case, application may be considered abusive if it has been deliberately based on
false facts to misguide the Court. The most severe and most symptomatic case is forgery of
documents addressed to the Court. This form of abuse can also occur as a result of omission, if
applicant failed to inform the Court about a circumstance that is of importance for the investigation of
the case. In any such situation, it must be evidenced that the applicant had the intention to mislead
the Court.
In the second case, abuse of rights takes place if applicant uses, when communicating with
the Court, insulting, offensive, threatening or provocative words which are directed towards the
opposing party, the Court itself, its judges or court clerks. However, it is not enough when the
language used by the applicant is vivid, slashing or sarcastic. To be considered abusive, it must go
beyond the limits of normal, civilised and reasonable criticism.
The Court pointed out that the concept of abuse of the right of individual application is not
limited to the above-described cases. Other situations may prove to be abusive acts also. First of all,
each applicant's behaviour that is clearly contrary to the function of the right of application
established by the Convention and which obstruct the proper functioning of the Court or efficient
conduct of proceedings before it may be regarded as abusive.
2.3. General structure of abuse of procedural rights
The problem of abuse of procedural rights has been vastly analysed by scholars of civil law
5
and penal law, also in a comparative way . Concepts of abuse of procedural rights in administrative
3

See more: Ibidem, p. 13-14.
Judg. of 15 September 2009, 798/05, §§ 62-66; hudoc.echr.coe.int.The most cited ECHR
judgements on this matter include Judg. of 5 October 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, § 36;
Judg. of 28 March, Melnikv. Ukraine, 72286/01, §§ 58-60; Judg. of 29 June 2006, Noldv. Germany,
27250/02, § 87. A selection of older ECHR judgements on this matter is available in: ZWART,T.: The
Admissibility of Human Rights Petitions: The Case Law of the European Commission of Human
Rights and the Human Rights Committee, Dordrecht 1994, p. 156-170.Seealso: REID,K.: A
practitioner's guide to the European convention on human rights, London 2012, s. 47-49
5
See in particular the excellent comparative study edited by TARUFFO,M.: Abuse of procedural
rights….
4
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law seem to be inspired by previous studies carried out by scholars of civil law and penal law. This
method is grounded in the fact that basic elements of the concept of abuse of right are so spacious
and versatile that can be applied to various procedures. The common denominator is the idea of
faulty use of procedural rights, contrary to its objectives, not for real legal protection but for harming
the opponent in the case or for other purposes that are contrary to the essence and functions of the
procedure, and even contrary to the axiological foundations of the law system (fairness, justice,
equity).
It is very difficult to build a universal concept of abuse of right that may be applicable to
different types of administrative procedures. However, we may distinguish some basic structural
components that are typical for the concept of abuse of procedural rights being in use in various
legal systems and different types of administrative procedures.
The matter of abuse of procedural rights can be analysed using various patterns. For the
sake of clarity, I have decided to separate the analysis of phenomena from the analysis of methods
for dealing with them. Therefore I am going first to indicate basic, most common forms of abuse of
procedural rights at various stages of proceedings, and then I will discuss the enforcement methods
used by the legislature and practice of law to combat abusive behaviours in administrative
procedural law.
3.

BASIC FORMS OF ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS IN ADMINISTRATIVE LAW.
3.1. Abuse of the right of action.
Theorists of civil procedural law point to the possibility of distinguishing between abuse of
litigation as such and abuse of specific procedural institutions. Abuse of litigation refers generally to
abuse of the right to seek legal protection before court. Depending on the entity that commits
abusive behaviour, it can take one of two forms, mutually symmetrical in a way. If abuse is
committed by plaintiff, it may be considered abuse of the right of action, while if by defendant abuse of defence. Abuse of the right of action occurs when plaintiff brings an action without his/her
legitimate interest. In turn, abuse of the right of defence may be obviously unfounded (devoid of
6
legal and factual grounds) defense against well-founded action .
As regards administrative procedures, one can certainly talk about the phenomenon of abuse
of the right of application, which will be here understood as initiating proceedings before
administrative bodies or initiate judicial control of administrative action without a real need for legal
protection.
The right to effective remedy is recognized as one of the foundations of modern standards in
fundamental rights. This entails a need for very cautious approach to the concept of abuse of rights
of application, due to the possible axiological collision: the concept of abuse of right of application
may not constitute a disproportionate barrier to access legal protection.
The fundamental nature of the right to fair trial does not mean that it is an absolute right,
excluding the possibility of any restrictions. On the contrary, the ECHR has repeatedly stated in its
case law that the right to a court, of which the right of access is one aspect, is not absolute; it may
be subject to limitations permitted by implication, particularly regarding the conditions of admissibility
of an appeal. However, these limitations must not restrict exercise of the right in such a way or to
such an extent that the very essence of the right is impaired. They must pursue a legitimate aim and
there must be reasonable proportionality between the means employed and the aim sought to be
7
achieved .The freedom of a state to shape the right to fair trial is limited by a requirement that it be
8
practical and effective not theoretical or illusory .
The importance of these issues in the context of this discussion in the field of procedural
administrative law was very well recognized in one of the classic English textbooks on judicial
control of administration, indicating that “[all] developed legal systems have had to face the problem
of resolving the conflict between two aspects of the public interest – the desirability of encouraging
6

See: TARUFFO,M.:op. cit.,p. 15-16.
Judg. of 29 July 1998, Omar v. France, 24767/94, § 34; Judg. of 14 November 2000,Annoni di
Gussolaand oth. v. France, 31819/96 and 33293/96, §48.
8
See: Judg. of 9 October 1979, Airey v. Ireland, 6289/73, §§ 24-26; Judg. of 19 June 2000, Kreuz v.
Poland, 28249/95, §§ 54-60; Judg. of 26 July 2005, Jedamski and Jedamska v. Poland, 73547/01,
§§ 57-67; Judg. of 17 July 2007, Yigit v. Turkey, 52658/99, §§ 33-34; Judg. of 10 March 2009,
Anacomba Yula v. Belgium, 45413/07, §§ 31-32.
7
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people to participate actively in the enforcement of the law, and undesirability of encouraging
meddlesome interlopers invoking the jurisdiction of the courts in matters in which they are not
concerned. The conflict may be resolved by developing principles which determine who is entitled to
9
bring proceedings; that is who has locus standi or standing to make a claim” .
The need to keep caution does not mean that there is a necessary contradiction between
procedural guarantees and the abuse of procedural rights. Guaranteed rights can be used
incorrectly and contrary to intended purpose, and thus can be abused. On the other hand,
procedural guarantees are not to protect and legitimize abusive practices. They serve to protect
rights, not to legitimize unfair and harmful behaviour. In other words: the guarantees end where
10
abuse begins .
3.2. Abuse of procedural rights during proceedings.
Characteristics of abusive behaviours committed by individuals during administrative
proceeding or before administrative court does not essentially differ from similar cases in civil or
criminal proceedings.
These behaviours generally take the form of so-called obstruction of proceedings - efforts to
postpone and, in some cases, even prevent the substantive examination of the case by using
procedural rights in a manner contrary to their intended purpose. They include in particular abuse of
the right to adduce evidence - making a considerable amount of evidence devoid of real significance
for factual examination of the case.
Other applications may be used for obstructionist purposes - especially ungrounded motions
to disqualify an official or a judge from performing his/her office, ungrounded motions to suspend the
proceedings or adjourn the hearing. For public forms of hearing (administrative or judicial), abuse of
the right of expression by the parties or their attorneys can occur, which may take the form of
prolonging the hearing by unnecessary tirades of participants, using the court for spreading political
propaganda unrelated to the merits of the case, or even violation of personal dignity of other
participants in the proceedings. While there is no doubt that the statements which are detrimental to
personal rights of others during trial or administrative hearing is an abuse of the right of expression
and must be given appropriate response from the presiding judge, but public promoting one's views
unrelated to the case will not always be deemed abuse of right. In its decision of 22 May 2007 in the
11
case The Georgian Labour Party v. Georgia , ECHR considers that the application is not an abuse
merely because of the fact that it is motivated by the desire for publicity or propaganda. Nor could
the applicant be said to have flouted the right of individual petition for having used exaggerations or
provocative expressions when discussing the Court proceedings, unless such statements are made
regularly and either call into question the impartiality of the Court, constitute a gratuitous attack upon
the Government agency responding in the proceedings or otherwise make it intolerable for the Court
to handle his or her application.
In assessing abuse of the administrative proceeding parties' right of expression, one should
take into account the specificities of the proceedings, which does not appear in disputes of civil law
nature. Many administrative cases deal with societal impact matters that fall within interest of not
only the direct parties to the dispute, but also other entities, including various kinds of nongovernmental organizations and similar entities. The higher social importance of ruling, there is also
the higher temperature of debate during administrative hearings or hearings held at court. It entails
the need to maintain a wider margin of tolerance for statements of the participants than in typical
bilateral disputes we are dealing with in civil law procedure.
3.3. Abuse of the right to appeal.
In the light of international standards for the protection of human rights, the right to appeal
against judgements and decisions issued in the first instance is an important, though not absolutely

9

LORD W OOLF, H., JOWELL, J.,LE SUEUR,A.: De Smith’sJudicialReview, 6th ed., London 2007, p. 6970.
10
See:TARUFFO, M.:, op. cit., p. 13.
11
Appl. No 9103/04.
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required, component of the right to fair trial . The Strasbourg case law has repeatedly emphasized
that Article 6 of the ECHR does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of
cassation. Nevertheless, a State which does institute such courts is required to ensure that persons
amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article
13
6 .
Modern constitutions rarely formulate directly the principle of two-instance judicial
14
proceeding , it is rather inferred from broader legislation safeguarding the right of fair trial.
Constitutional case law attaches great importance to this principle, as exemplified by the statement
by the Polish Constitutional Court, which stated that the principle of two-instance trial is integrated
15
into the model of general judicial system and belongs to applicable global standards of rule of law .
Despite the importance of this right, it is beyond doubt that it can be abused, by appealing
where the appeal is obviously bound to fail, and the only benefit for the applicant is to prolong the
procedure. Attempts to counter such measures are motivated by two main considerations. Firstly,
they affect negatively, contrary to the principles of fairness, the legal situation of the other party to
the proceeding, whose interest is to define his/her legal status as soon as possible. Secondly, in a
wide range of phenomena, this form of abuse of rights leads to a flood, overload, backlog of the
higher courts, which are limited in their ability to recognize a large number of cases. It is leading to
negative consequences for the functioning of the whole system of justice, greatly extending the
waiting period to get a final resolution of the case.
3.4. Abuse of the right to legal aid.
One of principles of contemporary procedural law is the obligation to pay legal costs for
activities related to seeking such protection. The principle of paying legal costs has two basic
functions. The first is fiscal one and is expressed in the fact that fees paid to the court by the parties
to the dispute cover a certain fraction of costs incurred by the judicial system. On the other hand, the
obligation to bear the costs is of preventive function, preventing bringing cases before courts too
hastily. Necessity to bear the legal costs should encourage deeper reflection on chances of success
in the trial.
In other words: when creating and applying legal rules relating to the settlement of costs, one
should strive to find the right balance between, on the one hand, the avoidance of barriers to access
to court and discouraging entities that have a legitimate interest, and on the other hand the creation
of barriers against too hasty resorting to court action and generating unnecessary costs and
16
unnecessary workload for the court .
In its case-law concerning the obligation to bear the costs of litigation, the ECHR “(…) has
never ruled out the possibility that the interests of the fair administration of justice may justify
imposing a financial restriction on the individual's access to a court. While under Article 6 § 1
fulfilment of the obligation to secure an effective right of access to a court does not mean merely the
absence of an interference but may require taking various forms of positive action on the part of the
State, neither an unqualified right to obtain free legal aid from the State in a civil dispute, nor a right
12

Criminal cases is another story, because the right to appeal against rulings on fault and
punishment is guaranteed by Article 2 of Protocol No. 7 to ECHR. Likewise, Article 14 paragraph 5
of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966.
13
Judg. of 17 January 1970, Delcourt v. Belgium,2689/65, § 25; Judg. of 23 October 1996, Levages
Prestations Services v. France, 21920/93, § 44; Judg. of 14 December 1999, Khalfaoui v. France,
34791/97; § 37; Judg. of 22 February 2011, Lalmahomed v. The Netherlands, 26036/08, § 34 and
36.
14
The principle of two-instance judicial system is expressed either as a principle of judicial system
(cf. art. 134-135 of the Constitution of Albania of 1998 r., art. 147 and 156 the Constitution of
Belgium of 1831, art. 119 para. 1 and art. 124 of the Constitution of Bulgaria of 1991 r., § 98 of the
Constitution of Finland of 1999, art. 209-210 of the Constitution of Portugal of 1976), or as a public
right of anindividual (art. 18 of the Constitution of Croatia of 1990, § 24 para. 5 of the Constitution of
Estonia of 1992). The Polish Constitution of 1997 is a special case: It recognizes the principle of
two-instance in both forms (art. 176 as a principle of judicial system, art. 78 as a right of individual).
15
Judg. of 27 June 1995,signature K 4/94, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” 1995, vol. I,
item 16.
16
See similar:De Smith’s Judicial Review, p. 851-854, 859.
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to free proceedings in civil matters can be inferred from that provision. The requirement to pay fees
to civil courts in connection with claims they are asked to determine cannot be regarded as a
restriction on the right of access to a court that is incompatible per se with Article 6 § 1 of the
Convention. The amount of the fees assessed in the light of the particular circumstances of a given
case, including the applicant's ability to pay them, and the phase of the proceedings at which that
restriction has been imposed are factors which are material in determining whether or not a person
17
enjoyed his right of access and had a hearing by a Tribunal” .
Legal costs can be a significant barrier to access to court, and even insurmountable for some
people. In democratic legal systems there are known mechanisms to remove this barrier - in very
different forms of exemption from court costs, and even paying from public funding for legal aid in
the course of proceedings.
Case law of the ECHR shows that the scope of public assistance in financing costs of trial,
including legal assistance, is a matter of the policy of judicial system carried out by the state
concerned. While in criminal cases Art. 6 paragraph 3 of the Convention guarantees the right to
free legal aid, there is no such right in respect of civil law cases (in the broad sense, encompassing
also at least part of cases dealt with by administrative courts). However, taking into account that the
right of access to court guaranteed by this regulation is a right which is "practical and effective",
Article 6 para. 1 may sometimes compel the State to provide for the assistance of a lawyer when
such assistance proves indispensable for an effective access to court either because legal
representation is rendered compulsory, as is done by the domestic law of certain contracting states
18
for various types of litigation, or by reason of the complexity of the procedure or of the case .
The Court also pointed out that the means by which a State ensures effective access to civil
courts is thus within its margin of appreciation. It is reasonable to impose conditions on the
availability of legal aid involving, inter alia, the financial situation of the litigant or the prospects of
success of the proceedings. Moreover, given the limited financial resources of most civil legal aid
schemes, it is not unreasonable to exclude certain categories of legal proceedings from this form of
19
assistance .
Unfortunately, practice shows that the phenomenon of abuse of the right to free judicial
protection has emerged. This phenomenon takes different forms, but most commonly is associated
with barratry - with bringing in many complaints and lawsuits without any real need for legal
protection, using the fact that the applicant is granted statutory exemption from legal costs, or other
form of legal aid due to his/her difficult financial situation. Another characteristic example is
intentional misleading the court as to facts relevant to granting the legal aid.
The answer to the question on why one should counteract the described phenomena is their
scale. Taking into account separate specific cases, potential losses for public budget are negligible.
However, considering the relatively large scale of the phenomenon, the need to prevent wastage of
public funds on assisting people who really do not need such assistance becomes obvious.
4.

BASIC METHODS OF PREVENTING OR COMBATING ABUSIVE BEHAVIOUR
IN PROCEDURES GOVERNED BY ADMINISTRATIVE LAW
4.1. Introduction - two main methods to counter abuse of procedural rights.

17

Judg. of 9 October 1979, Airey v. Ireland, 6289/73, § 24-26; Judg. of 19 June 2000, Kreuz v.
Poland, , §§ 54-60; Judg. of 26 July 2005, Jedamski and Jedamska v. Poland, 73547/01, §§ 57-67;
Judg. of 17 July 2007, Yigit v. Turkey, 52658/99, §§ 33-34; Judg. of 10 March 2009, Anacomba Yula
v. Belgium, 45413/07, § 31-32.
18
Case Airey v. Ireland, § 24 and 26. Similary Judg. of 7 Mai 2002, McVicar v. The United Kingdom,
46311/99, § 47 and 48. See also Judg. of 15 February 2000, Garcia Manibardo v. Spain,
38695/97, §§ 42-45; Judg. of 26 February 2002, Del Sol v. France, 46800/99, § 20 and 21; Judg. of
27 June 2006, Tabor v. Poland, 12825/02, § 39; Judg. of 22 March 2007, Siałkowska v. Poland,
8932/05, §§ 105-107; Judg. of 31 January 2012, Assunção Chaves v. Portugal, 61226/08, § 70.
19
Seemore: Judg. of 16 July 2002, P., C. i S. v. United Kingdom, 56547/00, §§ 88-91; Dec. of the
European Commission of Human Rights of 10 July 1986, W. v. United Kingdom, 10871/84.
Similarly: Dec. of ECHR of 2 July 1997, Stewart-Brady v. United Kingdom, 27436/95. See also:
Judg.of ECHR of 15 February 2005, Steel and Morris v. United Kingdom, 68416/01, § 62; Judg. of
27 June 2006, Tabor v. Poland, 12825/02, § 40; Judg. of 13 March 2007, Laskowska v. Poland,
77765/01, §§ 50-54.
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As theorists of civil procedure point out, there are two basic methods for combating abuse of
procedural rights - through general clauses prohibiting abuse of rights (e.g. clauses of good faith or
fairness) or specific solutions relating to individual procedural institutions in which abusive behaviour
20
may occur . Similar solutions can also be seen in administrative procedures. General clauses are
also used for filling gaps in the legislation, where there is no detailed solutions to prevent abusive
behaviour of the parties.
The use of general clause as a basis for combating abuse of rights in administrative
processes faces a problem of legal nature. In civil procedure there is sometimes a phenomenon of
using clauses from substantive civil law (good faith, good practice, prohibition of abuse of rights). In
administrative law such general anti-abusive clauses usually do not occur, they are elaborated by
scholars and the judicature under various bases, sometimes taken from civil law originals treated as
general legal principles which apply in all areas of law.
It should be noted that any measures to counteract (control) abusive behaviour during
proceedings must be used with due consideration. Such measures may in fact be seen as a
restriction on the right to court, and thus - to be assessed from the point of view of admissibility of
limiting this fundamental right. From the ECHR case law concerning the right to court we can draw
the conclusion about the necessity of individual approach to each case and taking its specificity into
account. Any automatic approach in the use of instruments to combat abusive behaviour can be
adverse.
4.2. The requirement to demonstrate the need for legal protection (legal, lawful
interest).
The primary barrier against abuse of the right of application (the right to initiate administrative
proceedings) is the obligation to demonstrate the need to use the remedies. Regulation of this issue
differs much in various jurisdictions, it is essentially based on the category of legal interest (in a
more or less wide sense). In order to effectively apply for initiation of proceedings one must prove
that the outcome thereof will have an impact on the legal interest of the recipient. This is by
necessity a very general approach to the problem, because even within a single legal system, there
are different concepts of legal interest with the option to effectively request the initiation of
21
proceedings . Nevertheless, a barrier against barratry in the form of having to prove the legal
interest is characteristic for virtually all jurisdictions.
A good example of this phenomenon is the German concept of the need of legal protection
(Rechtsschutzbedürfnis), directly related to the concept of abuse of the right to application.
As it is pointed out in the literature, the concept of the need of legal protection (interest in
legal protection, legitimate interest) expresses the idea according to which only the one who,
demanding protection through trial, seeks to satisfy the interest deserving legal protection, has a
claim for consideration of the case by court as to the merits. In the absence of such interest, his/her
22
request must be dismissed as inadmissible .This concept also applies to administrative
proceedings. It is considered that the request for initiation of proceedings shall be admissible only if
the applicant has an interest deserving protection (legimate interest) in order to demand specific
action from the authorities, in particular he/she needs this action to exercise or protect his/her rights,
and he/she do not use the authorities to achieve unnecessary or fraudulent purposes or otherwise
23
abuses the right to request certain action from the authorities .
The idea of this concept was well explained by the Federal Constitutional Court (hereinafter:
24
FCC) in its judgement of 24 January 2002 .The Court pointed out that the condition of necessary
legal protection means a prerequisite common to all procedural regulations that affects decision of
20

TARUFFO, M.: op. cit., p. 6-7.
Similarly:JENSEN,T.:General Report, in: The concept of interest in administrativelitigation
(personalinterest, collectiveinterest, actiopopularis) especially in environmentalmatters, 8th
Colloquium of the Association of Councils of State and SupremeAdministrativeJurisdictions of the
European Union, Copenhagen 1982, p. 139.
22
KOPP, F. O.;SCHENKE,W. R. (cooperation: SCHENKE,R. P.):Verwaltungsgerichtordnung. Kommentar,
19th edition, München 2013, p. 112.
23
KOPP, F. O.:Verwaltungsverfahrensgezetz, 5th ed., München 1991, p. 387.
24
2 BvR 957/99; „Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen”(BVerfGE) 2002, item124;
www.bundesverfassungsgericht.de.
21
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the case as to its merits. It is to be inferred from the principle of good faith applicable also in
procedural law (Treu und Glauben - § 242 BGB), the prohibition of abuse of procedural rights as
well as the principle of efficiency (Effizienz) of activities of state bodies. The lack of interest that is a
condition for legal protection (Rechtsschutzinteresse) can be inferred from the prohibition of
inadmissible exercise of right, resulting from principle of good faith and applicable also for
25
procedural law .
In the literature and case law, three main groups of situations were specified, where there is
no need for legal protection: (1) the applicant is able to more easily achieve the goal of legal
protection or has already achieved his/her goal; (2) the applicant, even with the application, is not
able to achieve his/her goal; (3) the use of judicial redress is an abuse (abuse of the right of
application - Miβbrauch des Klagerechts). The last group comprises cases covering specific uses of
formal procedural options, which, as is clear from the same intention, are not designed to give legal
protection but are often a pretext for the implementation of other purposes, contrary to the essence
26
of legal protection .
The concept of need of legal protection as a condition of admissibility of action is
undoubtedly a restriction on the right to a court, which is guaranteed in Article 19 paragraph 4 of the
German Constitution (Grundgesetz - GG). FCC gave its opinion on this matter in judgment of 27
27
October 1998 .The Court pointed out that Art. 19 paragraph 4 of GG guarantees the right to legal
action under relevant procedural regulations set out in regular laws. The admissibility of legal action,
in particular substantive review of administrative decision, may be made conditional upon the
fulfilment of certain conditions and their continued existence in the proceedings. In this case, the
legislature shaping dispute settlement procedure must take into account and actually pursue the
objective of this legal guarantee, namely effective legal protection. It must be fit for that purpose and
adapted to the possibilities of a person seeking legal protection. In accordance with Art. 19
paragraph. 4 of GG, the prerequisite for every judicial decision based on the principle of accusatorial
procedure is the need for legal protection (Rechtsschutzbedürfnis). The necessary prerequisite of
interest in legal protection (Rechtsschutzinteresse) may become out of question during the court
proceedings, if the behaviour of the participant to the proceedings seeking legal protection gives
reason to assume that he/she no more cares about the substantive consideration of the case by the
court. Dismissal of the request for legal protection due to lack of interest in the substantive outcome
of the proceedings (Sachbescheidungsinteresse) based on such argumentation does not raise
objections of constitutional nature.
Another use of the concept of legal interest as an instrument to limit abuse of the rights to
application can be the requirement of sufficient interest in the action used in the English procedure
of judicial review of administrative acts. This requirement arises both at the stage of preliminary
proceedings to grant consent for bringing an action (permission stage), as well as in the main
phase, so-called full hearing. The jurisprudence and scholars of law point out that the threshold of
legitimacy is an instrument to prevent abuse, to exclude “cranks", "nosy people”, “meddlesome
busybodies”, or "troublemakers". As regards determining whether we are dealing with abuse, it may
be important to learn about the applicant's motivation to bring the action. In particular, one must take
into account the obvious fragility of bases of the request - an obvious and indisputable lack of even
hypothetical legitimacy. If the bases for the control request do not give any hope of success, it is
preferred that the court refuse permission to bring the action on that basis alone, without entering
28
into further considerations .

25

Similarly: SCHMITT GLAESER, W.; HORN, H.-D.:Verwaltungsprozessrecht, München 2011, p. 182;
STERN, K.: Verwaltungsprozessuale Probleme in der öffentlich-rechtlichen Arbeit, München 2000, p.
180-181.
26
See wider: HUFEN, F.:Verwaltungsprozessrecht, München 2003, p. 414-419; KOPP, F. O.;SCHENKE,
W. R.: op. cit., p. 114-122; LORENZ, D.: Verwaltungsprozeβrecht, Berlin-Heidelberg-New York 2000,
p. 219-226.
27
2 BvR 2662/95; ”DeutschesVerwaltungsblatt” (DVBl) 1999, p. 166-168
28
See: De Smith’sJudicialReview, p. 78-80.
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4.3. Legal "filtering" of actions and remedies – the procedure of permission.
Legal mechanisms of "filtering" requests addressed to court may emerge already at the stage
of initiation of the proceedings (permision for bringing an action), or more often - as a means to
counter abuse of the right to appeal against judgements issued at lower stages.
An example of a system of preliminary consent to bring an action to court is solutions used in
the English system of judicial review of administrative acts. It is being pointed out in the literature of
reference that the step of obtaining the consent serves several purposes. Firstly, it can protect
public authorities by preventing or eliminating actions that are manifestly ill-founded, without the
need to carry out the complete procedure (full hearing). Therefore, this requirement can protect
against blocking (suspending) the effectiveness of administrative acts in anticipation of the legality
review (legal challenge), if it is based on alleged, false grounds. Secondly, from the point of view of
the court, the procedure for obtaining consent is a mechanism of effective administration of the
judicial system in view of the imminent danger of flooding with too many cases. A certain percentage
of cases may be rejected at the stage of consent with minimal use of the limited resources available
to the court. When granting consent for the proceedings, court may reject these elements of the
action, which do not seem to be successful in the further consideration of the case. Thirdly, from the
point of view of the applicant, the step of obtaining consent can be beneficial because it allows the
29
applicant to quickly and cheaply obtain an overall view of the court on the merits of the case . In
other words, the applicant, before defending a costly and long procedure of full recognition, can
initially assess his/her chances of success.
The procedure of court's consent for bringing an action is a rarely used option, since it can
raise some objections from the point of view of access to a court. In continental systems the abovediscussed requirement to demonstrate legal interest in the case is used more often as the legal
filter.
Initial evaluation procedure in these systems is often used in relation to the means of appeal
(so called: leave-to-appeal system). The idea is also to create a specific legal filter, allowing
separate means of appeal that are bound to fail, being brought to prolong the proceedings and
unnecessarily engaging workforce of a higher court. Concepts used in various jurisdictions vary as
to details, but their main purpose and general mechanism remain the same. The concept of
preliminary acceptance is essentially based on higher court's preliminary examination of an appeal
and taking a decision on its admissibility, which opens the door to recognize the merits of the
apppeal.
For example, Art. L.822-1 of the French Code of Administrative Justice (Code de Justice
Administrative) of 2001 indicates that a cassation appeal to the Council of State is subject to a
preliminary acceptance procedure (procédure d'admission préalable). Acceptance of this appeal is
30
refused by a judgement if it is inadmissible or if it is not based on any serious basis (arguments) .
A more complex system of "legal filtering" of means of appeal can be found in the German
proceedings of administrative courts in respect of the appeal (Berufung) to a higher administrative
court (Oberverwaltungsgericht) and revision (Revision) to the Federal Administrative Court
(Bundesverwaltungsgericht). The substantive examination of an appeal is subject to the acceptance
31
of its admissibility (Zulassung) by a higher court .The Act defines the conditions of admissibility of
appeal or revision. The appeal on points of fact and law (Berufung) shall only be admitted: (1) if
29

There is no coherent and uniform criteria for determining the issue of consent for bringing an
action. The Law on the Supreme Court of 1981 and the Civil Procedure Rules specify explicitly only
two grounds for refusal of consent: delay in bringing the action and the situation where the applicant
does not have sufficient interest in the matter being complained about. It is being pointed out,
however, that in practice only in obvious cases courts refuse their consent due to only one of these
reasons; it is believed that these issues should generally be examined in the phase of full hearing.
The most commonly used in practice reason for refusal for bringing an action is the fact that the
claim is unarguable). This reminds of criterion of no real prospect of succeeding on the claim or
issue, used in other types of actions (see more: De Smith’s Judicial Review, p.838-840.
30
See more:GOHIN, O.:Contentieux administratif, Paris 2012, s. 441-443; PACTEAU, B.: Manuel de
contentieux administratif, Paris 2010, p. 284-285.
31
For revision (Revision), its admissibility is decided by Oberwerwaltungsgericht, and if revision is
deemed inadmissible – as a result of complaint (Beschwerde) by the entity concerned – its
admissibility is decided by Bundesverwaltungsgericht (§ 132. 1 VwGO).
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serious doubts exist as to the correctness of the judgment, (2) if the case has special factual or legal
difficulties, (3) if the case is of fundamental significance, (4) if the judgment derogates from a ruling
of the Higher Administrative Court, of the Federal Administrative Court, of the Joint Panel of the
supreme courts of the Federation or of the Federal Constitutional Court, and is based on this
derogation, or (5) if a procedural shortcoming subject to the judgment of the court of appeal on
32
points of fact and law is claimed and applies on which the ruling can be based . In the case of
appeal on points of law (revision, Revision), its admissibility is conditioned on: fundamental
significance of the case, derogation from a ruling of the high courts, procedural shortcomings that
may affect the judgment (§ 132 paragraph. 2 VwGO).
Similar mechanisms for "filtering" measures of appeal are also known in other countries
33
34
(permission to appeal to a higher court) - including Sweden , Finland , Norway, Denmark,
35
Portugal, Latvia, Slovenia, Belgium, Hungary, Malta .
These legal measures for "filtering" appeals, in particular, leave-to-appeal proceedings are
36
generally not considered by the ECHR as infringement of the right to fair trial .
The role of legal filter for cases that are trivial and unrelated to a real need for legal
protection, which constitute a manifestation of abuse of the right of application, can be played by
solutions introducing thresholds of value of the dispute, below which the case may not even be
37
heard by court. These solutions apply to highest level administrative courts, but they are quite rare .
The reason is that in administrative matters it is far more difficult to determine the value of the
dispute in administrative matters than in civil cases. In many cases this will not be possible at all.
One can specify states (including Poland) having no such kind of "legal filters". It results in
admissibility of appeal against a decision of lower court in every case, irrespective of its legal
significance. In the case of Poland, an argument against the introduction of such a barrier is the
constitutional principle that court proceedings shall have at least two stages (Art. 176, paragraph 1
of the Constitution of the Republic of Poland of 1997). Any limitation on the admissibility of appeal
against rulings of administrative courts of first stage might be considered prejudicial to this principle.
Unfortunately, the absence of legal filter leads to blockages in their recognition by the Supreme
38
Administrative Court, which greatly prolongs proceedings in courts of second instance . There are
also odd situations in which legal costs incurred by the parties, and even the costs of court mail
greatly outweigh the value of the dispute.
4.4. The requirement to be represented by a lawyer
This requirement is in particular successful as a remedy for abusive lodging of actions. This
is to discourage entities that have no chance of success in the trial. Experience and knowledge of a
lawyer should be a mechanism for filtering ungrounded actions or appeals. Lawyer can discipline
the client during the trial, by explaining that certain activities may entail negative consequences for
the client because they are an expression of abuse of procedural rights.
The effectiveness of the requirement of representation by a lawyer as a means to counter
abuse of procedural rights depends to some extent on extra-legal factors, such as ethical stance of
39
the lawyer . Even in cases where this requirement is present, the risk remains that a dishonest
lawyer will continue to bring actions in accordance with the will of the one who pays him, even if they
32

§ 124. 2 Code of Administrative Court Procedure – Verwaltungsgerichtsordnung.
Art. 34 i 36 of the Swedish act of 1971 on proceedings before administrative court(1971:291).
34
Art. 13 of the Finnish act of 1996 on administrative court procedure(586/1996).
35
See: ERGEC,R.: General Report [in:] Preventing Backlog in Administrative Justice. XXIInd
Congress of the Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the
European Union, Luxembourg 2010, p. 7-8.
36
Judg. of 26 May 1988, Ekbatani v. Sweden, 10563/83, § 31.
37
Thresholds of value of subject of dispute, below which appeals to higher administrative courts are
not admissible are applicable in Greece, Spain and Slovakia – see: ERGEC, R.: General Report, p. 8.
38
According to the report on activities of the Supreme Administrative Court for 2014
(http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php), the Court settled 54.09% of cases within 12
months. What is important, when it comes to recognition of cassation, the percentage is even
smaller and amounts to 30.34% of the cases. This means that for nearly 70% of cases the waiting
time for consideration of cassation exceeds 12 months.
39
Similarly: ERGEC, R.: General Report, p. 4-5.
33
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are to manifestly fail. Similarly - during the proceedings, the lawyer himself can commit abusive
behaviour, e.g. by assuming obstructive tactics for the trial. Undoubtedly, ethical stance of a
particular lawyer is crucial. An important role in its enforcement is played by lawyer's professional
ethics and accountability mechanisms.
The requirement of legal representation by a lawyer differs across various jurisdictions. This
may involve proceedings before the courts of higher instance, an example of which may be the
German solution, where essentially a participant submitting applications must be represented by a
professional representative (or professor of law lecturing at a German university) in the proceeding
before the Oberverwaltungsgericht and the Bundesverwaltungsgericht (§ 67 of VwGO). Likewise, in
France there is an obligation of being represented by a professional representative in proceedings
before administrative courts of appeal and before the Conseil d'Etat (Art. R.811-7 of Code de justice
40
administrative), but this does not apply to all cases . Another option is an obligation of legal
41
representation by a lawyer only with regard to preparation of an appeal (such as Poland ). An
additional mechanism preventing too hasty, and even abusive bringing of appeals is to limit the
circle of professional attorneys who can represent parties in proceedings before the administrative
courts of highest instance. For example, Italian regulations generally require a party to be
represented by an attorney with at least twelve years of professional experience (not including
42
training periods) . While in France, only lawyers registered specifically with the Council of State (i.e.
those listed on the register of lawyers for the Council of State or the Court of Cassation – Ordre des
43
Avocats au Conseild’Etat et à la Cour de Cassation) may represent clients before the latter .
Undoubtedly, the requirement that an applicant be represented by a professional
representative constitutes a some kind of restriction of the right to fair trial, including due to
additional costs involved. However, in many ECHR's judgements the Court stressed that this
requirement cannot in itself be seen as being contrary to Article 6. This is usually due to the specific
nature of the proceedings in which such a requirement exists, especially with regard to supreme
courts which recognize cases that are substantially exclusively on legal issues (application of law
44
and not establishing facts) . It also involves the issue of specific requirements as to the form of
appeal to the Supreme Court.
Also, stricter regulations restricting the circle of attorneys that may represent parties before
the supreme courts in a particular sector of the judiciary were not considered by the ECHR to be
45
contrary to guarantees of the right to a court under Article. 6 of the Convention .
4.5. Financial mechanisms for the prevention of abusive behaviours during
proceedings.
Abusive exercise of procedural rights, including the right to application, can entail specific
financial consequences - in the form of legal costs borne by the opponent, and sometimes financial
losses beyond these costs, the public costs associated with drawing up official acts in matters where
there is no actual, real need for legal protection.Thus, there are also measures of financial nature to
combat abusive behaviour during proceedings.
In some countries, financial sanctions for abuse of the right of application take the form of
direct financial sanctions (fines) against those committing abusive behaviour. For example, French
regulations grant the judge the opportunity to punish the author of abusive action with a fine of up to

40

See more: GOHIN, O.:op. cit., p. 425-426.
Art. 175 § 1 Law on Proceedings before Administrative Courts. In addition to the above mentioned
countries, the obligation of legal representation by a lawyer in proceedings before courts of higher
instance, in various scope (sometimes covering only certain types of cases) is established in
Austria, Belgium, Czech Republic, Greece, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Slovenia and
Spain (see: ERGEC, R.: General Report, p. 28).
42
Similar solutions are applied in Bulgaria, Cyprus and Denmark.
43
Art. R432-1 Code de justice administrativeof 2001.
44
See: Case Tabor v. Poland, § 42; Case Siałkowska v. Poland, § 106; Case Kowalski v. Poland, §
24;Judg. of 22 March 2007, Staroszczyk v. Poland, 59519/00, § 128. Similarly: Judg of 24
November 1986, Gillow v. The United Kingdom, 9063/80, § 69]
45
Case of Levages Prestations v. France, §§ 48, 49.
41
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46

EUR 3,000 (l’amende pour recoursabusif) . On the other hand, in Estonia, the Supreme Court may
impose penalties for abuse of procedural rights, breach of faith or a delaying tactics characteristic of
bad faith. Similar arrangements exist in Austria, Belgium, Cyprus, Greece, Malta, Portugal and
47
Slovenia . Those sanctions are applied with great moderation. It is in fact a solution that raises
some doubts from the point of view of the admissibility of restrictions on the fundamental right to
48
court .
Definitely, more frequently used form of sanction imposed on an entity that commits abusive
behaviour during proceedings is charging him/her for the cost of trial. The charging of an entity
committing abusive behaviour with costs of trial can result from the application of the basic rule:
loser pays the costs, since applications or appeals that abuse procedural rights will typically be
dismissed. Sometimes, however, there are rules sanctioning the principle of division of costs for
abusive behaviour regardless of the overall result of the trial. Examples include Polish regulations,
which provide for that, regardless of the outcome of the case, the court may impose an obligation on
the party to reimburse, in whole or in part, the costs created by his negligent or clearly improper
49
conduct .
In many jurisdictions it is recognized that an entity that commits an abuse of procedural
50
rights, and such actions are causing damage to the other party, is obliged to remedy it . The
function of tort liability as a means of combating abusive behaviour during trial can be considered
both as acting preventively or restrictively. In the first case the awareness of the risk of being held
liable for damages may prevent participants to the proceedings from taking abusive behaviour. In
the second, the liability is to remedy consequences of abusive actions already committed.
A quite rare solution is the requirement to pay deposit, used in bringing in appeals. The
deposit is intended to secure the costs incurred by the other party in case the appellant loses. Of
course, there must be exceptions to the obligation to pay the deposit, otherwise it would constitute a
51
disproportionate barrier to access the court .
4.6. Methods of prevention against abusive conduct in relation to other situations.
In cases that involve abuse of special procedural rights, the solution to the problems arising
over this process is usually detailed in procedural regulations on these issues. For example, the
prevention of abuse of the right to adduce evidence is secured by regulations allowing the possibility
of refusing to accept evidence in a situation where it has no relevance to the outcome of the case.
This allows elimination of pointless evidence requests, without the need for time-consuming
examination of the specific evidence. Similarly, in the case of other obstructionist procedural
proposals (e.g. for disqualification of the judge) procedural rules provide for either their simplified
processing, without going into the merits (if the proposals are ill-grounded and are manifestly devoid
of legal and factual basis), and even the possibility of financial penalties to their proponents.

46

Art. R.741-12 Code de justice administrative. More on this topic: P. Fraisseix, Droit au juge et
amende pour recoursabusif, ActualitéJuridique. Droit Administratif (AJDA) 2000, no 1, pp. 20-30.
47
ERGEC, R.: General Report, p. 10.
48
In this context, see the decision of the Commission [ECHR] of 2 September 1996 in the case
Veriter v. France (appl. no 25308/94). The applicant alleged a breach of Convention's guarantees of
the right to a fair trial (Art. 6 of the Convention), owing to the fact that the Conseil d'Etat dismissed
his application and ordered the applicant to pay a fine of 10,000 francs (FRF) for abuse of process.
The Commission considered that part of the application concerning the fine imposed must be
rejected as incompatible ratione materiae with the Provisions of the Convention. In opinion of the
Commission, the relevant proceedings concerned neither civil rights or obligations nor a „criminal
charge" within the meaning of Article 6 para 1 of the Convention.
49
Art. 208 of the Law on Proceedings before Administrative Courts.
50
See more:TARUFFO, M.:op. cit. p. 23; STREET, T. A.:The theory and principles of tort law,
Washington 1999 [reprint], p. 334-336; W ITTING, C. A.: Street on Torts, Oxford 2015 p. 607-619;
MOOTZ (III), F. J.:Holding Liability Insurers Accountable for Bad Faith Litigation Tactics With the Tort
of Abuse of Process, Conecticut Insurance Law Journal, vo. 9:2003, pp. 468-518.
51
An example may be the Maltese solution, wherein if the appellant cannot raise a surety, leave to
appeal will only be granted where there is deemed to be a reasonable chance of the appeal being
upheld (see: ERGEC, R.: General Report, p. 9).
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As regards abuse of the right to express during the hearings before an administrative body or
administrative court, the principal instrument to combat such behaviour is the power of presiding
officer/judge to discipline the participants.

5.

CONCLUSION
The issue of abuse of procedural rights by an individual in procedural administrative law (in a
wider sense) is a complex phenomenon. Mainly, the source of the diversity of the problem is a huge
diversity of procedures governed by administrative law, already visible in the most basic division of
administrative proceedings (before administrative bodies) and the judicial review of administrative
acts. Further divisions may result from a particular stage of proceedings at which the abuse occurs at the stage of initiation of proceedings - abuse of the right of application, or at the further stages abuse of specific institutions and procedural rights.
Despite these differences, one structural element characteristic of any form of abuse of rights
remains common - the use of individual rights in a manner contrary to its intended purposes,
particularly in a manner detrimental to the other party to the dispute or openly undermining the
public interest. Such vague approach gives, on the one hand, the flexibility necessary to apply the
concept of abuse of rights to different conducts of participants to the proceedings, negatively
assessed in terms of axiology of the entire legal system or the procedural regulation concerned. On
the other hand, it requires special caution, and even restraint in the application – when incorrectly
applied, the concept of abuse of rights may undermine the fundamental value of the right to effective
legal protection.
The concept of abuse of rights in administrative procedural law, when applied reasonably,
should not be a barrier to access to legal remedies, but on the contrary - it may constitute one of the
guarantees of their effectiveness - that they will serve specific objectives, namely the protection of
legitimate interests of entities seeking legal protection before administrative bodies or administrative
courts.
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MUSLIM ARBITRATION IN FAMILY MATTERS:
CHANCE FOR PARTIES OR CHALLENCE FOR HUMAN RIGHTS
Rafał Kaczmarczyk
University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
Abstract: is the Muslim arbitration a chance for the suit’s parties to realize their religious rights and
the right to set up a way of solving conflicts on the voluntary bases or is it rather a dangerous
phenomenon threatening to the principles of the democratic legal systems based on the human
rights’ basis. This text formulates this question and tries to find an answer or rather tries to show a
way in which the answer might be found. Underway to achieve its goal the paper discusses why the
Muslim arbitration is needed for Muslim minorities, how it was established and functioning in Quebec
(Canada) and in the United Kingdom and analyzes its compatibility with the principles of secular
democracy and the human rights.
Key-words: Muslim arbitration, Muslim mediation, Islamic law, Shariʻa, human rights, secular
democracy, Muslims in Europe, divorce, limping marriages

1.

INTRODUCTION
First of all, there appears a question that needs to be formulated. Why does the issue of
Muslim arbitration exist and is quite an important subject in the contemporary world, especially in the
West? It is so because the Muslim minority in the western countries (in Europe and North America)
has become a numerous one throughout the decades of the twentieth century and its numerical
strength still and unstoppably grows and grows. That is the reason why the Muslim minority in the
western countries constitutes reasonable and compact communities that got used to another legal
system than the local one. Parallel with that appeared the phenomenon of the Muslim arbitration
and its development as well as some demands to officially recognize Shariʻa in the western
countries’ civil law. In spite of the popularity of Islamic banking and a few other things, the Muslim
arbitration concerns mainly family matters (for example so called “limping marriages” – religious
divorces, custody and inheritance). But there are also some doubts if Islamic norms should be
applied in the West where equality and the human rights are the most important principals of the
democratic legal system. Especially, women rights seem to be endangered because of those, above
mentioned, practices. So, is the Muslim arbitration a chance for the suit’s parties to realize their
religious rights and the right to set up a way of solving conflicts on the voluntary bases or is it rather
a dangerous phenomenon threatening to the principles of the democratic legal systems based on
the human rights’ basis. This text formulates this question and tries to find an answer or rather tries
to show a way in which the answer might be found.
Underway to achieve this goal several issues are to be taken under consideration in this
article. First, there is a need to present some basic data on the origin, number and display of the
Muslim minorities in the western countries, especially in those that will be later taken under
consideration because of the Muslim arbitration settled in them. Then the legal consciousness in
these minorities will be discussed to prove that there exists a need to use Islamic law regulations in
those communities and to answer on the question why it is so. Further, the examples of existing
(nowadays or in the past) Muslim arbitration will be described. The description will consider former
Muslim arbitration in family matters in Quebec (Canada) and the Muslim Arbitration Tribunals and
some forms of religious mediation in the United Kingdom that have been developing surely in the
recent years or even two decades. Finally, there will be discussed some thoughts concerning
compatibility of the Islamic law regulations with the human rights and all principles of the democratic
legal system, especially focusing on its’ compatibility with the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) which finds a
rare reflection also in the European Court of Human Rights judgments. In the end after a discussion
on chances and challenges connected with the phenomenon of the Muslim arbitration in the family
matters some conclusions will be hopefully formulated.
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The subject matter has been widely discussed among researchers around the world.
However, obviously academics from the United Kingdom and Canada have been the most
interested ones in learning more on that phenomenon because it had become a crucial issue in their
countries. The most important publication on the subject matter probably is a collection of papers
edited by Robin Griffith-Jones published by Cambridge University Press in 2013. It was titled Islam
and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shariʻa. Another important title belongs to
Werner Menski. It is Ethnic Minority Legal Studies: Managing Cultural Diversity and Legal Pluralism
published in 2009. Some interesting articles may also be found in Journal of Muslim Minorities’
Affairs; among others for example an article of Ihsan Yilmaz titled Law as Chameleon: the Question
of Incorporation of Muslim Personal Law into the English Law published in 2001. The researchers
from outside of the United Kingdom and Canada are also interested in that subject matter. A very
good example would be an article of Agata Nalborczyk and Anna Sieluska titled Muzułmanie w
Wielkiej Brytanii. Jedna czy wiele społeczności [Muslims in Great Britain: One or Many
Communities] published in the book edited by A. Parzynies titled Muzułmanie w Europie [Muslims in
Europe] published in 2005. Nowadays, it is quite easy to find numerous publications, articles and
reports considering Muslim arbitration in family matters, especially that in the United Kingdom.
2.

MUSLIMS IN THE WEST
The Muslim minorities in the Western countries find their roots mostly in the colonial past.
People living in the Islamic territories have been moving to the mother country or to the former
mother country and constitute there minorities and sometimes even tightly-knit communities. France
would be a good example. Muslim form West and North Africa moved and move to France where
they constitute some kind of communities for example in the suburbs. Sometimes those people
instead to the mother country have been moving to another colony or just to a Western country that
has been thought to be an Eden on the earth like the United States of America or Canada.
The most in the interest of this paper is the Muslim minority in the United Kingdom. It consists
of migrants from British colonies in the past, their children and contemporary migrants form former
British colonies and form the zones of conflicts. Muslims in the United Kingdom are concentrated in
the bigger cities like London, Birmingham, Leeds and Liverpool. They constitute about 2,7% of the
whole British population in the number of approximately 1,7mln of inhabitants. Concerning Muslim
minority in Europe, the certain amount of converts has to be kept in mind, too. But Hindus and
Pakistanis are those who are the most numerous group among the Muslim minority there. There is
also quite a big group of people form East Africa. After Iranian revolution in 1979 many Persians
have run to the United Kingdom. Nowadays, new Muslim migrants come from the regions of war
conflicts like Iraq after 2003 as well as Afghanistan and obviously Syria. There is also relatively
small group of Arab Muslims from various Arab countries in the North Africa and Middle East as well
as other Muslims from West Africa and South-East Asia. All those groups constitute a mosaic of
diverse ethnic and also religious minorities (varying the “version of Islam” that they believe in). So,
even if the Muslim minority members in the United Kingdom are Islam believers, their faith diverse
1
depending on their origin. Because of that they represent different schools of Islamic law as well .
3.

THE NEED OF RELIGIOUS ARBITRATION
Islamic law - Shariʻa as a system of legal and moral rules based on religion is present in each
sphere of human’s life from the day of the birth to the day of the death in private as well as in the
public aspect. The constant presence of Shariʻa norms in each Muslim life is the reason why those
norms are so deeply internalized. Further, because of that many of Muslims in the Western
countries would still like to obey Shariʻa rules although there exists another legal system – law of the
host country. And many of them just live in accordance with the rules of the Islamic law beside the
civil law. They do that voluntarily because of an internal moral imperative or under pressure of other
community members. Researches show that most of them would choose Islamic law norm if they
had a choice to obey the religious norm or to obey contrary to it civil law norm. The problem is not
irrelevant. For example there is a really urgent issue of so called “limping marriages” when a woman
obtained a civil divorce but in the eyes of her community is still a married woman because she did
not obtain a religious divorce. As such she may be even killed by other community members for
1

NALBORCZYK, A. and SIELUSKA, A. Muzułmanie w Wielkiej Brytanii: Jedna czy wiele
społeczności. In PARZYNIES, A. and others. Muzułmanie w Europie, s. 361-403.
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adultery. In Islamic law divorce is husband’s prerogative. Woman needs to divorce via litigation. But
English courts refuse to examine the cases of religious divorce and their rulings are applicable only
in the field of the civil law. Because of lack recognition of Islamic personal law in English law there
was no authority to examine cases of Islamic divorce as other issues. That was the reason why
Muslim minority started to look for alternative dispute resolution like mediation and arbitration
procedurally based on English law and legally binding in the field of English law but based on
2
substantive Islamic norms and as such also legally binding in the field of the Islamic law .
4.

MUSLIM ARBITRATION IN THE UNITED KINGDOM
In England and Wales only civil English statute law applies in family (marriage and divorce)
matters as well built on them interpretations. There is no recognition of the religious norms or
religious procedure. However, there exist some religious tribunals that may be acknowledged as a
form of mediation. There are several examples of such bodies. For other denominations also exist
such institutions: Christian National Tribunal and Beth Din (for Jews). Among Muslims such
mediation would be organized by a great variety of several Shariʻa councils like the Islamic Shariʻa
Council in the UK. The research conducted by the University of Cardiff on the mediation in Shariʻa
council in Birmingham shows that the “arbitrators” strongly demand the previous civil divorce before
taking under consideration the case of a religious divorce. In fact the limping marriages are the main
field of interest for those councils but cases concerning inheritance or custody are also resolved but
they have no legal impact in the field of civil law. The mediation may be acknowledged to be an
agreement between the parities that can choose the law and the court for potential disputes basing
3
on their agreement but the mediation itself has no legal effect .
Differently from the religious tribunals there are also in the United Kingdom some so called
“Shariʻa courts” that are acknowledged to be arbitration tribunals. In accordance with the regulations
of the Arbitration Act 1996 Shariʻa courts are regarded to be arbitration tribunals for arbitrable
matters. The ruling is legally binding if both parties in the dispute agree to give to the arbitration
tribunal power to rule in that specific case. Then the ruling is legally binding and courts are bound by
its provisions. Between 2007 and 2008 such bodies took under consideration over a hundred of
cases. Most of them were the cases of limping marriages and religious divorces. But the cases of
4
custody or nuisance neighbors have also been resolved . The Muslim Arbitration Tribunal resolves
the cases basing on the British procedure but basing its ruling on Islamic substantial norms as well.
The tribunal must consist of at least two members: one scholar of Islamic Sacred Law and one
solicitor or barrister registered to practice in England and Wales. Among the types of issues that are
taken under consideration by the MAT are Islamic divorce and family disputes, forced marriages,
5
commercial and civil arbitration, inheritance and Islamic wills as well as mosque disputes . It is
interesting that – maybe because of diverse origin of Muslims in the United Kingdom and because
they represent different Islamic law schools – among Muslim scholars in the United Kingdom
emerged a new way of interpretation of the Islamic law that is a mix of different Islamic schools of
law influenced by the local English legal tradition. That new school is sometimes called the “anglezi
6
Shariʻa .
2

YILMAZ, I. Law as Chameleon: The Question of Incorporation of Muslim Personal Law into the
English Law, s. 297-309.
See also: MENSKI, W. Ethnic Minority Legal Studiem: Managing Cultural Diversity and Legal
Pluralism, s. 181-209..
3
BUTLER-SLOSS, E. and HILL, M. The Family Law: current conflicts and their resolution. In:
GRIFFITH-JONES, R. and others. Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of
Shariʻa, s. 108-116.
4
McGOLDRICK, D. The compatibility of Islamc/Shariʻa legal system or Shariʻa rules with the
European Convention on Human Rights. In: GRIFFITH-JONES, R. and others. Islam and English
Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shariʻa, s. 68.
5
Details on the MAT’s services, legal besis, values and principles may be found on its official
website: http://www.matribunal.com/
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YILMAZ, I. Law as Chameleon: The Question of Incorporation of Muslim Personal Law into the
English Law, s. 297-309.
NALBORCZYK, A. and SIELUSKA, A. Muzułmanie w Wielkiej Brytanii: Jedna czy wiele
społeczności. In PARZYNIES, A. and others. Muzułmanie w Europie, s. 361-403.
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5.

MUSLIM ARBITRATION IN QUEBEC (CANADA)
Divorce and matters of custody, access and children protection connected with it are resolved
in Canada under federal Divorce Law Act 1985 by the federal courts. Other cases of custody,
access as well as separation are regulated by the Ontario’s law (Family Law Act 1990 and Children
Law Reform Act 1990). Both do not say a word on arbitration in family matters but they encourage
mediation which even may be compulsory. Religion-based arbitration has been existed in other
th
Canadian provinces in accordance with old British regulations form the end of 19 century. In
Ontario the Arbitration Act has been enforced in 1991. In accordance with its provisions arbitration is
possible and the arbitrator’s decision in binding for courts if two parties freely and voluntarily agree
to give the power of resolving their dispute to a third party. The problem was that the Act did not
require any form of such an agreement as well as for the arbitrator’s decision. In spite of it religionbased arbitration took place in Ontario under Christian, Jewish and Muslim norms. But it was a fact
not well-known to the public. In 2003 the Islamic Institute of Civil Justice has set up an arbitration
based on Shariʻa and widely announced that it is “Shariʻa court” in Canada. It found a result in a
huge public pressure to forbid religion-based arbitration, especially the Muslim one. In 2004 Maryon
Boyd in the Ministry of the Attorney General prepared the report that had suggested to keep
allowing to resolve disputes in the method of religion-based arbitration but the report formulated also
some recommendations for more sufficient and trustworthy arbitration. Among other it suggested
that there should exist a minimal qualification for arbitrators (in Canadian and religious law), that
arbitration agreement and the arbitrator’s decision should be in the written form and should be
archived with the records of the case for ten years, that cases considering children should be
controlled by the courts and some mechanisms of verifying if the approval of the arbitration
agreement is voluntary and free in fact. Theoretically all the recommendations have been accepted
7
by the Ontario’s government .
8
But finally, all kinds of faith-based arbitration have been banned in Quebec . In fact it is not
fully banned but it is not binding for courts, so when parties do not agree with the arbiter’s decision
they can continue their dispute in the court. Civil law divorces are obviously the matter resolved by
the federal courts under the federal law but the religious ones are being resolved by the religion9
based arbitration under religious rules .
6.

ISLAMIC LAW AND THE HUMAN RIGHTS
The best way to begin the analysis on compatibility of Islamic law with principles of
democracy and first of all with the human rights is to compare Islamic law rules with the rights and
freedoms guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (further ECHR) and to examine judgments of the European Court of Human Rights
(further ECtHR) looking for judgments considering Islam and Shariʻa. There are a few judgments
that are considering religious symbols and clothing but they are not important for this research.
There is only one judgment that seems to be considering compatibility of Islamic law with the human
rights. It is the ruling in the Refah Patrisi (The Welfare Party) v Turkey case. The Party has been
compulsory dissolved by Turkish Constitutional Court because of its anti-secularism. It was the very
first time that a party has been dissolved in Turkey because any other reason than the separatism.
Moreover, the party did not have any anti-secular demands in its statutes or program and in spite of
its political success has not undertaken any anti-secular initiatives. However, the party’s chairman,
two his deputies and a few members of the party have been publicly calling for introducing pluralistic
legal system based on the religious criteria and for applying Shariʻa law in Turkey and for doing so
even if violence would have had to be used. That is why the Constitutional Court in Turkey has
dissolved the Refah Partisi. The party itself, its chairman and two his deputies have lodged a plaint

7

BOYD, M. Ontario’s `Shariʻa courts`: law and politics interwined. In: GRIFFITH-JONES, R. and
others. Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shariʻa, s. 176-186.
8
McGOLDRICK, D. The compatibility of Islamc/Shariʻa legal system or Shariʻa rules with the
European Convention on Human Rights. In: GRIFFITH-JONES, R. and others. Islam and English
Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shariʻa, s. 68.
9
BOYD, M. Ontario’s `Shariʻa courts`: law and politics interwined. In: GRIFFITH-JONES, R. and
others. Islam and English Law: Rights, Responsibilities and the Place of Shariʻa, s. 183.
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against Turkey at the ECtHR and that was the reason why the ECtHR has been considering (among
10
other things) if Islamic law is compatible with ECHR
The Chamber of the ECtHR in its ruling said that Islamic law as the system of norms based
on religious beliefs, dogmas and divine rules was a stable and invariable system of norms. As such
it was contrary to the pluralism in the political sphere and constant evolution of public freedoms.
Moreover, in the opinion of ECtHR Shariʻa is a legal system diverging clearly from the Convention’s
values and introducing Shariʻa would harm fundamental principles of democracy that may be
inferred from whole ECHR. So the party supporting the idea of applying Islamic law even may not be
recognized as an association complying with the democratic ideal which is ECHR’s spirit. The
ECtHR underlined that particularly Islamic criminal aw, criminal procedure and legal status of
women as well as the scope in which Islamic law intervenes in each sphere of private and public life
11
are incompatible with the values of ECHR . Additionally, ECtHR pointed out that in the secular
democracy people even by the decision of the majority may not delegate any legislative or judicial
12
powers to an entity [God in this case] that is not responsible to them .
13
The Grand Chamber of the ECtHR concurred with the ruling of the Chamber also adding
that the party was going to enforce the regulations of Islamic personal law which according with the
plurality of legal systems based on religious criteria would be applicable to quite a significant part of
Turkish society harming their rights and freedoms, particularly mentioning gender based
discrimination of parties concerned and privileges of male sex in matters of divorce and succession
14
as well as polygamy .
By the way, there was a case in Britain in which a woman and her child have not been
deported to Lebanon because its legal system based on religion would harm their right to family life
15
(Article 8 of ECHR) .
However, some scholars have another, at least partially justified, opinion that Islamic law or
generally Shariʻa is compatible with the very concept of human rights and differently than the ECtHR
say that Shariʻa is based on interpretations and re-interpretations conducted by the jurisprudence
(clerics, judges, scholars, state legislatives) and as such constitutes a dynamic and constantly
evolving system that may even be chance for improvement of the human rights’ protection in the
countries where Islam is a state religion or where Islamic law is applied or where principles of
16
Islamic law are a base for the statutory law . Moreover, opinion that it is impossible to support a
regime based on Shariʻa and at the same time obey the democratic standards is discriminatory itself
17
because says that there may exist Christian-democrats but no Muslim-democrats .

7.

DISCUSSION
However, the research of Samia Bano showed that Shariʻa councils and Muslim arbitration
have created a complete subsidiary system of dispute resolution which many Muslims think that
have to use and to obey it. Moreover, the research of Samia Bano shows that Islamic mediation is a
reservoir of conservatism and traditional view towards women as mothers, wives and daughters, not
10
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2001.
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2001.
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2003.
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2003.
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[2008] UKHL 644.
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18

protecting them against deprivation during the whole procedure . On the other hand, the system of
informal and formal bodies for alternative dispute resolution in accordance with the Shariʻa rules in
the United Kingdom as well as in some other countries just exists. It may be a good way for
realization of some people needs for religion-based alternative way of dispute resolution. It would
even be an opportunity for women to better realize their rights within the Muslim community. But that
would demand further inclusion of Shariʻa mediation and arbitration into formally recognized legal
procedures what would enable to set up standards for arbitrators or judges and to improve quality
19
and trustworthiness of those bodies .
In the mentioned above Refah case at the ECtHR judge Kovler compiled a concurring
opinion. The judge criticized the terms Islamic fundamentalism (§94 of the judgment), totalitarian
movements (§97 of the judgment) and threat to democratic regime (§107 of the judgment) as the
terms from political ideology rather than the legal analysis. Moreover, judge underlines that the
polygamy is a wider phenomenon than only “gender-based discrimination of parties concerned” and
that the ECtHR did not sufficiently analyze the issue of the pluralism of the legal systems that has a
long ancient and contemporary tradition. According to the judge’s opinion minorities members may
have more than one legal status.
Although it should not be so, it is possible that the ECtHR’s opinion towards Islam has been
affected by the events of 9/11, war against terror and world-wide anti-Islamic and at least a bit
discriminatory attitude towards Muslims held by the world public opinion. Obviously Islamic legal
system may not be incorporated in the democratic legal system just because it is another legal
system. But its elements may be incorporated and some aspects of legal pluralism (for example
existing in Canada) do not have to infringe upon the human rights of public freedoms. It is clear that
some provisions of Shariʻa are discriminatory towards women, especially in the field of divorce and
inheritance as such being incompatible with the Convention’s values. But depending on
interpretation Muslim arbitration in family matters as well as legal pluralism in the field of personal
status may harm or be compatible with the Articles 8 and 9 of the ECHR. The second option may be
supported by the fact that the participation in Muslim mediation and arbitration is based on the
voluntary decision of the parties concerned.

8.

CONCLUSIONS
Putting above mentioned facts and attitudes together the picture of the discussed issue may
appear and that the preliminary condition to express any conclusions. Considering all collected data
the below conclusions may be formulated.

The Shariʻa law as a whole is incompatible with the human rights and the democratic
standards as a whole. But this fact is irrelevant because incorporation of several institutions
or constituting Muslim arbitration are taken under consideration.

Even the Islamic law norms on family (divorce, custody as well as inheritance) are in many
aspects incompatible with the human rights by discrimination of women.

Participation in the Muslim mediation and arbitration in family matters (as well as in other
matters) is based on the voluntary basis. As such it does not harm anybody’s rights. In that
way it may even be a chance for realization needs of moral life or of in other words of
religion-based legal services. It would answer a demand that is realization in some kind of
rights declared in Articles 8 and 9 of ECHR.

However, sometimes there are some doubts if all parties to a dispute, particularly women
agreed freely and voluntarily to participate in the Muslim arbitration. That is the reason why
the Muslim arbitration should be recognized in the Western countries. Thanks to that the
state would improve or create its control over the Muslim arbitration and mediation
guaranteeing high standard of arbitrators’ qualifications, conduct of the procedure and
particular care of consent to participation in the religion-based arbitration.
18
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The Muslim arbitration and mediation are useful and help to answer on real needs of the
Muslim minorities in non-Muslim states. The best example for that would be the issue of so
called limping marriages.
It can be clearly seen that Muslim arbitration in family matters may be or even is a chance
for the parties to a dispute to realize their rights and needs and the great challenge for
human rights at the same time. It depends on the states’ policy which option will prevail.
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HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A ZÁKLADNÉ PRÁVA1
Katarína Kalesná
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The paper deals with the rights of defence of undertaking (the privilege against supplying
self-incriminating information and legal professional privilege) in context with Commission´s
investigative powers laid down in Reg. 1/2003. It refers to case law of the European Courts as an
important source of interpretation of the relevant articles of the Act N. 136/2001 on Protection of
Competition.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právom na obranu podnikov (najmä právom proti poskytnutiu
sebainkriminujúcich informácií a právom na ochranu komunikácie podniku s právnikom) v kontexte s
vyšetrovacími právomocami Komisie podľa nar. č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej
súťaže stanovených v článku 81 a 82 Zmluvy. Judikatúru európskych súdov považuje za cennú
interpretačnú pomôcku aj pri výklade relevantných ustanovení zák. č. 136/2001 Z. z. o ochrane
hospodárskej súťaže v platnom znení.
Key words: súťaž, základné práva, vyšetrovacie právomoci Komisie, právo na obranu podnikov,
právo proti poskytnutiu sebainkriminujúcich informácií, právo ochrany korešpondencie právnik-klient
Kľúčové slová: competition, fundamental rights, investigative powers of Commission, rights of
defence of undertaking, privilege against supplying self-incriminating information, legal professional
privilege
ÚVOD
Ochrana hospodárskej súťaže a jej význam
Motívy právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v európskom práve i vnútroštátnom
práve členských štátov EÚ vyplývajú predovšetkým z jej významu pre riadne fungovanie trhového
mechanizmu. Je všeobecne známe, že súťaž na svoju existenciu potrebuje trh a trh kolabuje bez
fungujúcej súťaže. Z toho rezultuje, že každý trh, či už trh jednotlivého štátu alebo vnútorný trh EÚ
potrebuje súťaž. V podmienkach vnútorného trhu EÚ súťaž navyše plní nezanedbateľnú integračnú
funkciu, bráni vytváraniu prekážok intraúnijného obchodu a slúži tak cieľom liberalizácie
hospodárskeho styku i realizácie základných slobôd vnútorného trhu – voľného pohybu tovaru,
osôb, služieb a kapitálu.
Úlohou súťažného práva je preto chrániť hospodársku súťaž pred jej obmedzovaním,
vytvárať podmienky na jej ďalší rozvoj a prispievať tak k celkovému hospodárskemu rozvoju v
prospech spotrebiteľov, pre ktorých práve súťaž vytvára pestrosť ponuky a tým aj možnosť
uspokojenia ich potrieb. Jednotlivé formy obmedzovania hospodárskej súťaže môžu mať značný
dopad na spotrebiteľský blahobyt, ktorý sa môže prejaviť rôznym spôsobom. Podľa posledných
štúdií môžu napr. kartelové dohody viesť k podstatnému zvýšeniu cien až o 60 – 70 percent. Svedčí
o tom aj prípad vitamínového kartelu, ktorý postihla Európska komisia v r. 2001, kde zvýšenie cien
2
predstavovalo až 30 – 60 percent.
Vyšetrovanie protisúťažného správania prináleží v podmienkach EÚ Európskej komisii, v
podmienkach členských štátov EÚ jednotlivým orgánom ochrany hospodárskej súťaže, u nás
Protimonopolnému úradu SR (ďalej „PMÚ). Súťažné orgány majú prirodzený záujem oprieť svoje
závery o možnom protisúťažnom konaní aktérov hospodárskej súťaže predovšetkým o písomné
dôkazy. Často je však proces ich získavania veľmi komplikovaný, pretože podniky participujúce na
1
1.1

1

Tento príspevok vznikol za podpory grantu č. APVV-0158-12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany
hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.
2
Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (Materiál PMÚ), dostupné na antimon.gov.sk.
29.04.2015, s. 6.
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jeho jednotlivých formách, najmä karteloch, sú si vedomé protiprávnosti svojho konania, a preto sa
3
usilujú minimalizovať existenciu takýchto dôkazov, prípadne ich maskovať či skryť. Vzrastajúcej
sofistikovanosti foriem protisúťažných aktivít sa musia prispôsobovať aj vyšetrovacie metódy
súťažných orgánov, medzi ktorými narastá v súčasnosti najmä význam inšpekcií slúžiacich na
získavanie podkladov a informácií o protisúťažnom konaní. Cieľu získavania podkladov a informácií
slúži aj žiadosť o poskytnutie informácií a napokon dobrovoľné poskytnutie informácií zo strany
podnikateľských subjektov či už v žiadosti o imunitu v rámci programu zhovievavosti (leniency
program) alebo od prípadného sťažovateľa. V prípade dobrovoľného poskytnutia informácií zo
strany podnikov sa vyšetrovanie Európskej komisie zameria len na overenie, resp. doplnenie
poskytnutých informácií a dôkazov, nezriedka na základe ústneho vysvetlenia fyzických a
právnických osôb. Vzhľadom na komplikovanosť procesu získavania informácií a dôkazov budú
často dostatočné aj nepriame dôkazy, z ktorých možno vyvodiť pravdepodobnosť protisúťažného
deja. Vecou zúčastnených subjektov potom je, aby takéto závery súťažného orgánu vyvrátili
vlastnými dôkazmi.
Ľudské a základné práva v práve EÚ
Vzhľadom na to, že pôvodné ES boli založené predovšetkým ako ekonomické integračné
zoskupenia, nebola problematika ochrany ľudských práv a základných slobôd v stredobode záujmu
európskeho práva od počiatku. Až s narastajúcou kompetenciou orgánov EÚ, rozširujúcou sa
európskou legislatívou a tomu zodpovedajúcou rozvíjajúcou sa súdnou praxou sa postupne stávala
aktuálnou i táto otázka, pretože normotvorba i aplikačná prax sa prirodzene dotýkali v čoraz
citeľnejšej miere aj tejto oblasti. Ochrana ľudských a základných práv sa vnímala ako integrálna
súčasť všeobecných právnych zásad zakotvených najmä v bohatej judikatúre Súdneho dvora EÚ.
Za určitý medzník vo vývoji ochrany základných práv možno považovať Chartu základných práv EÚ,
ktorá bola pôvodne prijatá ako politická deklarácia na konferencii v Nice v decembri roku 2000.
Právnu záväznosť však nadobudla až prijatím Lisabonskej zmluvy. Nová úprava zakotvená v čl. 6
ods.1 Zmluvy o EÚ deklaruje, že „Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte
základných práv zo 7.12.2000“ a zároveň priznáva Charte rovnakú právnu silu ako majú zmluvy (t.j.
Zmluva o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ, ďalej „ZEÚ a „ZFEÚ“). Na rozdiel od Ústavnej zmluvy však
neinkorporuje text Charty do znenia ZEÚ, Charta sa však stáva rovnocennou súčasťou primárneho
4
práva ako zmluvy. Jej nepopierateľný význam spočíva v tom, že katalogizuje základné práva a
predstavuje ich ucelenú úpravu. Z hľadiska ochrany základných práv má zároveň nepochybný
význam aj čl. 6 ods.2 ZEÚ, ktorý ustanovuje, že „Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd.“ ZEÚ teda vytvára právny základ na pristúpenie k Európskemu
dohovoru, ktorý doposiaľ v práve EÚ chýbal. Z ust. čl. 6 ods.3 ZEÚ zároveň vyplýva, že ľudské
práva a základné slobody kodifikované Dohovorom predstavujú všeobecné zásady práva Únie.
1.2

Vzájomný vzťah ochrany základných práv a ochrany hospodárskej súťaže
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ochrana hospodárskej súťaže a ochrana základných
práv predstavujú dve úplne samostatné a od seba nezávislé oblasti v rámci európskeho práva.
Avšak práve vyšetrovanie porušení hospodárskej súťaže a konanie v súťažných veciach sú
príkladom toho, ako problematika ochrany základných práv postupne preniká aj do európskeho
súťažného práva, ktoré bolo významnou agendou európskeho práva prakticky od vzniku
Európskych spoločenstiev, a to najmä vzhľadom na význam hospodárskej súťaže pre vytváranie a
fungovanie spoločného a neskôr vnútorného trhu.
Ochrana základných práv má význam jednak v štádiu vyšetrovania porušení hospodárskej
súťaže, jednak aj v samotnom konaní v súťažných veciach. V závislosti od toho ktorého štádia môžu
byť pochopiteľne relevantné rôzne základné práva. Osobitnú skupinu predstavujú všeobecné
princípy a základné práva, ktoré slúžia ako procesné záruky garantujúce riadny proces. Do tejto
kategórie sa zahŕňajú napr. princíp prezumpcie neviny, princíp rovnakého zaobchádzania, právo na
1.3

3

FAULL, J., NIKPAY, A.: The EC Law of Competition. Nw York and Oxford: Oxford University
Press, 2007, s. 858
4
ŠIŠKOVÁ, N.: Lisabonská smlouva a Listina základních práv EÚ. In GERLOCH, A., WINTR,J.
(eds): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009,s. 327
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5

ochranu dôverných informácií, uznanie legitímnych očakávaní , právo byť vypočutý, princíp ne bis in
idem a iné. V štádiu prešetrovania a získavania informácií a dôkazov má význam najmä právo na
obranu podnikov ako prirodzená protiváha vyšetrovacích právomocí Európskej komisie, ktoré môžu
zasahovať aj do sféry chránených základných práv. Dôležitá je predovšetkým vyváženosť ochrany
oboch zreteľahodných záujmov – ochrany hospodárskej súťaže a ochrany základných práv, ku
ktorých stretu tu dochádza. Súčasťou práva na obranu podnikov je najmä právo proti poskytnutiu
sebainkriminujúcich informácií a právo na právnu pomoc. Dôležitý je však vo všeobecnosti aj princíp
6
proporcionality, ktorý obmedzuje rozsah vyšetrovacieho konania jeho sledovaným cieľom.
VYŠETROVACIE PRÁVOMOCI EURÓPSKEJ KOMISIE
Na plnenie svojich povinností vyšetrovať a stíhať nedovolené obmedzovanie hospodárskej
súťaže disponuje Európska komisia tomu zodpovedajúcimi vyšetrovacími právomocami, ktoré
upravuje Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených
7
v článkoch 81 a 82 Zmluvy (ďalej „nar. č. 1/2003“).
Za účelom odhalenia akejkoľvek dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu
zakázaných článkom 101 ZFEÚ alebo zneužívania dominantného postavenia zakázaného článkom
102 ZFEÚ môže Európska Komisia podľa čl. 18 ods.1 nar. č. 1/2003 požiadať podniky jednoduchou
žiadosťou alebo rozhodnutím o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií. V prípade
jednoduchej žiadosti Európska komisia určí podľa čl. 18 ods.2 „právny základ a účel žiadosti,
špecifikuje, aké informácie sa požadujú a stanoví lehotu, počas ktorej majú byť informácie
poskytnuté.“ Zároveň upozorní aj na pokuty podľa čl. 23 cit. nar. za poskytnutie nesprávnych alebo
zavádzajúcich informácií. Analogicky je upravená v čl. 18 ods. 3 cit. nar. žiadosť o poskytnutie
informácií vo forme rozhodnutia. V tomto prípade Európska komisia uvedie nielen pokuty podľa čl.
23 cit. nar., ale aj pokuty podľa čl. 24 cit. nar. a upozorní na právo vzniesť námietky proti
rozhodnutiu pred Súdnym dvorom. Podniky sú povinné podľa čl. 18 ods. 4 cit. nar. požadované
informácie poskytnúť, pričom nesú aj zodpovednosť za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo
zavádzajúcich informácií.
Cieľu získať informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania slúži aj právomoc klásť otázky
každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá s tým súhlasí (čl. 19 cit. nar.).
Veľmi efektívnym a v praxi aj často využívaným prostriedkom získavania informácií a
podkladov potrebných na činnosť Európskej komisie sú inšpekcie, ktoré Európska komisia môže
podľa cit. nar. vykonávať jednak v obchodných priestoroch podnikov (čl. 20 cit. nar.) a jednak v
iných (súkromných) priestoroch (čl. 21 cit. nar.).
Ustanovenie čl. 20 ods. 2 cit. nar. dáva úradníkom Európskej komisie a iným osobám
oprávneným na vykonanie inšpekcie právo
2

vstúpiť do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravných prostriedkov podniku,
prekontrolovať všetky obchodné knihy a záznamy bez ohľadu na formu, v akej sú uchovávané,
vyhotoviť alebo získať akékoľvek kópie formulárov, výťahov z obchodných kníh a záznamov,
zapečatiť prevádzkové priestory a obchodné knihy alebo záznamy na čas a rozsah potrebný na
inšpekciu,
- vyžadovať od zástupcov podniku vysvetlenie k skutočnostiam alebo dokumentom vzťahujúcim
sa k predmetu a účelu inšpekcie a zaznamenať odpovede.
-

Právomoc vykonať inšpekciu sa opiera o písomné oprávnenie, v ktorom sú uvedené predmet
a účel inšpekcie a pokuty prichádzajúce do úvahy podľa čl. 23 cit. nar. (čl. 20 ods. 3 cit. nar.).
Podniky sú povinné podrobiť sa inšpekciám nariadeným Európskou komisiou (čl. 20 ods. 4 cit. nar.).
V prípade, že sa podnik bráni inšpekcii nariadenej Európskou komisiou príslušný členský štát
poskytne pomoc, prípadne inšpekciu možno vykonať s asistenciou polície alebo zodpovedajúceho
vynucovacieho orgánu.
Inšpekcia v iných ako obchodných priestoroch prichádza do úvahy podľa č. 21 ods. 1 cit. nar.
v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že obchodné knihy a iné záznamy, ktoré „môžu mať
5

FAULL, J., NIKPAY, A.: The EC Law of Competition. Nw York and Oxford: Oxford University
Press, 2007, s. 861
6
Tamže, s. 873
7
V súčasnosti ide o čl. 101 a 102 ZFEÚ.
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význam ako dôkaz vážneho porušenia čl. 81 alebo 82 Zmluvy, sú uložené v iných priestoroch,
pozemkoch a dopravných prostriedkoch, vrátane obydlí riaditeľov, manažérov a iných pracovníkov
príslušného podniku.“ Článok 21 ods. 2 cit. nar. požaduje, aby sa v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje
inšpekcia, vymedzil predmet a účel inšpekcie, dátum a právo na preskúmanie rozhodnutia Súdnym
dvorom. Takéto rozhodnutie sa však nemôže vykonať bez predchádzajúceho povolenia
vnútroštátneho súdneho orgánu príslušného členského štátu (čl. 21 ods. 3 cit. nar.).
Niet pochybností o tom, že práve inšpekcia je jedným z najúčinnejších vyšetrovacích
nástrojov, ktoré má Európska komisia pri vyšetrovaní porušení hospodárskej súťaže k dispozícii.
Hoci uplatnenie základných práv v súvislosti s právom na obranu podniku má svoju relevanciu aj pri
aplikácii ostatných vyšetrovacích prostriedkov v rámci stanovených právomocí Európskej komisie,
potenciál stretu ochrany základných práv a ochrany hospodárskej súťaže bude zrejme práve pri
inšpekciách najvyšší. Európsky súd pre ľudské práva už v prípade Societé Colas Est a. i. v.
Francúzsko judikoval, že vykonanie inšpekcie aj v obchodných priestoroch podniku možno
kvalifikovať ako zásah do súkromia v zmysle čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv,
8
hoci ochrana hospodárskej súťaže odôvodňuje takýto zásah.
Aj z týchto dôvodov sa nepripúšťa vykonanie inšpekcie bez podozrenia, resp. dôvodu vo
forme tzv. vyhľadávacej inšpekcie (fishing expedition). Naopak, v poverení na vykonanie inšpekcie
je potrebné dôsledne špecifikovať predmet a účel, t.j. aké informácie alebo podklady Európska
komisia hľadá, resp. overuje.
Aj európsky zákonodarca si v plnom rozsahu uvedomuje význam ochrany základných práv
ako protiváhu vyšetrovacích právomocí Európskej komisie pri odhaľovaní porušení hospodárskej
súťaže. Svedčí o tom bod. 23 preambuly k nar. č. 1/2003, z ktorého vyplýva, že „pri plnení
rozhodnutia Európskej komisie nemôžu byť podniky nútené, aby pripustili, že spáchali priestupok,
ale sú v každom prípade povinné odpovedať podľa skutočnosti na otázky a poskytnúť dokumenty,
dokonca aj keď tieto informácie môžu byť použité proti nim alebo proti inému podniku ako dôkaz o
porušení.“
Napokon treba podotknúť, že cennou pomôckou pri interpretácii vyšetrovacích právomocí
Európskej komisie upravených v nar. č. 1/2003 je rozhodovacia prax Európskej komisie rovnako ako
judikatúra európskych súdov, a to vrátane starších rozhodnutí prijatých ešte počas platnosti nar. č.
17/62, ktoré bolo nahradené nar. č. 1/2003. Najdôležitejšie vyšetrovacie právomoci (žiadosť o
9
informácie, inšpekcie v obchodných priestoroch) zostali v podstate rovnaké.
PRÁVO NA OBRANU PODNIKOV
Právo proti poskytnutiu sebainkriminujúcich informácií (the right to remain silent)
Právo proti sebaobviňovaniu predstavuje dôležitú súčasť práva na obranu podnikov, ktoré
možno aplikovať ako pri využití vyšetrovacích právomocí Európskej komisie, tak aj v samotnom
konaní. Jeho význam, ako sme už uviedli, akcentuje aj preambula k nar. č. 1/2003 (bod 23), z ktorej
jednoznačne vyplýva, že podniky nemožno nútiť, aby priznali porušenie práva na ochranu
hospodárskej súťaže, ktoré má, naopak, preukázať orgán ochrany hospodárskej súťaže, t. j. v tomto
prípade Európska komisia. Preto v zásade platí, že všetky otázky, ktoré sa podniku kladú, či už v
žiadosti o poskytnutie informácií alebo počas inšpekcie sa musia pohybovať v medziach „zákazu
sebaobviňovania“.
Explicitné uznanie tohto práva v preambule k nar. č. 1/2003 je plne konzistentné aj s
judikatúrou Súdneho dvora predchádzajúcou prijatiu nar. č. 1/2003. Svedčí o tom judikát ORKEM z
r. 1989, v ktorom Súdny dvor jednoznačne judikoval, že Európska komisia „nemôže nútiť podnik
poskytnúť odpovede, ktoré by mohli zahŕňať z jeho strany pripustenie porušenia, ktoré je povinná
10
preukázať Európska komisia.“
3
3.1

8

Societé Colas Est a. i. v. Francúzsko, 16. apríl 2002, č. 37971/97. (Citované podľa KALESNÁ, K.,
BLAŽO, O. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s.
129
9
FAULL, J., NIKPAY, A.: The EC Law of Competition. Nw York and Oxford: Oxford University
Press, 2007, s. 861
10
Case 374/87 Orkem v. Komisia [1989], 3283, bod 34 a 35. V tomto judikáte Súdny dvor zároveň
judikoval, že toto právo sa aplikuje len, ak sa podnik núti vo svojom dôsledku pripustiť svoju účasť
na porušení.
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Ani toto právo však nie je absolútne; pripustenie opaku by totiž viedlo k neefektívnosti
vyšetrovacích nástrojov Európskej komisie a tým aj k paralyzovaniu celého účelu nar. č. 1/2003. V
tomto zmysle potvrdil obmedzenie tohto práva aj Súdny dvor v judikáte ORKEM, keď pripustil právo
Európskej komisie žiadať od podniku všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú faktov a tiež
dokumenty, s ktorými disponuje, a to bez zreteľa na to, či sa dajú použiť proti nemu alebo inému
11
podniku na založenie dôkazu protisúťažného konania.
Judikát ORKEM teda jednoznačne potvrdil existenciu povinnosti podniku spolupracovať a
poskytnúť Európskej komisii všetky potrebné informácie a dokumenty, ktoré môžu v konečnom
dôsledku svedčiť proti nemu a preukazovať jeho protiprávne správanie. Kým povinnosť poskytnúť
všetky dokumenty nie je možné nijako spochybniť, odpoveď na otázku, ktoré informácie možno
považovať za faktické, zďaleka nie je natoľko priamočiara, a teda aj hranica medzi prípustnými a
12
neprípustnými otázkami môže byť veľmi jemná.
Povinnosť rešpektovať komunikáciu podniku s externým právnikom alebo právo
ochrany korešpondencie právnik – klient (legal professional privilege)
Na rozdiel od privilégia proti sebainkriminácii sa právna úprava v nar. č. 1/2003 o povinnosti
rešpektovať komunikáciu podniku s externým právnikom nezmieňuje. Princíp ochrany tejto
13
komunikácie založil Súdny dvor v prípade Australian Mining and Smelting Europe.
Podobne ako privilégium proti sebainkriminácii nie je ani právo na ochranu komunikácie s
právnym poradcom absolútne. Podnik teda síce má právo na právnu pomoc, ktoré treba
14
rešpektovať ako vo vyšetrovacej fáze tak aj vo fáze samotného konania , či už administratívneho
15
konania pre Európskou komisiou alebo konania pre Súdnym dvorom , avšak aj toto právo má svoje
limity. Súdny dvor v judikáte Australian indikoval tri základné obmedzenia tohto práva. V prvom rade
je ochrana obmedzená len na komunikáciu medzi podnikom a jeho externými právnymi poradcami a
nerozširuje sa v žiadnom prípade aj na korešpondenciu s domácimi (internými) poradcami. Preto ani
16
interné právne oddelenie podniku nie je vyňaté z prehliadky inšpektorov Európskej komisie.
Súdny dvor zároveň obmedzil ochranu len na korešpondenciu s právnikom, ktorý je členom
17
Advokátskej komory v členskom štáte ; Európska komisia je však pri aplikácii tohto pravidla
18
benevolentná. Tretie obmedzenie tohto práva spočíva v tom, že dokumenty, pre ktoré sa ochrana
požaduje, musia byť pripravené v záujme ochrany práv podniku alebo v záujme získania právnej
19
rady vo vzťahu k predmetu konania. Komunikácia s externým právnym poradcom musí teda
smerovať k výkonu práva na obhajobu v súťažnej veci.
Napokon treba zdôrazniť, že nar. č. 1/2003 nedáva podniku právo byť vypočutý predtým ako
20
Európska komisia začne vykonávať svoje vyšetrovacie právomoci. Rovnako výkon vyšetrovacích
21
právomocí, konkrétne napr. zákonnosť inšpekcie, nie je podmienená prítomnosťou advokáta.
Neprítomnosť externého advokáta teda nespôsobuje nezákonnosť vykonávanej inšpekcie a nie je
22
stanovená ani povinnosť čakať so začatím inšpekcie na príchod externého advokáta.
3.2

11

Tamže, bod 34.
FAULL, J. NIKPAY, A.: The EC Law of Competition. Second edition. New York and Oxford:
Oxford University Press, s. 867
13
Australian Mining and Smelting Europe v. Commmission [1982] ECR 1575, case 155/79
14
Hoechst (spojené prípady 46/87 a 277/88 Hoechst AG v. Commission [1989], ECR 2859, bod 16.
15
Australian Mining and Smelting Europe v. Commission [1982] ECR 1575, case 155/79
16
FAULL, J., NIKPAY, A.: cit. dielo, s. 868
17
Australian Mining and Smelting Europe v. Commission [1982] ECR 1575, case 155/79
18
FAULL, J., NIKPAY, A.: cit. dielo, s. 869
19
Australian Mining and Smelting Europe v. Commission [1982] ECR 1575, case 155/79
20
Článok 27 nar. č. 1/2003
21
K tomu porov. aj case 136/79 National Panasonic (UK) Ltd. v. Commission [1980] ECR 2033
22
Rozhodnutie Všeobecného súdu z 27.9.2012 T-357/06 Koninklijke Wegenbouw Sterin BV proti
Komisii, bod 229-230
12
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ZÁVER
Národné súťažné orgány disponujú podľa relevantnej vnútroštátnej právnej úpravy
analogickými vyšetrovacími právomocami ako Európska komisia na európskej úrovni. V Slovenskej
republike zveruje zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení príslušné
vyšetrovacie právomoci PMÚ, ktorý má právo v zmysle § 22 ods. 2 cit. zák. vyžadovať ad
podnikateľov, ako aj od iných fyzických a právnických osôb informácie a podklady, ktoré sú
nevyhnutné pre činnosť úradu bez ohľadu na nosič, na ktorom sú zaznamenané, vyhotovovať z nich
kópie a výpisy, vyžadovať písomné alebo ústne vysvetlenie s možnosťou vyhotovenia si zvukového
záznamu. Tieto subjekty sú povinné takéto informácie a podklady úradu bezplatne poskytnúť v
lehote určenej úradom. Ustanovenie § 22a cit. zák. dáva zamestnancom úradu práva potrebné na
23
výkon inšpekcií. Hoci v súčasnosti existuje okrem rozhodnutí úradu, resp. Rady úradu , napr. vo
24
veci inšpekcií aj vlastná judikatúra , má judikatúra európskych súdov a rozhodnutia Európskej
komisie v tejto oblasti pri interpretácii relevantných ustanovení ZOHS svoj nepopierateľný význam a
poskytuje cenné usmernenie pre prácu PMÚ najmä pri výkone inšpekcií.
4
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JE KONANIE VO VECIACH DETÍ, KTORÉ PÁCHAJÚ
ČINY INAK TRESTNÉ, SPRAVODLIVÉ?1
Katarína Kandová
Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta
Abstract: In her contribution, the author deals with procedural rights of children under the age of
fifteen within the proceeding of civil nature, which reacts to the otherwise criminal acts by the reason
of lack of delinquents´ age. Regarding the fact that there is an intersection of civil and criminal
elements in this proceeding, the author critically thinks about the range of procedural rights, that the
Act No. 218/2003 Coll., on Juvenile Justice provides to these kids. Having evaluated deficiencies
of legal regulation on the part of guarantee of criminally irresponsible children´s rights to fair trial,
the author proceeds to formulate some conclusions de lege ferenda within the subject in question.
Abstrakt: Autorka vo svojom príspevku pojednáva o procesných právach detí mladších ako 15
rokov v konaní občianskoprávnej povahy, ktoré reaguje na činy inak trestné z dôvodu nedostatku
veku ich páchateľov. Práve s ohľadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní dochádza
k prelínaniu civilných a trestnoprávnych prvkov, sa autorka kriticky zamýšľa nad rozsahom
procesných práv, ktoré zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, týmto deťom
poskytuje. Po zhodnotení deficitov právnej úpravy z hľadiska garancie práv trestne nezodpovedných
detí na spravodlivý proces autorka v rámci danej problematiky pristupuje k formulácii niekoľkých
záverov de lege ferenda.
Key words: fair trial, children under the age of fifteen, criminal irresponsibility, otherwise criminal act
Kľúčové slová: spravodlivý proces, deti mladšie ako 15 rokov, trestná nezodpovednosť, čin inak
trestný
ÚVOD
Problematika konania vo veciach detí mladších ako 15 rokov, ktoré sa dopúšťajú činov inak
trestných, je špecifická tým, že tu vzhľadom k ich trestnej nezodpovednosti dochádza k prelínaniu
trestných a civilných predpisov. Na jednej strane tieto deti nie sú spôsobilé porušiť normy trestného
práva, a preto proti nim nemôže byť vedené trestné konanie. Na strane druhej však v počiatkoch
objasňovania skutočností, že bol spáchaný čin, ktorý vykazuje prvky činu trestného, a teda vo fáze
preverovania, kedy sa ešte nevedie trestné konanie proti konkrétnej osobe, orgány činné v trestnom
konaní postupujú podľa predpisov trestného práva. Rovnako tak v civilnom súdnom konaní
nespornej povahy, v ktorom sa rozhoduje o vine a sankcii za spáchaný čin inak trestný, sa nemožno
vyhnúť posúdeniu tohto činu podľa trestných predpisov.
Z hľadiska garancie práva na spravodlivý proces tak dochádza k spornej otázke, či trestne
nezodpovedným deťom mladším ako 15 rokov zaručiť zvýšené procesné záruky garantované
v súvislosti s trestným konaním, v ktorom dochádza k frekventovanejším a závažnejším zásahom
do základných práv a slobôd, alebo vzhľadom k civilnej povahe konania o činoch inak trestných
postačujú záruky práva na spravodlivý proces poskytované tam, kde sa pojednáva o „občianskych
2
práva alebo záväzkoch“ . V mojom príspevku sa preto pokúsim poskytnúť konštruktívnu a ucelenú
odpoveď na túto nejednoznačnú otázku, dodnes nezodpovedanú nielen v podmienkach českého
právneho prostredia. Za týmto účelom vymedzím súlad súčasnej právnej úpravy s ľudskoprávnymi
štandardmi a následne podrobím dielčie aspekty konania vo veciach detí mladších ako 15 rokov
1

1

Uvedený príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu špecifického výskumu na tému
Specifika zacházení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného (MUNI/A/1257/2014).
2
Viď čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
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jednotlivým procesným zárukám, ktoré by mali byť podľa medzinárodných záväzkov Českej
republiky týmto deťom poskytnuté, s eventuálnou formuláciou úvah de lege ferenda.
PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ KONANIE O ČINOCH INAK TRESTNÝCH POHĽADOM
DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) stanoví
vo svojom čl. 6 ods. 1 základné aspekty práva na spravodlivý proces spoločné pre konanie
v civilných i trestných veciach. Tieto sú nepochybne zaistené i v súdnom konaní o činoch inak
trestných (ďalej len „ČIT“), nakoľko o týchto rozhoduje nezávislý a nestranný súd pre mládež
v primeranej lehote na základe ustanovení hlavy III. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
3
mládeže (ďalej len „ZSM“) a subsidiárne na základe predpisov o nespornom civilnom konaní.
Rýchlosť tohto konania je naviac posilnená skutočnosťou, že štátny zástupca má v súlade s § 90
ods. 1 ZSM povinnosť podať návrh na zahájenie civilného konania, akonáhle sa dozvie, že dieťa
mladšie ako 15 rokov sa dopustilo ČIT, čím má byť zdôraznená výchovná funkcia reakcie na tieto
4
činy. Čo sa týka verejnosti jednania o ČIT, táto je v § 92 ods. 2 ZSM obmedzená v záujme ochrany
súkromia detských previnilcov, tak ako to umožňuje i samotný čl. 6 ods. 1 Dohovoru.
Dohovor ďalej v čl. 6 ods. 2 a 3 stanoví procesné záruky výlučne vo vzťahu ku konaniu
o „trestnom obvinení“. Na prvý pohľad sa môže zdať jednoznačné, že tieto sa na civilné nesporné
konanie o ČIT vzťahovať nemôžu. S ohľadom na autonómny výklad pojmov obsiahnutých
v Dohovore je však nevyhnutné posúdiť, či konanie o činoch, ktoré okrem veku ich páchateľa
vykazujú všetky prvky činu trestného, by nemohlo byť ratione materiae zlučiteľné s konaním
o trestnom obvinení v zmysle čl. 6 ods. 2 a 3 Dohovoru. Následne sa preto pokúsim o overenie
možnosti subsumovať pojem čin inak trestný pod autonómny pojem Dohovoru trestné obvinenie,
5
za účelom čoho využijem známe engelovské kritériá .
Prvým z predmetných kritérií je kvalifikácia deliktu (v našom prípade ČIT) vo vnútroštátnom práve. Už zo samotnej podstaty pojmu čin inak trestný je možné dovodiť, že tento nie je
v českej trestnoprávnej náuke považovaný za trestný čin, v tomto konkrétnom prípade kvôli
chýbajúcej podmienke dostatočného veku páchateľa. To však nevyvracia skutočnosť, že tieto činy
6
sú kriminálnej (trestnoprávnej) povahy , i keď z ich spáchania nemožno vyvodiť trestnoprávne
následky. Nesplnenie prvého z engelovských kritérií každopádne nebráni podradeniu skúmaného
pojmu ČIT pod autonómny pojem trestného obvinenia za predpokladu, že vyhovie aspoň jednému
7
zo zvyšných dvoch kritérií.
Druhé kritérium pritom spočíva v povahe deliktu, ktorá v sebe zahŕňa odpovede na otázky:
1) Je právna norma adresovaná všetkým alebo len určitej skupine ľudí?
2) Je účel sankcie ukladanej za delikt aspoň čiastočne preventívne-represívnej a nielen čisto
8
reparačnej povahy?
Na predmetné otázky pritom podávam nasledovnú odpoveď:
1) Právnou normou v prípade konania vo veciach detí mladších ako 15 rokov je hlava III.
ZSM a príslušné ustanovenia ZŘS a OSŘ, ktoré sú adresované neurčitému okruhu
subjektov, ktorými sú všetky trestne nezodpovedné deti. Toto kritérium je preto splnené.
2) Zodpovedanie druhej otázky je o niečo zložitejšie. Účelom opatrení ukladaných podľa
hlavy III. ZSM je predovšetkým výchovné pôsobenie na dieťa a predchádzanie ďalšiemu
9
páchaniu protiprávnych činov (§ 93 ods. 8 ZSM). Preventívny účinok opatrení
ukladaných deťom mladším ako 15 rokov je preto nepochybný, avšak s ich represívnou
2

3

Jedná sa o zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (hlavne § 466 a nasl.) [ďalej len
„ZŘS“], ktorý je v súlade s § 1 ods. 2 ZŘS subsidiárne doplnený o príslušné ustanovenia zákona
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (ďalej len „OSŘ“).
4
VEČERKA, K. Ohrožená mládež mezi prevencí a represí, s. 43.
5
Viď rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 8. 6. 1976, Engel a ďalší proti Holandsku,
sťažnosti č. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72.
6
Viď KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, s. 771.
7
„Druhé a třetí kritérium jsou v zásadě alternativní, nikoli kumulativní: […].“ (KMEC, J. a kol.
Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, s. 578.)
8
KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, s. 577.
9
Preventívny účel opatrení ukladaných mládeži za protiprávne činy je zdôraznený i v obecných
ustanoveniach ZSM, konkrétne v § 1 ods. 2 a § 3 ods. 1 ZSM.
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stránkou to už nie je tak jednoznačné, keďže tieto deti s ohľadom na ich trestnú
nezodpovednosť nie je možné trestať v pravom slova zmysle, resp. pri ukladaní opatrení
je nutné uprednostňovať riešenie s nižšou mierou reštriktívnych prvkov (zásada
10
uprednostňovania výchovy pred represiou ). Napriek tomu opatrenia uvedené v § 93
ods. 1 ZSM (ochranná výchova, dohľad probačného úradníka apod.) v sebe zahŕňajú
i represívny prvok a deti ich bezpochyby vnímajú ako určitú sankciu bez ohľadu na to, že
im neboli uložené oficiálne v trestnom konaní. Na základe týchto skutočností sa preto
domnievam, že ČIT je možné subsumovať pod pojem trestné obvinenie vyjadrený v čl. 6
Dohovoru a na konanie vo veciach detí mladších ako 15 rokov uplatniť záruky práva
na spravodlivý proces i podľa ods. 2 a 3 tohto ustanovenia.
Nad rámec uvedeného sa vyjadrím i ku splneniu tretieho engelovského kritéria, ktorým je
11
druh a stupeň závažnosti hroziacej sankcie. Z pomedzi taxatívneho výpočtu opatrení, ktoré
môže súd pre mládež uložiť trestne nezodpovedným deťom za spáchanie ČIT podľa § 93 ods. 1
ZSM, je najzávažnejšou hroziacou sankciou ochranná výchova. Výkon tohto opatrenia pritom
spočíva v obmedzení osobnej slobody, ale i ďalších ústavne garantovaných práv dieťaťa podobne,
12
ako je tomu v prípade trestu odňatia slobody u dospelých páchateľov. Takáto sankcia je preto
dostatočne závažnou pre účely vyvodenia záveru, že na konanie o ČIT môžu i na základe
posúdenia posledného z engelovských kritérií dopadať záruky spravodlivého procesu podľa čl. 6
ods. 2 a 3 Dohovoru. V ďalších podkapitolách preto vystavím českú právnu úpravu konania o ČIT
podľa hlavy III. ZSM a súvisiacich predpisov de lege lata niektorým z dielčích aspektov práva
na spravodlivý proces o trestnom obvinení v zmysle čl. 6 ods. 2 a 3 Dohovoru.
Oboznámenie dieťaťa mladšieho ako 15 rokov s quasiobvinením
S ohľadom na čl. 6 ods. 3 písm. a) Dohovoru má každý v konaní o trestnom obvinení právo
na to, aby bol bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou
a dôvodom obvinenia, ktoré bolo proti nemu vznesené. S ohľadom na skutočnosť, že pojednávam
o konaní proti trestne nezodpovedným deťom, pomenovala som „obvinenie“ zo spáchania ČIT
pre účely tohto príspevku quasiobvinením. V prípade dospelých či mladistvých páchateľov je
predmetné právo zaručené primárne tým, že najpozdejšie pri zahájení trestného stíhania im musí
byt doručené uznesenie, v ktorom títo figurujú ako konkrétni obvinení a sú zároveň oboznámení
s tým, za aký skutok a z akých dôvodov proti nim bolo zahájené trestné stíhanie. V prípade trestne
nezodpovedných detí je však trestné stíhanie neprípustné a policajní orgán je preto povinný podľa
§ 159a ods. 2 v súlade s § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu (ďalej len
„TŘ“) trestné konanie odložiť pre nedostatok veku páchateľa. Uznesenie o odložení sa doručuje
štátnemu zástupcovi, poškodenému (ak je známy), príp. oznamovateľovi trestného činu (ak o to
požiadal). Štátny zástupca následne obligatórne podáva návrh na zahájenie súdneho konania podľa
hlavy III. ZSM a dieťa, ktoré sa dopustilo ČIT, sa o svojom quasiobvinení zo spáchania ČIT dozvedá
až doručením uznesenia o zahájení súdneho konania. I za predpokladu, že dieťa už v predsúdnej
fáze konania o ČIT podáva pred policajným orgánom vysvetlenie, toto sa už nedozvedá, ako sa
ďalej v preverovaní činu postupuje, až kým mu nie je doručené predmetné uznesenie o zahájení
konania podľa hlavy III. ZSM. Obdobie medzi podaním vysvetlenia a zahájením súdneho konania
13
pritom v praxi dosahuje i niekoľko mesiacov.
Ďalšou neblahou skutočnosťou je, že uznesenie o zahájení civilného konania neobsahuje
náležitosti zrovnateľné s tými, požadovanými v prípade obžaloby, ktorá sa v súlade s § 196 ods. 1
TŘ doručuje trestne zodpovedným osobám pred konaním hlavného pojednávania. Z toho plynú
dôsledky, že dieťa sa síce o vznesenom quasiobvinení proti jeho osobe dozvie „už“ doručením
uznesenia o zahájení konania podľa hlavy III. ZSM, ale podrobne sa o jeho podstate a dôvodoch
2.1

10

KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, s. 778.
KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, s. 581.
12
Zrov. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 14. 11. 2013, Blokhin proti Rusku,
sťažnosť č. 47152/06, v ktorom súd dospel k záveru, že povaha a závažnosť sankcie v podobe
umiestnenia trestne nezodpovedného dieťaťa do detenčného zariadenia (kde bolo obmedzené na
osobnej slobode podobne ako deti pri výkone ochrannej výchovy) vyžaduje, aby jeho uloženiu
predchádzalo konanie s právnymi zárukami zodpovedajúcimi štandardnému trestnému konaniu.
13
HOFSCHNEIDEROVÁ, A. Děti mladší patnácti let a jejich procesní postavení v předsoudním
stadiu řízení o činu jinak trestném, s. 87.
11
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dozvedá až v priebehu samotného súdneho konania. Na základe uvedených skutočností som
dospela k dielčiemu záveru, že v konaní o ČIT deti mladšie ako 15 rokov nie sú ani s dostatočným
predstihom, ani dostatočne podrobne oboznámené s podstatou quasiobvinenia zo spáchania ČIT,
za ktoré im má byť v súdnom konaní uložené opatrenie podľa § 93 ods. 1 ZSM.
Právo dieťaťa mladšieho ako 15 rokov na quasiobhajobu
Právo na obhajobu (nielen) v zmysle Dohovoru má dve rôzne formy, a to obhajobu
materiálnu v podobe zaistenia primeraného času a možností na prípravu obhajoby [čl. 6 ods. 3
písm. b) Dohovoru], ale i právo obhajovať sa osobne alebo pomocou obhajcu [čl. 6 ods. 3 písm.
15
c) Dohovoru], a teda obhajobu formálnu. V trestnom konaní sú tieto práva zaručené predovšetkým
na základe § 35 a nasl. TŘ prostredníctvom práva obvineného na obhajcu (v prípade mladistvých
obvinených podľa § 42 ZSM dokonca práva na nutnú obhajobu) a na základe § 166 TŘ
prostredníctvom práva obvineného a jeho obhajcu na preštudovanie spisov a učinenie návrhov
na doplnenie dokazovania na konci predsúdnej fázy konania. Ako je to v prípade materiálnej
a formálnej obhajoby trestne nezodpovedných detí pojednám nižšie v nasledujúcich podkapitolách.
2.2

2.2.1 Právo na prípravu quasiobhajoby
Ako som už naznačila v podkapitole 2.1, dieťa sa dozvedá o tom, že o jeho ČIT sa bude
pojednávať pred súdom pre mládež v občianskoprávnom konaní sui generis, až doručením
uznesenia o zahájení tohto konania. Toto mu v súlade s § 115 OSŘ musí byť doručené aspoň 10
dní predo dňom súdneho pojednávania. Dieťa má teda zaručených 10 dní na to, aby sa riadne
pripravilo na vlastnú obhajobu za spáchanie činu, ktorý sa odohral niekoľko týždňov či mesiacov
pred doručením predmetného uznesenia. K dispozícii však nemá žiadne bližšie informácie
o dôkazoch proti jeho osobe a do súdneho konania nemá ani možnosť sa s týmito oboznámiť,
pretože policajné orgány nemajú povinnosť mu umožniť nahliadnutie do spisu a bez výslovného
16
zákonného zmocnenia tak v praxi ani nečinia. Bez práva na nahliadanie do spisového materiálu
a doručenia uznesenia o odložení trestného konania už v predsúdnom štádiu konania o ČIT tak
dieťa bez ďalšieho nemá zaistený primeraný čas, ani možnosti k príprave svojej obhajoby, a to ani
napriek skutočnosti, že má 10 dní k príprave súdneho pojednávania, pretože nemôže objektívne
vedieť, voči akým konkrétnym skutočnostiam sa má brániť.
2.2.2 Právo na quasiobhajcu
Nedostatok práva na quasiobhajobu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov od prvých úkonov
učinených proti nemu v súvislosti s preverovaním skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol
spáchaný čin vykazujúci znaky činu trestného, je už dlhšiu dobu terčom kritiky zo strany
ľudskoprávnych nevládnych organizácií. Na druhej strane sa ozývajú ohlasy, že tieto deti majú svoje
práva zaručené dostatočne tým, že v predsúdnej fáze konania majú pri podaní vysvetlenia právo na
právnu pomoc advokáta a v súdnom konaní je im k ochrane ich záujmov obligatórne ustanovovaný
17
opatrovník – advokát. Ďalej sa preto pokúsim vyjadriť svoje argumenty k načrtnutej problematike.
O práve na právnu pomoc, ako práve prislúchajúcom všetkým osobám podávajúcim
18
vysvetlenie v súlade § 158 ods. 5 TŘ, musí policajný orgán dieťa poučiť. V praxi sa pre účely tohto
poučenia využívajú štandardizované formuláre, ktoré má dieťa mladšie ako 15 rokov podpísať, aby
stvrdilo, že porozumelo poučeniu o príslušných právach. Zákonní zástupcovia, ak sú aj náhodou
oboznámení s tým, že ich dieťa podáva vysvetlenie, však už o tomto práve poučení zvyčajne
19
nebývajú. Dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo vekovú hranicu 15 rokov, by tak malo byť schopné
14

V civilnom procese nespornej povahy neexistuje inštitút predbežného prejednania obžaloby
(§ 185-195 TŘ), ani prípravné jednanie, ktoré je typické pre civilné sporné konanie (§ 17 ZŘS).
15
K tomu bližšie viď ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář, s. 95.
16
HOFSCHNEIDEROVÁ, A. Děti mladší patnácti let a jejich procesní postavení v předsoudním
stadiu řízení o činu jinak trestném, s. 88.
17
Viď napr. ŠÁMALOVÁ, M. Potřebuje dítě mladší patnácti let v řízení před podáním návrhu podle
hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže obhájce?, s. 34.
18
Toto poučenie by malo ideálne smerovať aj zákonným zástupcom, ale takáto povinnosť orgánov
činných v trestnom konaní nie je legislatívne zakotvená.
19
HOFSCHNEIDEROVÁ, A. Děti mladší patnácti let a jejich procesní postavení v předsoudním
stadiu řízení o činu jinak trestném, s. 90.
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dostatočne posúdiť svoju situáciu a zvážiť potrebu a prípadnú finančnú dostupnosť pomoci
20
21
advokáta. K tejto problematike sa už vyjadril Európsky súd pre ľudské práva , ale i odborné štúdie
ktoré potvrdili, že s ohľadom na vek, nedostatok predchádzajúcich skúseností s orgánmi činnými
v trestnom konaní a iné okolnosti v prípade detí (v zmysle všetkých osôb mladších ako 18 rokov),
tieto nie sú schopné samy adekvátne posúdiť využitie či vzdanie sa práva na právnu pomoc
advokáta. U mladistvých páchateľov sa tento poznatok v českom právnom poriadku prejavuje
v inštitúte nutnej obhajoby, ale u trestne nezodpovedných detí s odkazom na skutočnosť, že sa proti
nim oficiálne nevedie trestné konanie, sa tieto zistenia nijak nereflektujú.
Odhliadnuc od vyššie uvedeného naviac advokát poskytujúci právnu pomoc nedisponuje
oprávneniami zrovnateľnými s právami obhajcu, ktorý môže okrem právnej pomoci napr. zasahovať
22
do priebehu podania vysvetlenia, nahliadať do spisu, či byť prítomný pri iných úkonoch vo veci.
Argument dostatočného zaistenia práva na formálnu quasiobhajobu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov
v predsúdnom štádiu konania existenciou práva na právnu pomoc preto neobstojí.
Čo sa týka súdnej fáze konania podľa hlavy III. ZSM, v tejto s ohľadom na § 91 ods. 2 ZSM
vystupuje súdom povinne ustanovovaný advokát v pozícii opatrovníka dieťaťa. Jeho postavenie je
podobné figurovaniu obhajcu v trestných veciach a je nepochybne veľkým benefitom právnej úpravy
konania o ČIT. Pri prejednávaní prípadu by sa však advokát – opatrovník nemal zamerať len
na možnosť vyvrátenia tvrdenia o tom, že sa dieťa dopustilo ČIT, či na dosiahnutie čo
najmiernejšieho opatrenia, ale mal by skôr napomôcť objasniť dôvody spáchania ČIT, ako i faktory,
23
ktoré sa podieľali na sociálnom zlyhaní trestne nezodpovedného dieťaťa. Z tejto zákonom
predpokladanej úlohy advokáta v súdnom konaní o ČIT však vyplývajú dva zásadné nedostatky.
Prvým je chýbajúce legislatívne zakotvenie povinnosti odbornej prípravy advokátov na prácu s touto
špecifickou skupinou rozumovo a mravne nevyspelých osôb, keďže sa od nich predpokladajú vedľa
24
právnických zručností i znalosti minimálne základov detskej psychológie. Advokáti – opatrovníci sa
tak dostávajú do schizofrénnej pozície, nakoľko sú zvyknutí na obhajovanie záujmov svojho klienta
(v zmysle jeho neodsúdenia) a namiesto zákonom deklarovaného výchovného pôsobenia na deti
25
tieto vedú skôr k nespolupracovaniu s orgánmi činnými v trestnom konaní a popieraniu viny.
Druhý, alarmujúcejší, nedostatok pramení zo skutočnosti, že v predsúdnej fáze konania
o ČIT, v ktorej dochádza k zhromažďovaniu podkladov dôležitých pre rozhodnutie súdu pre mládež,
ešte advokát – opatrovník nevystupuje. V civilnom súdnom konaní, kde sa neuplatňuje zásada
bezprostrednosti, totiž tieto materiály väčšinou slúžia ako dostatočný podklad pre rozhodnutie súdu
26
o vine a opatrení za ČIT. Ako už bolo naviac spomenuté, v súdnom štádiu konania sa kladie dôraz
predovšetkým na uloženie vhodného opatrenia, a otázka viny tak zostáva v pozadí. Inštitút
opatrovníka pre súdne konanie podľa hlavy III. ZSM tak nielenže nie je dostatočnou zárukou práva
na quasiobhajobu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, keďže jeho úlohou je viac posúdenie vhodnosti
navrhovaného opatrenia ako dokázanie toho, či sa trestne nezodpovedné dieťa skutočne dopustilo
ČIT, ale celkový koncept tohto konania narúša aj zásadu prezumpcie neviny zakotvenú v čl. 6 ods.
2 Dohovoru a práva na výsluch svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok ako proti sebe
zakotveného v čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru. S ohľadom na koncept hlavy III. ZSM by sa preto vina
mala zásadne dokázať už v predsúdnom štádiu konania, v ktorom však dieťa nemá žiadne
procesné postavenie, ani práva v zmysle čl. 6 ods. 2, 3 Dohovoru. Pred súd sa tak dieťa dostáva
v podstate za prezumpcie, že je zo spáchania ČIT vinné. Súd pre mládež síce má povinnosť jeho
vinu náležite preskúmať, ale to činí na základe podkladov získaných v predsúdnej fáze konania,
20

Napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 2. 3. 2010, Adamkievicz proti Poľsku,
sťažnosť č. 54729/00, § 89.
21
FELD, B. C.; BISHOP, D. M. The Oxford handbook of juvenile crime and juvenile justice, s. 675.
22
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář, s. 1958.
23
ŠÁMAL, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže: komentář, s. 866.
24
Osnova ZSM z roku 2000 síce predpokladala špecializáciu advokátov pre účely zastupovania
mládeže podľa ZSM, ktorí by boli zapísaní v osobitnom zozname Českej advokátskej komory (viď
LORTIE, S. a kol. Soudnictví pro mladistvé v Kanadě a v České republice, s. 204), ale nakoniec sa
od tohto zámeru upustilo.
25
Viď HRUŠÁKOVÁ, M. Specifika řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které se dopustí činu
jinak trestného, s. 231.
26
ZEMAN, P. a kol. Poznatky z výzkumu rozhodování soudů o ochranné a ústavní výchově. In:
Trestněprávní revue. 2009, č. 7, s. 207.
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ktorého dieťa, ani jeho prípadný advokát, nemôžu byť plnohodnotnou súčasťou. Nielenže nemajú
možnosť sa oboznámiť s quasiobvinením dieťaťa, či dokonca nahliadnuť do spisu už v tomto štádiu
konania, ale nemôžu ani sami navrhovať dôkazy, ktoré by prípadne preukázali, že dieťa mladšie ako
15 rokov sa predmetného skutku vôbec nedopustilo, alebo sa ho dopustilo za iných okolností.
PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ KONANIE O ČINOCH INAK TRESTNÝCH POHĽADOM
INÝCH MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOV
Práva detí sú chránené celou radou medzinárodných dokumentov. Pri príprave ZSM však
boli zohľadňované predovšetkým medzinárodné záväzky Českej republiky vyplývajúce z jej členstva
v Organizácii spojených národov (ďalej len „OSN“). V prvom rade to bol Dohovor o právach dieťaťa,
ktorý je bezmála najvýznamnejším medzinárodnoprávnym dokumentom zameraným na ochranu
práv detí ako zraniteľných subjektov so zvýšenými nárokmi na ochranu ich základných práv
a záujmov. Nemenej dôležitými sú však i ďalšie dokumenty, a to napr. Minimálne štandardné
27
pravidlá týkajúce sa výkonu súdnictva za účasti mládeže (tzv. Pekingské pravidlá) , či Smernica
28
OSN pre prevenciu kriminality mládeže (tzv. Rijádska smernica) . Následne preto podrobím českú
právnu reguláciu konania o ČIT vo veciach trestne nezodpovedných detí i požiadavkám stanoveným
týmito medzinárodnými právnymi dokumentmi.
3

Dohovor o právach dieťaťa a spravodlivosť konania o činoch inak trestných
Dohovor o právach dieťaťa (ďalej len „DPD“) sa k deťom nespôsobilým porušiť normy
trestného práva vyjadruje vo svojom čl. 40 ods. 3 písm. b), kde vyslovuje potrebu prijatia opatrení
voči týmto deťom bez použitia súdnej procedúry za predpokladu plného dodržiavania ľudských
práv a právnych záruk. Ako už bolo v príspevku viackrát spomenuté, štátny zástupca je podľa
českej právnej úpravy konania o ČIT povinný podať návrh na zahájenie súdneho konania podľa
hlavy III. ZSM, pričom nemá k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých by mohol vec
trestne nezodpovedného dieťaťa vyriešiť inak, ako je tomu typicky v prípade akcentovaného
využívania tzv. odklonov v konaní o previneniach starších, mladistvých páchateľov. Táto skutočnosť
29
je síce kritizovaná nielen zo strany samotného štátneho zastupiteľstva, ale zákonodarca doposiaľ
neučinil žiadne kroky smerujúce k tomu, aby sa predmetná situácia zmenila.
Jediným alternatívnym riešením prichádzajúcim v úvahu v súvislosti s konaním o ČIT je
inštitút upustenia od uloženia opatrenia v súlade s § 93 ods. 10 ZSM, ktoré však môže byť užité až
v konaní pred súdom v prípade uznania, že už samotné prejednanie veci s dieťaťom mladším ako
15 rokov postačuje k dosiahnutiu účelu ZSM. Aby však tieto deti nemuseli byť zakaždým
vystavované stigmatizujúcej súdnej procedúre, bolo by viac než vhodné legislatívne zakotviť
podobný inštitút i v rámci netrestných kompetencií štátneho zastupiteľstva. Tieto subjekty by
napríklad mohli byť zákonom zmocnené k oportunnému riešeniu veci ešte pred (fakultatívnym)
podaním návrhu na zahájenie súdneho konania podľa hlavy III. ZSM tak, že by vec mohli odložiť
z obdobných dôvodov, ako sú stanovené v predmetnom § 93 ods. 10 ZSM, a teda pre neúčelnosť
ďalšieho konania vo veci, pretože už jej samotným prejednaním bol dosiahnutý výchovný účel
predpokladaný ZSM. V teoretických kruhoch sa objavujú názory, že policajný orgán alebo štátny
zástupca by mohli postupovať v súlade s § 159a ods. 4 TŘ, ktorý umožňuje naznačený postup, ale
aplikácia tohto ustanovenia v prípade detí mladších ako 15 rokov je vylúčená s ohľadom
30
na nemožnosť užitia trestnoprávnych predpisov v prípade trestne nezodpovedných osôb
(samozrejme okrem užitia § 159a ods. 2 TŘ, ktoré naopak predpokladá nedostatok veku páchateľa,
pre ktorý sa trestná vec odkladá).
Zmienenému odklonnému riešeniu vecí detí mladších ako 15 rokov by určite napomohlo
i obligatórne zapojenie Probačnej a mediačnej služby (ďalej len „PMS“) už do predsúdneho štádia
konania o ČIT. Probační úradníci sa o ČIT v praxi zväčša dozvedajú až po právomocnom ukončení
súdneho konania podľa hlavy III. ZSM, keď je dieťaťu napr. uložené opatrenie probačného dohľadu,
3.1

27

Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 40/33 zo dňa. 29. 11 1985
Smernica Valného zhromaždenia OSN 45/112 zo dňa 14. 12. 1990
29
Viď VEČERKA, K. Ohrožená mládež mezi prevencí a represí, s. 43.
30
Viď HRUŠÁKOVÁ, M. Specifika řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které se dopustí činu
jinak trestného, s. 235.
28
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a teda prichádzajú do styku s trestne nezodpovednými delikventmi až vo fáze výkonu opatrenia.
ZSM vo svojich úvodných všeobecných ustanoveniach síce predpokladá zapojenie PMS do riešenia
vecí delikventnej mládeže, a teda mladistvých i trestne nezodpovedných detí, chýba však výslovné
zákonné poverenie pre orgány činné v trestnom konaní, aby PMS informovali o konaní o ČIT už
vo fáze pred zahájením súdneho konania a policajné orgány, ani štátni zástupcovia tak v praxi tento
32
subjekt do predsúdneho štádia konania až na občasné výnimky nezapájajú. O nenahraditeľnom
výchovnom pôsobení PMS v systéme restoratívnej justície ako predpoklade zachádzania
s delikventnou mládežou na tomto mieste snáď nie je potrebné hlbšie pojednávať. V súčinnosti
s týmto subjektom by naviac štátny zástupca mohol ukladať niektoré z výchovných opatrení (napr.
výchovné povinnosti, či obmedzenia s odkazom na § 93 ods. 1 ZSM) už v predsúdnej fáze konania
za predpokladu, že by s tým dieťa mladšie ako 15 rokov súhlasilo (per analogiam § 15 ZSM), pričom
možností pôsobiť výchovne na dieťa bez nutnosti zahajovania súdneho konania by sa našlo
nespočetne viac. Okrem mediácie využívanej pomerne úspešne u trestne zodpovedných
33
mladistvých sa ako veľmi sľubné javia i rodinné skupinové konferencie či tímy pre mládež , ktoré sú
pod záštitou PMS v koordinácii s inými subjektmi (orgán sociálne-právnej ochrany detí, sudca pre
mládež, štátny zástupca a policajný orgán špecializovaný pre prácu s mládežou) v súčasnosti
v Českej republike v pilotnej fáze v rámci projektu „Na správnou cestu“, a ktoré by mohli
predstavovať ďalšiu variantu adekvátnej reakcie na ČIT.
Ďalšie medzinárodné dokumenty a spravodlivosť konania o činoch inak trestných
Na okraj sa ešte vyjadrím i k ďalšiemu aspektu práva na spravodlivý proces, ktorý by bolo
možné dovodiť z medzinárodných záväzkov Českej republiky. „Ďalšie medzinárodné dokumenty“
(napr. už spomenuté Pekingské pravidlá, či Rijádska smernica) používajú pri stanovení
medzinárodnoprávnych štandardov pre ochranu práv detí pojem juvenile. Tento anglický výraz sa
pritom v zmysle predmetných dokumentov nevzťahuje len na trestne zodpovedných mladistvých, ale
na všetky deti mladšie ako 18 rokov. Z hľadiska medzinárodného práva je totiž kritérium vekovej
hranice trestnej zodpovednosti irelevantné, medzi iným kvôli skutočnosti, že táto je v jednotlivých
jurisdikciách nastavená rozdielne. Naznačené dokumenty preto nerozlišujú medzi rozsahom
procesných záruk v súvislosti s garanciou na spravodlivý proces podľa hľadiska trestnej
zodpovednosti, či nezodpovednosti. Aj na základe toho by český zákonodarca mohol v prípade
hlavy III. ZSM odôvodniť prípustnosť analogie legis vo vzťahu k procesnej úprave konania
o previneniach mladistvých podľa hlavy II. ZSM. Samozrejme, že tým nemám na mysli
bezpodmienečnú totožnosť procesu podľa hlavy II. a III. ZSM, nakoľko sa vskutku jedná o inú
povahu konaní vo veciach delikventnej mládeže. Ale vzhľadom k tomu, ako je v ZSM nastavené
konanie o ČIT, pričom narážam hlavne na obligatórnosť podávania návrhov štátnych zástupcov
na zahájenie súdneho konania a nemožnosť mimosúdneho vyriešenia veci, mám za to,
že minimálne niektoré procesné záruky (napr. nahliadanie do spisu, či inštitút nutnej obhajoby)
by sa mohli aspoň do prípadného výslovného zakotvenia v hlave III. ZSM vzťahovať i na konanie
vo veciach detí mladších ako 15 rokov.
Navrátiac sa k medzinárodným záväzkom Českej republiky vo veciach ochrany práv
mládeže, i samotný Výbor OSN pre práva dieťaťa už v minulosti upozornil Českú republiku na to,
aby učinila legislatívne úpravy za účelom zaistenia minimálne rovnakej úrovne právnych záruk
vo vzťahu k deťom mladším ako 15 rokov ako tých, ktoré sú spojené so štandardným trestným
3.2

31

SOBOTÍK, Š. Činnost Probační a mediační služby ČR v přípravném řízení při řešení trestné
činnosti mládeže – naplňování účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, s. 32.
32
SOBOTÍK, Š. Činnost Probační a mediační služby ČR v přípravném řízení při řešení trestné
činnosti mládeže – naplňování účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, s. 32.
33
Účinnosť týchto restoratívnych techník je pritom overená praxou v štátoch s dlhodobou tradíciou
restoratívnej justície vo vzťahu k delikventnej mládeži. Tímy pre mládež (Youth Offending Teams)
už niekoľko rokov úspešne fungujú vo Veľkej Británii (viď RAHMAN, P.; RENDELL, T. Youth court
guide, s. 2 a nasl.), rodinné skupinové konferencie (Family Group Conferencing) v rôznych
modifikáciách napr. v USA (viď FELD, B. C.; BISHOP, D. M. The Oxford handbook of juvenile crime
and juvenile justice, s. 701 a nasl.).
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konaním vedeným proti mladistvým páchateľom. Ani medzinárodné organizácie, resp. ich
jednotlivé orgány, teda nevidia dôvod, prečo by trestne nezodpovedné deti mali mať celkovo slabšie
procesné postavenie v zmysle práva na spravodlivý proces než starší, trestne zodpovední mladiství
len preto, že konanie o ČIT nemá oficiálne charakter trestného procesu, ale riadi sa civilnými
predpismi. Garancia nižších práv poskytovaných deťom mladším ako 15 rokov v porovnaní
s mladistvými preto nemá oporu ani v žiadnom z medzinárodných záväzkov Českej republiky.
ZÁVEREČNÉ ÚVAHY DE LEGE FERENDA
S ohľadom na argumenty uvedené v predošlých kapitolách môjho príspevku zhľadávam
súčasnú českú právnu úpravu konania o ČIT ako nevyhovujúcu s ohľadom na požiadavky
spravodlivého procesu v zmysle čl. 6 Dohovoru, ale i ďalších medzinárodnoprávnych dokumentov.
Za predpokladu terajšej koncepcie súdneho konania podľa hlavy III. ZSM, v ktorom je
kladený dôraz predovšetkým na objasnenie psychologických a sociálnych príčin spáchania ČIT
a následné uloženie adekvátneho opatrenia (pričom preskúmanie viny dieťaťa ostáva v pozadí),
a ktoré naviac nasleduje ako nevyhnutná reakcia na ČIT po tom, čo policajný orgán odloží trestné
konanie pre nedostatok veku dieťaťa bez možnosti odklonného riešenia, je nemysliteľné, aby deťom
mladším ako 15 rokov neboli garantované procesné záruky v súlade s čl. 6 Dohovoru v celom jeho
rozsahu, a to od prvotných úkonov, ktoré sú voči nim učinené zo strany orgánov činných v trestnom
konaní pri preverovaní skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný čin vykazujúci prvky činu
trestného. Za týmto účelom by bolo vhodné zákonne upraviť i predsúdne štádium konania o ČIT,
v ktorom by na rozdiel od stavu de lege lata figurovalo ako subjekt s procesnými právami i trestne
nezodpovedné dieťa povinne zastúpené advokátom – quasiobhajcom, pričom by malo mať
zaručené minimálne právo na oboznámenie sa s podstatou prípadu a nahliadnutie do spisu
s eventuálnou možnosťou navrhnúť doplnenie dokazovania, resp. zaobstarania podkladov pre
náležité posúdenie jeho veci. Nevyhnutnou súčasťou predsúdnej fázy konania by malo byť
i oprávnenie štátneho zástupcu vyriešiť vec mimosúdne za prípadnej spolupráce s orgánom
sociálne-právnej ochrany detí a nemenej dôležitej účasti Probačnej a mediačnej služby. PMS by
mala byť prítomná pri riešení ČIT najpozdejšie od oboznámenia dieťaťa s tým, že trestné konanie
bolo odložené podľa § 159a ods. 2 TŘ, lebo bol plne odôvodnený záver, že čin vykazujúci znaky
činu trestného spáchalo trestne nezodpovedné dieťa, aby táto mohla prostredníctvom svojich aktivít
pôsobiť na dieťa výchovne v čo najskoršom období po spáchaní ČIT a zároveň napomôcť
prípadnému vyriešeniu veci mimo skľučujúcu súdnu sieň, ktorej sa deti mladšie ako 15 rokov podľa
súčasnej úpravy hlavy III. ZSM po spáchaní ČIT nevyhnú.
4
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POLICE ENTRAPMENT AND THE RIGHT TO FAIR TRIAL –
IMPLICATIONS FOR EVIDENCE AND CRIMINAL LIABILITY
László Kis
National Office for the Judiciary – Hungarian Judicial Academy
Abstract: Undercover operations in general raise numerous human rights issues, including the right
to fair trial. The legal regulation and the limitations of their use are directly linked to the abovementioned requirements. The question of entrapment lies per definitionem on the thin line between
effective, proactive law enforcement and criminal activity, therefore the thorough scrutiny of the
application of undercover means in such situations directly brings to light the basic principles of the
relationship between human rights and the punitive power of the state. No general strict boundaries
are expressly laid down - these can be derived from the fairness requirement and subsequently
applied on a case-by-case basis to the questions of legally obtained evidence in domestic law. This
paper shows the basic principles laid down in the case law of the ECtHR - also from the aspect of its
relation to the US entrapment defense -, its possible reflections and the lack thereof in the
Hungarian criminal justice system, including the substantive and procedural implications of
entrapment.
Key words: undercover, entrapment, fair trial, evidence, Hungarian criminal procedure

1

INTRODUCTION
Undercover operations, stings, the use of informants, state agents infiltrating criminal
1
associations or organizations and other special investigation techniques emerged as a response to
new types of criminality and they are often employed in the fight against so-called consensual
2
crimes (corruption, drugs), organized crime and terrorism . As the use of such methods gradually
became acceptable in European legislation and jurisprudence to a large extent as a consequence of
US law enforcement operations carried out in Europe either in cooperation with the European
3
authorities or even without their involvement , entrapment - per se connected to undercover
methods – is also worth examining in its US context as some relevant findings and background logic
regarding the evaluation of such law enforcement methods can prove to be useful in a European
context as well. The case law of the European Court of Human Rights plays a significant role in
4
indirectly harmonizing the principal rules and jurisprudence not only in a transnational context but
also in the sphere of domestic criminal law and procedure.

1

I use the expression in the light of the Council of Europe Recommendation Rec(2005) 10 of the
Committee of Ministers to the member states on “special investigation techniques” in relation to
serious crimes including acts of terrorism (adopted on 20 April 2005)
2
MARX, GARY T. (1995) “Undercover: Some Implications for Policy”, in: FIJNAUT, CYRILL MARX, GARY T. (ed.), Undercover – Police Surveillance in a Comparative Perspective, Kluwer Law
International, The Hague – London – Boston, p. 314, MARX, GARY T. (1988) Undercover – Police
Surveillance in America, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, pp. 89106, STEVENSON, DRU (2008) “Entrapment and Terrorism”, Boston College Law Review, Vol.
49:125, pp. 125-129., Explanatory Report to the Council of Europe Recommendation Rec(2005) 10
of the Committee of Ministers paragraphs 4, 17-18.
3
NADELMANN, ETHAN A. (1995) “The DEA in Europe”, in: FIJNAUT, CYRILL - MARX, GARY T.
(ed.), supra note 2, pp. 275-283
4
FIJNAUT, CYRILL (1994) “International Policing in Europe: Present and Future”, European Law
Review, Vol. 19, No. 6, p. 613.
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THE UNITED STATES' APPROACH TO ENTRAPMENT
The fact that the commission of a criminal offence was a result of police
instigation/incitement/provocation (entrapment) is a defense in US law, therefore an obstacle to
5
criminal liability. Its effects are basically of a substantive nature – as opposed to procedural, as will
be shown in the light of the case law of the European Court of Human Rights – and the findings
leading to it are based on the facts of the case and not seen as a question of law.
In the strict sense, there are two different approaches in the United States towards the issue
of entrapment. Pursuant to the subjective test, first conceptualized by the Federal Supreme Court in
the landmark case of Sorrels v. United States (1932) and counting as the prevailing approach ever
since, the court seeks to find whether the defendant was predisposed to commit the crime he is
6
charged with , thereby concentrating on the previous conduct, past and actual character of the
defendant, leaving the actions of the government officials without detailed scrutiny. The objective
7
test has a statutory basis – as opposed to the subjective version – and concentrates on the actions
of the law enforcement agents, examining whether their conduct was such as to entice an average
law-abiding citizen to commit the crime – thereby not taking into account the state of mind and
character (i.e. predisposition) of the defendant, but instead setting a vague general standard (i.e.
normally law-abiding citizen) as the starting point of the evaluation.
Both tests' weaknesses were pointed out several times, especially in legal literature, but the
issue of entrapment was slightly modified with time even in the jurisprudence of the Federal
Supreme Court, however, its basis still remained a substantive one, only in especially severe cases
giving rise to the issue of due process, still not within the meaning of the entrapment defense, but
8
when scrutinizing the investigation procedure as a whole.
No matter how far these solutions seem to fall from the human rights based approach of the
European Court of Human Rights, it is worth noting that the circumstances taken into account when
examining the issue has a lot in common and the way domestic criminal justice systems deal with
police incitement still has more than a few implications that is worth checking from this point of view
9
as well.

5

“(T)he entrapment defense excuses a defendant when the actions of government officials
produced the crime which he stands charged”. ROIPHE, REBECCA (2011) “The Serpent Beguiled
Me: A History of the Entrapment Defense”, Seton Hall Law Review, Vol. 33:257, p. 257. For the
development of the defense see ROIPHE, REBECCA, supra, pp. 270-292, in respect of the case
th
law see Woo Wai v. United States (9 Cir. 1915), United States v. Sorrels (1932), United States v.
th
Russel (1973), Jacobson v. United States (1992), United States v. Hollingsworth (7 Cir. 1997), for a
brief summary of the entrapment defense see Criminal Resource Manual, 645-648., United States
Department of Justice Offices of the United States Attorneys, http://www.justice.gov/usam/criminalresource-manual-648-entrapment-outrageous-government-conduct (downloaded 26. 10. 2015)
6
The fact that predisposition shall be examined at the time when the government agents first
approach the defendant was made clear by the Federal Supreme Court decades later in Jacobson
v. United States (1992) on the basis of a two-year operation of persuading the reluctant defendant to
order forbidden pronographic material in the name of a fake organization said to be fighting for the
freedom of speech and using this way to demonstrate.
7
The Congress has yet been reluctant to deal with this issue, this is regulated on the states' level.
8
For the concept of outrageous government defense and due process in respect of entrapment see
LORD, KENNETH M. (1998) “Entrapment and Due Process: Moving Toward a Dual System of
Defenses”, Florida State University Law Review, Vol. 25:463, pp. 504-517, VALENTINE, PAUL W.
(2009), “To Catch an Entrapper: The Inadequacy of the Entrapment Defense Globally and the Need
to Reevaluate Our Current Legal Rubric”, Pace International Law Review Online Companion,
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=pilronline,
pp.
32-34
(downloaded 15. 08. 2015), for the thorough scrutiny of the possible background principles of
accepting entrapment as a defense - and focusing on the fairness principle – see DILLOF,
ANTHONY M. (2004) “Unraveling Unlawful Entrapment”, Journal of Criminal Law and Criminology,
Vol. 94 No. 4, pp. 842-886.
9
The latter could be a topic for a separate article, however I try to touch on the former subject in the
framework of the present one.
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THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS REGARDING
ENTRAPMENT
In its decisions concerning the subject of undercover policing, the European Court of Human
Rights (to be referred to as ECtHR) clearly points out that making use of covert techniques by the
10
police does not itself constitute an infringement of the right to fair trial. However, because of the
inherent risks of such investigations, these must be based on clear legal regulation with respect to
the principles of necessity (subsidiarity) and proportionality, their preconditions, aims, employing,
authorization procedures, control and supervision and also the competence of the state authorities
entitled to employ such methods must be set forth in clear-cut, detailed legal regulation that also
entails a clear and foreseeable procedure for authorizing, implementing and supervising such
11
investigative measures. It is incumbent upon the state to ensure – in respect of both legislation
and jurisprudence – that the possibility of the abuse of power, including entrapment, is excluded,
which is further emphasized by the inherently intrusive nature of undercover techniques and at the
same time their often significant role in obtaining evidence and their importance for the outcome of
the criminal procedure.
One of the most important limits the Court set to the use of undercover investigation is police
12
incitement. According to the definition of the Court, “police incitement occurs where the officers
involved – whether members of the security forces or persons acting on their instructions – do not
confine themselves to investigating criminal activity in an essentially passive manner, but exert such
an influence on the subject as to incite the commission of an offence that would otherwise not have
been committed, in order to make it possible to establish the offence, that is, to provide evidence
13
and institute a prosecution”. The Courts decisions in such matters show that although it does not
directly rule on questions belonging to the sphere of national law – the gathering and admissibility of
evidence resembling the specifics of each states’ legal traditions and criminal justice system – it
14
inevitably has a significant interference with it.
If the Court finds entrapment established in the given case, it subsequently – and in an
indirect way - declares the evidence obtained as a result of police incitement inadmissible on the
basis that otherwise the accused would be “exposed to the risk of being definitively deprived of fair

10

For example Teixeira de Castro v. Portugal (1998), Vanyan v. Russia (2005), Khudobin v. Russia
(2006), Ramanauskas v. Lithuania (2008), Bannikova v. Russia (2010). The Court also scrutinizes
the human rights implications of undercover investigation from the aspect of the right to privacy
(Article 8 of ECHR) and the right to remedy (Article 13 of ECHR).
11
Valenzuela Contreras v. Spain (1998), Klass and others v. Germany (1978), Malone v. United
Kingdom (1984), Huvig v. France (1990), Kruslin v. France (1990), Leander v. Sweden(1987),
Khudobin v. Russia (2006), Ramanauskas v. Lithuania (2008), Lagutin and others v. Russia (2014).
For the criteria deriving from the case law of the ECtHR in respect of the right to privacy and the
right to remedy, the scrutiny of the corresponding case law of the Hungarian Constitutional Court
and its underlying patterns in the decisions of the German Constitutional Court
(Bundesverfassungsgericht) see KIS, LÁSZLÓ (2013), Titkos adatgyűjtés a büntetőeljárásban,
CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, pp. 31-50.
12
For an overview of the most important principles deriving from the Strasbourg case law in this
respect see in general Guide on Article 6 – Right to a fair trial (criminal limb), Council of
Europe/European
Court
of
Human
Rights,
2014,
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf (downloaded 26. 10. 2015), for a
thematic outline thereof – in Hungarian – see BERGER, VINCENT (1999), Az Emberi Jogok Európai
Bíróságának joggyakorlata, HVG-ORAC, Budapest, pp. 167-180, 187-213, 242-252, 255-262, 270337 and for a structured overview: KIS, LÁSZLÓ (2014) “A bűnüldözői provokáció megítélése az
Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában”, in: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi
Tanulmányai 15/1., Bíbor kiadó, Miskolc, pp. 311-329.
13
Ramanauskas v. Lithuania (2008)
14
For the summary of the concrete effects of the ECtHR case law on Hungarian law see SZABÓ,
MARCELL (2015) “The Effects of the European Convention on Human Rights and the Strasbourg
Case Law on the Development of Hungarian Law”, Acta Juridica Hungarica, 56 No 1, pp. 59-71,
with pp. 66-67 focusing on the courts.
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trial from the outset”. This is a key factor in the relationship between the case law of the Court and
national legislation and judicial practice.
The Court examines the question of entrapment in two different steps, the first being the
“substantive test of incitement”, whereby the Court draws the line between investigating in an
“essentially passive” manner and provocation. In case entrapment is established or this question
cannot be decided because of the lack of adequate information made available in the national
proceedings, the Court scrutinizes the issue of judicial review of entrapment, determining whether
the defendant’s entrapment plea was effectively dealt with by the national courts.
In respect of the substantive test of incitement, the relevant factors cannot be exhaustively
listed. Nonetheless, the case law of the Court provides us with enough information to carry out a
thorough assessment of this issue, using the above-mentioned definition of police incitement as a
16
starting point.
The Court examines the underlying reasons for and legal preconditions of the operation, the
nature and extent of the actions of the state authorities, the nature of pressure (if any) exercised
leading to the decision on whether the defendant would have committed the offence regardless of
the conduct of the state agents, thereby elaborating on the importance of investigation in an
“essentially passive” manner in the given case.
In respect of the first factor the Court demands that there be preliminary information available
as the basis of the decision of the domestic authority on starting an undercover operation. This
evidence must be concrete and objective, with the possibility of being subject to subsequent judicial
17
scrutiny , showing that the defendant had made initial steps towards committing the offence he was
later prosecuted for – he had either already been involved in criminal activity or was predisposed to
18
commit a criminal offence. It is of crucial importance that the relevant time when the national
authorities are required to be in the possession of such information is the time when the defendant
19
is first approached by the state agent. This requirement excludes the possibility of random
20
intervention by the law enforcement agencies and also serves as a basis of judging the
predisposition of the defendant to commit the offence.
It is important to note that if private persons act upon the instructions of the police from the
beginning of the operation, the Court considers their conduct as that of the state authorities,
21
consequently Article 6 can be applied in these cases as well. In the case of Shannon v. United
22
Kingdom (2004) the Court stated that the principles set out in the case of Teixeira de Castro v.
15

Ramanauskas v. Lithuania (2008)
The scrutiny of the Court contains elements of both the subjective and the objective test of the US
entrapment defense.
17
The relevance of which will be shown in the part dealing with the procedural test of entrapment,
including lack of disclosure of evidence on the basis of public interest immunity.
18
Sequiera v. Portugal (2003), Eurofinancom v. France (2004), Shannon v. United Kingdom (2004),
Ramanauskas v. Lithuania (2008), Malininas v. Lithuania (2008), Bannikova v. Russia (2010),
Vanyan v. Russia (2005), Khudobin v. Russia (2006), Lagutin and others v. Russia (2014), Furcht v.
Germany (2014)
19
Teixeira de Castro v. Portugal (1998), Edwards and Lewis v. United Kingdom (2004), Khudobin v.
Russia (2006), Ramanauskas v. Lithuania (2008), Bannikova v. Russia (2010), Furcht v. Germany
(2014); similar to the position of the US Supreme Court in Jacobson (1992), supra note 6.
20
Which was also emphasised by the Hungarian Constitutional Court recently in its decision no.
9/2014. (III. 21.) declaring the amendment by the Act LXXII of 2013 of the Act CXXV of 1995 on
national security services unconstitutional. The amendment would have provided the possibility of
long-term intelligence proceedings without definite aims possible also towards persons against
whom there were no data previously available. The Constitutional Court ruled that such regulation
entails the risk of arbitrariness and therefore breaches the principles of necessity and proportionality
in respect of restricting the right to privacy. In respect of the importance of definite aims see also
decision no. 2/2007. (I. 24.) of the Hungarian Constitutional Court, for its erosion see KIS, LÁSZLÓ
(2013), supra note 11, pp. 309-315, 321-326, and KIS LÁSZLÓ (2012) “A titkos adatgyűjtés
eredményének bizonyítékként történő felhasználásáról”, Belügyi Szemle, No. 2012/10, pp. 70-92.
21
Sequeira v. Portugal (2003), Miliniene v. Lithuania (2008)
22
This case offers an example of pure private entrapment, as follows. A journalist of the News of the
World received information from a source he was not willing to reveal that a famous actor supplied
16
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Portugal are “principally directed” to the admissibility of evidence obtained by an entrapment
operation carried out by or on behalf of the state or its agents and it did not address the question of
entrapment by private individuals. Still, in principal, private entrapment can also render the
proceedings unfair for the purposes of Article 6 – as in the very case the evidence obtained as a
result of private entrapment was handed over to the police and subsequently used to prosecute the
defendant. As the Court’s substantive test of entrapment contains both subjective and objective
elements, the former still apply when the entrapment is attributable to a private individual. In addition
- from the point of view of the fairness of the proceedings and consequently the admissibility of
evidence -, evidence obtained as a result of private entrapment should be subject of thorough,
adversarial judicial procedure that is conclusive on this issue. Thus, the procedural test – to be
discussed later – shall also be applied when examining the fair trial requirement. In the present case
the Court agreed with the domestic courts stating that the defendant was not entrapped, drawing
conclusions from the facts of the case establishing his predisposition (subjective element). However,
it must be noted that according to the Court of Appeal of the United Kingdom, the trial judge
imposed a lenient sentence having taken into account the circumstances in which the offences were
committed in the favour of the defendant.
In brief, if private individuals act independently from any influence or instruction attributable to
the state, Article 6 is still examined, as the procedure does not lack the link to the relationship
between state and citizen, fundamentally defined by human rights, as the evidence obtained is used
in subsequent criminal proceedings.
As I referred to above, the Court carries out a twofold scrutiny in respect of entrapment: not
only the above-examined (subjective and objective) elements of entrapment, but also the strictly
procedural requirements of fairness are taken into account. In case the substantive test ends with
the result of founding entrapment, the Court does not attribute primary relevance to the procedural
test – as the violation of the right to fair trial is already established. However, if the subjective test
(concentrating on the behaviour and state of mind of the defendant) shows that the defendant was
not predisposed to commit the offence and the result of the objective test (concentrating on the
conduct of the state agents) confirms the lack of entrapment, the procedural test has special
significance as the factors contained therein are also definitive requirements of the right to fair trial.
The procedural aspect becomes crucially important in case of denial of disclosure of evidence on
the basis of public interest immunity or any other reason for the lack of disclosure or the significant
controversy in the parties' interpretation of the event precludes the Court from carrying out the
23
substantive test to a sufficient degree.
24
The procedural test applies to the whole criminal procedure , nonetheless, it is most
prevalent in the trial phase, as the Court takes the view that first and foremost it is the obligation of
the (domestic) courts to ensure the balance between the public interest inherent to criminal law and
the fundamental rights of the individuals, thereby exercising a kind of post factum control in respect
of the actions of the investigation authorities from the rule of law point of view.
It is the function of the domestic courts to take each and every measure in order to uncover
the truth, therefore if the defendant submits a plea of entrapment and it is not wholly improbable or if
even without such reference, police incitement can be assumed taking into account the case files,
the burden of proof falls on the prosecution to demonstrate the lack of incitement, and the outcome
25
of the proceedings the courts must evaluate accordingly.
According to the ECtHR, irrespective of the form of domestic procedure, it must be
adversarial, thorough, comprehensive and conclusive on the issue of entrapment and even the
many people in the show business with drugs. Consequently, he and his colleagues wired a hotel
room, set up a fake scenery and a legend that the journalist was a sheik, who counted on the
defendant in respect of a highly profitable job in Dubai and one of the necessary elements of the
party to be organized there was cocaine. The defendant was willing to obtain cocaine as a sample
and also cannabis and managed to deliver them on the same day. The hotel room where they met
was equipped with video and audio surveillance, the journalist published the story in which he
offered the tapes and other evidence to the police.
23
Edwards and Lewis v. United KIngdom (2004), V. v. Finland (2007), Constantin and Stoian v.
Romania (2009)
24
The Court always examines whether the procedure as a whole was fair.
25
Ramanasukas v. Lithuania (2008), Lagutin and others v. Russia (2014)
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defendant's guilty plea does not exempt the domestic courts from examining the claim of police
26
instigation. The effectiveness of the plea of incitement significantly depends on whether the
defence had full access to the files – hereby directly leading us to the question of the equality of
arms. However, it must be pointed out that in cases of undercover investigations, not only the
defence, but also the judge or even the prosecutor cannot have access to certain pieces of
information, because by the decision of the authorities they constitute secret and are withheld on
grounds of public interest immunity (in these instances the principle of the equality of arms can be
interpreted in a broader sense). The Court recognizes such interests of a democratic society, for
example national security or the protection of individuals (undercover agents, informants, victims
etc.) and thus certain restrictions and limitations to a fully adversarial procedure - as part of the
fairness requirement -, but in such cases these must be effectively counterbalanced during the
27
subsequent criminal proceedings. The Court's point of view further stresses the importance of the
role of domestic courts in securing the fairness of the whole proceedings in the course of
scrutinizing the evidence laid before them and also require activism on their behalf to guarantee the
necessary balance between public interest inherent to criminal procedure and human rights.
It is the duty of the domestic courts to thoroughly examine the question of police incitement,
to “take the necessary steps to uncover the truth and to eradicate the doubts as to whether the
28
applicant had committed the offence as a result of incitement by an agent provocateur“. This
requires that all the relevant information are examined in an adversarial manner, the undercover
agents, informants and other persons who can testify concerning the substantive elements of
entrapment are heard in court and cross-examined or at least well-grounded and detailed reasons
29
are provided for the failure to do so.
The landmark case of Lüdi v. Switzerland (1992) is usually quoted as a counterpart of
Texeira de Castro v. Portugal. In the former, the Court found no grounds for entrapment, as the
covert operation was carried out on the basis of prior authorization, monitored from the beginning to
the end, the police officer involved acted within the limits of essentially passive investigation, his
conduct did not qualify as that of an agent provocateur. However, the sentence was based to a large
extent on the reports of the undercover agent, who was heard neither by the investigating judge nor
the trial court, hence the defence had no possibility to confront him, put questions to him, cast doubt
on his credibility, though it would have been possible to hear him as a witness in a way that took into
account the legitimate interest of the police and the agent too (preserving his anonymity, thus
protecting him and also having the possibility to employ him undercover later on, making use of his
30
knowledge, experience and abilities). Upon the evaluation of these circumstances the Court found
31
a violation of Article 6.
26

Shannon v. United Kingdom (2004), Ramanauskas v. Lithuania (2008), Bannikova v. Russia
(2010)
27
Doorson v. the Netherlands (1996), Van Mechelen and others v. the Netherlands (1997), directly
in the field of entrapment from the aspect of the rules on evidence disclosure, including the
limitations to the main rule: Edwards and Lewis v. United Kingdom (2004), Shannon v. United
Kingdom (2004).
28
Bannikova v. Russia (2010) § 77. This shows the inevitable connection between the attempt to
uncover the whole truth in respect of the relevant events in the course of criminal procedure – in its
entirety in the trial phase – and the – from this standpoint perhaps restricted - objective of legal
justice in the light of the fairness requirement and its implications in the rules of evidence, originating
from the inherent risk of the impossibility of this attempt. For an analysis of the role and importance
of formal/procedural truth also from the aspect of the relationship between the possible
insufficiencies inherent to the exploration of the facts of the past (the attempt to “uncover the truth”)
and the fairness principle see BÁRD, KÁROLY (2007) Emberi jogok és igazságszolgáltatás
Európában, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, pp. 48-78.
29
The importance of supervision of the investigative measures by the trial court in the absence of a
system containing proper independent checks of the operation and the need to hear the defendant
and the law enforcement officers on the subject of entrapment should this issue rise even in an
indirect form (the domestic court has reason to suspect police incitement) are emphasised in
Khudobin v. Russia (2006).
30
Examples of fair trial and due process can be found in the cases of Sequeira v. Portugal (2003),
Shannon v. United Kingdom (2004) (the non-disclosure of the identity of the informant did not affect
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As already mentioned, in the domestic procedure the defendant must have the opportunity to
effectively raise the issue of entrapment which then must be examined during a procedure fulfilling
32
the requirements of fair hearing. In general, the Court scrutinizes whether entrapment constitutes a
substantive defence, a basis for the exclusion of evidence or leads to similar consequences in
domestic law. The details of what procedure to follow in case of a plea of entrapment, belong to the
sphere of national law – legislation and jurisprudence – as long as the consequences are
considered to be adequate to redress the unfairness caused by police incitement. According to the
Court's ruling in Edwards and Lewis v. United Kingdom (2004), although in English law entrapment
does not constitute a substantive defence, it obliges the judge to either stay the proceedings on the
33
basis of the abuse of process or exclude evidence on the basis of Section 78 of the Police and
Criminal Evidence Act (1984), that is, the use of information as evidence would have such an
34
adverse effect on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it.
In the recent case of Furcht v. Germany (2014) the Court stressed its above-mentioned
standpoint on appropriate redress, thereby considering the German solution of taking into account
police incitement as a significant mitigating circumstance and imposing a lenient sentence
accordingly, inadequate.
Still, the German case law considers the issue in a structured manner. In its decision brought
th
35
on 18 December 2014 (nos. 2 BvR 209/14, 2 BvR 240/14, 2 BvR 262/14) the Federal
rd
Constitutional Court, partly reacting to the ECtHR decision in Furcht (of 23 October 2014), held that
the above-mentioned solution of the domestic courts on the basis of entrapment was constitutional
and consistent with the rule of law (“Rechtstaatsprinzip“), though it ruled that in case of especially
severe violation of the right to fair trial, the legal consequence might be the termination of the
proceedings (also stating that the given case was very close to this yet theoretical solution), pointing
out that the public interest towards material justice can also be derived from the
36
Rechtstaatsprinzip.
In respect of entrapment, 10 June 2015 saw a turning point in German jurisprudence, when
the Federal Supreme Court – on the basis of the case law of the ECtHR – in the given case (2 StR
97/14) for the first time terminated the criminal procedure on the basis of entrapment, considering it
an obstacle to criminal procedure as such, however leaving the question open as whether it
considers that the result be the same in each entrapment case – as the ECtHR seems to prompt –

the fairness of the trial), Bannikova v. Russia (2010). The latter is especially interesting, because the
Court had already pointed out in Vanyan v. Russia (2005) and Khudobin v. Russia (2006) the
systematic failures of the Russian system of undercover operations and in this case found that the
procedure of the Russian courts complied with the fairness requirement.
31
At the same time, the Court referred to the former cases of Kostovksi v. the Netherlands (1989)
and Windisch v. Austria (1990) pointing to the difference that in these cases the convictions were
based on the testimony of anonymous witnesses, while in Lüdi the agent was a sworn police officer,
whose function was known to the investigating judge and the applicant also knew him by his
physical appearance – although by fake identity.
32
In Ramanauskas v. Lithuania (2008) the Court stressed the importance of this requirement by
stating that it is not sufficient that general safeguards, such as the equality of arms and the rights of
the defence are observed.
33
On the possibly indefinite stay of proceedings on such grounds, see the chapter “Abuse of
Process“
in
the
Legal
Guidance
of
The
Crown
Prosecution
Service,
http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/abuse_of_process/ (downloaded: 26.09.2015)
34
This important general rule on the exclusion of unfair evidence reads as follows: “In any
proceedings the court may refuse to allow evidence on which the prosecution proposes to rely to be
given if it appears to the court that, having regard to all the circumstances, including the
circumstances in which the evidence was obtained, the admission of the evidence would have such
an adverse effect on the fairness of the proceedings that the court ought not to admit it.“
(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/section/78; downloaded 26.09.2015)
35
BVerfG,
2
BvR
209/14
vom
18.12.2014,
Rn.
(1-55),
http://www.bverfg.de/e/rk20141218_2bvr020914.html
36
The consideration of Hungarian courts seem to be close to this reasoning in a number of
cases as I will refer to in the next chapter.
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or the “Strafzumessungslösung” can still be applied to less severe instances of violation of fairness,
37
in line with the above-mentioned decision of the Federal Constitutional Court.
4

THE HUNGARIAN CASE LAW
Albeit there are opinions questioning its adequateness in general, when facing with a case
that has direct human rights implications, just like the issue of entrapment, the case law shows that
38
Hungarian courts tend to turn to the ECHR and the jurisprudence of the ECtHR.
The outcome of the cases in which entrapment is established seem to show a complex
picture about the evaluation and redress of the detriment caused by police incitement. There is no
specific legal regulation, no Constitutional Court resolution and no binding decision of the Curia as
to the evaluation of entrapment in the court procedure, therefore finding its place in the criminal
justice system, with due consideration to its possible substantive and/or procedural implications is
39
completely the task of the courts.
In the first version, the effect the courts attribute to it is a substantive one, however it does
not qualify as a defense as such, but has more in common with the German solution
“Strafzumessungslösung”, meaning that police incitement is taken into account as a particularly
significant mitigating circumstance in the course of deciding on the punishment, though there is no
set scale of reduction of the punishment to be imposed on the basis that such offence poses a
significantly lower degree of danger to society (and of course it has no relevance in respect of the
criminal liability of the defendant).
In its decision Bf.III.231/2001/5. the then Supreme Court found that as the undercover agent
persisted that the defendant obtain hand grenades and explosives from him, which led to the
commission of the crime resulting in the police obtaining all the hand grenades and explosives
imported and sold by the defendant, the act represented a negligible degree of danger to society
and therefore renders even the most lenient penalty or measure unnecessary, imposed only socalled reprimand on the defendant in its judgement – for a crime otherwise punishable with
40
imprisonment.
This was the ruling followed by courts until a few years back – attributing substantive
consequences to police incitement, examining the nature of the act of the defendant and the police,
evaluating it as an emphasised mitigating circumstance, therefore imposing a significantly lenient
sentence, while the recent case law shows the courts' inclination to abandon this solution and
approach the matter from a procedural, fairness point of view, embracing the case law of the ECtHR
eventually in its entirety and directly applying the principles deriving from it. It is also worth noting

37

See http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_nummer=0091/15
38
For an overview of the Hungarian regulation and case law concerning the common field of special
investigation techniques and entrapment see KIS, LÁSZLÓ (2013), supra note 11, pp. 85-88, 101104, MÉSZÁROS, BENCE (2011) Fedett nyomozás a bűnüldözésben, PhD dissertation
(manuscript), University of Pécs, Faculty of Law, Doctoral School, http://ajk.pte.hu/files/file/doktoriiskola/meszaros-bence/meszaros-bence-vedes-ertekezes.pdf (downloaded 26. 10. 2015), pp. 119141, MÉSZÁROS, ÁDÁM (2011) “Titkos gondolatok”, in: VIRÁG, GYÖRGY (ed.) Kriminológiai
tanulmányok 48. kötet, National Institute of Criminology, Budapest, pp. 213-218, KOVÁCS, ISTVÁN
(2011) “A provokáció hatására történt bűnelkövetés értékelése a bírói gyakorlatban”, in: GÁL,
ISTVÁN LÁSZLÓ (ed.) Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére,
University of Pécs, Faculty of Law, Pécs, pp. 369-378.
39
The cases to be examined in the following part of this paper can be downloaded from the
Repository of Court Decisions (“Bírósági Határozatok Gyűjteménye“) available at the central website
of the courts, operated by the National Office for the Judiciary: www.birosag.hu; the exact URL to
the repository is http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara.
40
The same reasoning is applied to a drug offence committed as a result of an undercover agent
provocateur, when the courts examined the case of Teixeira de Castro v. Portugal and found
violation of the right to fair trial, though came to the conclusion that the ECtHR only ruled that
imprisonment is not appropriate is such cases (first instance sentence no. 6.B.XIII.80.100/2009/7. of
the Pest Central District Court and second instance decision no. 31.Bf.XIII.5444/2010/6. of the
Metropolitan Court). For details see KOVÁCS, ISTVÁN, supra note 33.
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41

that in a drug case, the High Court of Debrecen – as second instance court - ruled , that the danger
42
to society - as a definitive element of criminal offence – is always present in drug cases,
regardless of whether the defendant sold the given amount of drugs to an undercover police officer,
upon the officer's initiative, because of the implicit danger already present when obtaining the drugs
– and making them available on the market - in order to further sell it.
In its decision 3.Bf.161/2009/17. the Metropolitan High Court reversed the judgement of the
Metropolitan Court (no. B.904/2006/86.) and found that the defendant was entrapped by the police
which rendered the whole investigation unlawful to the degree that it established the lack of the
legality of the charges and therefore terminated the criminal procedure in respect of the given
43
offence. The High Court based its reasoning to a large extent on Article 6 of the ECHR and the
case law of the ECtHR, emphasising that both the Convention and the case law of the Court are
parts of the Hungarian legal system and reiterated the most important principles deriving from it. In
this case the second instance court based its decision to a decisive extent on the violation of the
right to fair trial, however, it attributed a different consequence to it than usually applied by the
ECtHR, as the High Court did not elaborate on the admissibility of evidence, but reached a
conclusion that has an effect which in the light of the case law of the Court can be deemed an
appropriate redress. I must note that this solution was later overruled, though not exactly from the
entrapment point of view, but in respect of the definitive elements of the notion of lawful charges as
44
laid down in Section 2 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code .
45
Another significant example from the case law of the Metropolitan High Court shows us the
most recent solution of the Hungarian courts to redress the detriment caused by the unfairness of
the proceedings as a result of police entrapment and at the same time reflects the deep influence of
the jurisprudence of ECtHR on Hungarian courts even in a sphere that is traditionally the field for
national law.
In this case the second instance court moved away from the restricted independence from
the principles set forth in the case law of the ECtHR regarding the solution domestic courts shall
apply when balancing fairness in a procedure where police incitement was involved.
Besides noting that the defendant confessed regarding the factual circumstances, the second
instance court also found it crucially important to establish the facts that made the defendant commit
the offence. In respect of the evaluation of the legal consequences of police incitement, the second
instance court found that the principles laid down in the Supreme Court decision no.
Bf.III.231/2001/5. are no longer valid and put the emphasis on the fairness requirement instead. The
court also dealt with its previous decision where it ruled on the lack of lawful charges on the basis of
entrapment. Referring to the jurisprudence of the Constitutional Court and scrutinizing the case law
of the ECtHR regarding the requirements of fair trial in cases where undercover methods are
employed, the High Court found that police incitement leads to the unlawfulness of the evidence as
the illegality of the police conduct affects subsequently obtained evidence – without the unlawful
conduct of the undercover agent, the offence would never have been committed, therefore there
41

Decision Bf.III.352/2010/38. of the High Court of Debrecen. The first instance sentence was
6.B.525/2008/131. of the Hajdú-Bihar County Court. The defendant did not bring forward an
entrapment plea, but claimed that he was cooperating with the law enforcement authorities, which
was rejected by the courts.
42
Pursuant to Section 4 § of the Act C of 2012 on the Criminal Code ‘Criminal offense’ means any
conduct that is committed intentionally or - if negligence also carries a punishment - with negligence,
and that is considered potentially harmful to society and that is punishable under this Act, while an
‘act harmful to society’ means any activity or passive negligence which prejudices or presents a risk
to the person or rights of others, or the fundamental constitutional, economic or social structure of
Hungary provided for in the Fundamental Law. This is basically similar to the rules of Section 10 of
the former Criminal Code, Act IV of 1978. (English version provided by the legal source compilation
“Jogtár” by Wolters Kluwer Kft.)
43
Pursuant to Section 2 paragraphs (1), (2) and Section 332 paragraph (1) point d) of the Criminal
Procedure Code
44
For example decision no. Bfv.III.615/2011. of the Curia, published as EBH2011. 2299., decision
no. Bfv.III.219/2013 of the Curia, published as EBH2013. B.23.
45
Decision no. 3.Bf.53/2011/6. The first instance sentence is no. 15.B.1340/2008/63. of the
Metropolitan Court.
727

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
would be no evidence as well. Explicitly referring to the requirement laid down by the ECtHR that for
the procedure to be fair as a whole all evidence obtained as a result of police incitement must be
excluded, the second instance court excluded all evidence – on the basis of the general rule on the
46
legality of evidence set forth in Section 78 § (4) of the Criminal Procedure Code (Act XIX of 1998) reversed the first instance judgement and acquitted the defendant on the basis of lack of evidence.
It is worth noting that although in such case the prosecutor is entitled to appeal and bring the case to
47
the Curia as the third instance court , the prosecutor accepted the decision, which might lead us to
think that the solution applied by the Metropolitan High Court in this case is also in line with the
opinion of the prosecutor service in respect of redressing the detriment caused by police
entrapment, and surely fully befits the case law of the ECtHR.
5

CLOSING REMARKS
The position of the courts on whether to attribute substantive or procedural consequences to
entrapment may lead to differences in the scope of the effect of such findings: the substantive
element as a mitigating circumstance – not qualifying as a defense as such – can be applied only to
the given defendant, who was directly incited, while the exclusion of evidence obtained as a result of
police incitement seem to have a much broader effect, rendering the whole procedure unfair from
the outset, partly because of the nature of the police conduct. Since the Court examines not only the
conduct of the state agent, but also the predisposition of the defendant, entrapment based solely on
the latter factor would seem to have a restricted effect, i. e. on the given defendant.
On the other hand, the question of private entrapment can only be effectively dealt with within
the context of the fairness principle, as it has no relevance in respect of either the danger the given
offence poses to society - lacking the direct involvement of state authorities and the notion of
security adhered to it as seen in the court decisions above – or regarding the legality of the
investigative measures in a narrow sense – as the conduct of the individuals acting without the prior
authorization of or mandate from state authorities cannot be considered as that of the state,
therefore cannot be counted as investigative measures -, and the US solution makes it clear, that
attributing the effect of an obstacle to prosecution to the issue of entrapment would not amount to
private entrapment in case it is not interpreted in the light of due process, i.e. the right to fair trial.
However, turning to the principles deriving from the consistent case law of the ECtHR will provide
the necessary input to deal with this complex and sensitive matter in a way that ensures that the
courts fulfil their role in striking a proper balance between the role of the state and human rights,
thereby contextualizing the relationship between state and citizen.
Bibliography:
BÁRD, KÁROLY (2007) Emberi jogok és igazságszolgáltatás Európában, Magyar Hivatalos
Közlönykiadó, Budapest
BERGER, VINCENT (1999), Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, HVG-ORAC,
Budapest
Criminal Resource Manual, 645-648., United States Department of Justice Offices of the United
States
Attorneys,
http://www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-648-entrapmentoutrageous-government-conduct (downloaded 26. 10. 2015)
DILLOF, ANTHONY M. (2004) “Unraveling Unlawful Entrapment”, Journal of Criminal Law and
Criminology, Vol. 94 No 4, pp. 827-896
FIJNAUT, CYRILL (1994) “International Policing in Europe: Present and Future”, European Law
Review, Vol. 19, No. 6, pp. 599-619
Guide on Article 6 – Right to a fair trial (criminal limb), Council of Europe/European Court of Human
Rights, 2014, http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf (downloaded 26. 10. 2015)
46

Pursuant to Section 78 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, those facts deriving from
any means of evidence that the investigation authority, the prosecutor service or the court obtained
in the course of the commission of a criminal offence, in other prohibited way or by the significant
restriction of the procedural rights of the participants of the proceedings cannot be used as
evidence.
47
Under Section 386 paragraph (1) point c) of the Criminal Procedure Code
728

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
KIS LÁSZLÓ (2012) “A titkos adatgyűjtés eredményének bizonyítékként történő felhasználásáról”,
Belügyi Szemle, No. 2012/10, pp. 70-92
KIS, LÁSZLÓ (2013), Titkos adatgyűjtés a büntetőeljárásban, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest
KIS, LÁSZLÓ (2014) “A bűnüldözői provokáció megítélése az Emberi Jogok Európai Bíróságának
gyakorlatában”, in: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai - Studia Iurisprudentiae
Doctorandorum Miskolciensum, Tomus 15/1., Bíbor kiadó, Miskolc, pp. 311-329
KOVÁCS, ISTVÁN (2011) “A provokáció hatására történt bűnelkövetés értékelése a bírói
gyakorlatban”, in: GÁL, ISTVÁN LÁSZLÓ (ed.) Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60.
születésnapja tiszteletére, University of Pécs, Faculty of Law, Pécs, pp. 369-378
Legal Guidance of The Crown Prosecution Service, chapter “Abuse of process”,
http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/abuse_of_process/ (downloaded: 26.09.2015)
LORD, KENNETH M. (1998) “Entrapment and Due Process: Moving Toward a Dual System of
Defenses”, Florida State University Law Review, Vol. 25:463, pp. 463-518
MARX, GARY T. (1995) “Undercover: Some Implications for Policy”, in: FIJNAUT, CYRILL - MARX,
GARY T. (ed.), Undercover – Police Surveillance in a Comparative Perspective, Kluwer Law
International, The Hague – London – Boston, pp. 313-321
MARX, GARY T. (1988) Undercover – Police Surveillance in America, University of California Press,
Berkeley – Los Angeles – London
MÉSZÁROS, ÁDÁM (2011) “Titkos gondolatok”, in: VIRÁG, GYÖRGY (ed.) Kriminológiai
tanulmányok 48. kötet, National Institute of Criminology, Budapest, pp. 213-226
MÉSZÁROS, BENCE (2011) Fedett nyomozás a bűnüldözésben, PhD dissertation (manuscript),
University of Pécs, Faculty of Law, Doctoral School, http://ajk.pte.hu/files/file/doktoriiskola/meszaros-bence/meszaros-bence-vedes-ertekezes.pdf (downloaded 26. 10. 2015)
NADELMANN, ETHAN A. (1995) “The DEA in Europe”, in: FIJNAUT, CYRILL - MARX, GARY T.
(ed.) supra note 2, pp. 275-283
ROIPHE, REBECCA (2011) “The Serpent Beguiled Me: A History of the Entrapment Defense”,
Seton Hall Law Review, Vol. 33:257, pp. 257-302
STEVENSON, DRU (2008) “Entrapment and Terrorism”, Boston College Law Review, Vol. 49:125,
pp. 125-215
SZABÓ, MARCELL (2015) “The Effects of the European Convention on Human Rights and the
Strasbourg Case Law on the Development of Hungarian Law”, Acta Juridica Hungarica, 56 No 1,
pp. 59-71
VALENTINE, PAUL W. (2009), “To Catch an Entrapper: The Inadequacy of the Entrapment Defense
Globally and the Need to Reevaluate Our Current Legal Rubric”, Pace International Law Review
Online
Companion,
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=pilronline,
pp.
32-34
(downloaded 15. 08. 2015)

Contact information:
Dr. László Kis PhD
kislaszlo2@obh.birosag.hu; drkislaszlo@gmail.com
National Office for the Judiciary – Hungarian Judicial Academy
6 Tóth Lőrinc Street
H-1122 Budapest
Hungary

729

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____

PRÁVO NA TLMOČNÍKA V SPRÁVNOM KONANÍ
Zuzana Kiselyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The article deals with the right to an interpreter in administrative proceedings. The author
focuses on the analysis of the current regulation of the right to an interpreter and also foresees
problems in the application practice of administrative authorities in connection with the
implementation of this right. The relevant case law is also considered. In conclusion the author
assesses the current state of regulation and application of this right in administrative proceedings
and submits her considerations de lege ferenda.
Abstrakt: Článok pojednáva o práve na tlmočníka v správnom konaní. Autorka sa zameriava na
analýzu súčasnej právnej úpravy práva na tlmočníka a zároveň uvádza problémy v aplikačnej praxi
správnych orgánov pri uplatňovaní tohto práva, pričom zároveň uvádza aj súvisiacu judikatúru.
V závere autorka zhodnocuje súčasný stav úpravy a aplikácie tohto práva v správnom konaní
a predkladá svoje úvahy de lege ferenda.
Key words: right to an interpreter, the Administrative Code, current legislation, case law, a foreign
national, ethnic minorities
Kľúčové slová: právo na tlmočníka, správny poriadok, súčasná právna úprava, judikatúra,
cudzinec, národnostné menšiny
ÚVOD
Z ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 4 zákona
č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) sa odvodzuje právo súkromnej
osoby na spravodlivý proces pred orgánom verejnej moci. Týmto orgánom je aj orgán verejnej
správy, ako aj úradné osoby, ktoré uskutočňujú výkon verejnej správy v mene tohto orgánu.
Základné právo na spravodlivý proces vo verejnej správe garantované Ústavou vyjadruje právo
každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na taký právny stav, keď platná zákonná úprava
zakotvuje procedurálny postup najmä pri vydávaní rozhodnutí správnych orgánov v správnom
konaní. Ide o súčasť pozitívneho záväzku štátu – a to aj v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorým je Slovenský republika viazaná. Jeho cieľom
je zabezpečiť, aby platná procesnoprávna úprava zodpovedala všeobecne uznávaným
požiadavkám a štandardom, ktoré ako nespochybniteľné hodnoty musí právny a demokratický štát
chrániť. Z tohto dôvodu súdy pri poskytovaní ochrany súkromným osobám v prípadoch, keď
nejestvuje príslušná zákonná úprava, ktorá by zodpovedajúce procesné princípy explicitne
zakotvovala, alebo v prípadoch, keď je zákonná úprava v tomto ohľade nedostatočná, zvyknú
aplikovať (všeobecné) právne princípy odvolávajúc sa na Ústavu a tiež na medzinárodné zmluvy
o ľudských právach a základných slobodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej
1
republiky a majú prednosť pred zákonom. Príkladom uvedeného postupu je vyvodenie a aplikácia
práva na tlmočníka v správnom konaní.
1

ANALÝZA SÚČASNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Právo na tlmočníka je upravené (garantované) v súdnych konaniach. Podľa § 18 zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) majú účastníci v občianskom súdnom
konaní rovnaké postavenie a zároveň je garantované ich právo konať pred súdom vo svojej
materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na
uplatnenie ich práv, pričom trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine alebo v
2

1

KOŠIČIAROVÁ, S. Procesnoprávne princípy dobrej verejnej správy v správnom trestaní. s.
111,112
730

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
jazyku, ktorému rozumie (§ 18 OSP) platí štát. Uplatnenie tohto práva je odzrkadlením rovnosti
účastníkov súdneho konania podľa článku 47 ods. 3 Ústavy, a preto nie je porušením práva
účastníka konania na rovnosť v konaní, ak súd umožní niektorému z účastníkov používať iný ako
slovenský jazyk.
V trestnom konaní je zásada práva na tlmočníka a prekladateľa do jazyka, ktorému osoba
zúčastnená na konaní rozumie, vyjadrená v § 2 ods. 20 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
(ďalej len „TP“), podľa ktorého „Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, podozrivá osoba, poškodený,
zúčastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo
na tlmočníka a prekladateľa.“ Táto zásada je ďalej konkretizovaná v § 28 TP. Ak je potrebné
pretlmočiť obsah výpovede alebo ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená
osoba alebo svedok vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie, alebo nehovorí týmto
jazykom, priberie sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Ak je
potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnosť, priberie sa prekladateľ opatrením.
Čl. 6 ods. 1 Dohovoru zakotvuje právo na spravodlivé súdne konanie, pričom jeho aplikácia
na správne konanie prichádza do úvahy vtedy, ak sa rozhoduje o občianskom práve alebo záväzku
alebo o trestnom obvinení (v podmienkach správneho práva o správnych deliktoch). Právo na
bezplatnú pomoc tlmočníka v trestnom konaní je upravené v čl. 6 ods. 3 písm. e) Dohovoru, ktorý
garantuje každému, kto nerozumie jazyku používanému pred súdom, alebo ak týmto jazykom
nehovorí, mať bezplatnú pomoc tlmočníka.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len „Správny poriadok“)
sa vo vzťahu k tlmočníkovi zmieňuje iba v § 31 ods. 5 v súvislosti s trovami konania: „Náhrada
hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa spravuje osobitnými právnymi
predpismi.“ Z danej formulácie vyplýva odkaz na osobitné predpisy, pôjde najmä o zákon
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 382/2004 Z. z.“). Predovšetkým je potrebné uviesť, že právne
postavenie znalca a tlmočníka v správnom konaní nie je rovnaké. Preto uplatnenie § 36 Správneho
poriadku per analogiam neprichádza do úvahy, nehľadiac na to, že pre postup per analogiam
neexistujú zákonné predpoklady. Právne postavenie znalca je upravené v druhom oddiele tretej
časti správneho poriadku o zisťovaní podkladov pre rozhodnutie. Znalecký posudok je jedným z
dôkazných prostriedkov a znalec je osoba, ktorá má špecifické postavenie v procese dokazovania.
Rozhodnutie o ustanovení znalca je procesným rozhodnutím, v ktorom správny orgán jednostranne
určuje najmä pribratie konkrétneho znalca, problematiku, v ktorej má znalec podať znalecký
posudok, otázky, na ktoré má v znaleckom posudku odpovedať a lehotu, v ktorej má znalecký
posudok predložiť. Podrobnosti o obsahu znaleckého posudku upravuje § 17 zákona č. 382/2004 Z.
z. Tlmočník nepôsobí len v procese dokazovania, ale v ktoromkoľvek štádiu správneho konania.
Podľa § 20 zákona č. 382/2004 Z. z. tlmočnícka činnosť je špeciálna činnosť vykonávaná
tlmočníkom za podmienok ustanovených v citovanom zákone pre potreby zadávateľa. Výsledok
tlmočenia je určený na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania rôznych
2
jazykov a umožňuje komunikáciu medzi osobami používajúcimi odlišné jazyky.
Správny poriadok teda na rozdiel od OSP a TP priamo neupravuje právo účastníka konania
konať vo svojej materčine. Postavenie tlmočníka v správnom konaní sa odvíja od čl. 47 ods. 4
Ústavy, podľa ktorého ten, kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, má právo na
tlmočníka. Právo na tlmočníka sa vzťahuje podobne ako právo na právnu pomoc nielen v konaní
pred súdmi, ale aj inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to
za podmienok ustanovených zákonom. Osoby, ktoré neovládajú jazyk, v ktorom sa vedie konanie,
majú popri práve na právnu pomoc zaručenú aj pomoc v komunikácii s orgánom verejnej moci, ktorý
rozhoduje o veci, s účastníkmi konania a prípadne ďalšími osobami pôsobiacimi v príčinnej
súvislosti s konaním. Právom na tlmočníka sa zaručuje aj právo oboznámiť sa s dokumentmi
významnými pre konanie, ak sú v jazyku, ktorý účastník konania neovláda. Čl. 47 ods. 4 Ústavy sa
zaručuje právo na tlmočenie do jazyka, v ktorom sa vedie konanie z akéhokoľvek iného jazyka.
2
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Oprávnená osoba môže so súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy
3
komunikovať v ktoromkoľvek jazyku, ktorý je odlišný od jazyka, v ktorom sa vedie konanie.
Osobitne je upravené právo občanov patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým
skupinám používať ich jazyk v úradnom styku. S účinnosťou od 1. júla 2011 sa do Správneho
poriadku zakotvila nová zásada správneho konania, ktorá je obsiahnutá v ustanovení § 3 ods. 3,
v zmysle ktorej „Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a
ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, má právo v
obciach vymedzených osobitným predpisom konať pred správnym orgánom v jazyku národnostnej
menšiny. Správne orgány podľa prvej vety sú povinné mu zabezpečiť rovnaké možnosti na
uplatnenie jeho práv.“ Táto zásada sa do Správneho poriadku dostala prijatím a účinnosťou zákona
č. 204/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov
národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Zásada používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku vyplýva zo základných
práv garantovaných Ústavou, a to z čl. 34 ods. 2 písm. b) Ústavy, ako a z právne záväzných aktov
podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy.
Z § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín vyplýva, že
občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý
pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej
15 % obyvateľov, majú právo v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny. Občan
Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má teda právo v takejto
obci komunikovať v ústnom i písomnom styku pred orgánom miestnej štátnej správy, orgánom
územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou aj v jazyku tejto
menšiny (vrátane predkladania písomných listín a dôkazov). Orgán verejnej správy (podľa typovej
špecifikácie vyššie) je povinný poskytnúť odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem
štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou vydávania verejných listín. Táto výnimka sa však na
niektoré verejné listiny nevzťahuje, konkrétne, ak ide o rozhodnutie orgánu verejnej správy v
správnom konaní (v takejto obci) v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo
na požiadanie. Občan patriaci k národnostnej menšine môže v úradnom styku používať menšinový
jazyk aj v obciach, ktoré nespĺňajú uvedené podmienky, avšak len v ústnom styku, a to len v
prípade, ak s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúčastnené na konaní súhlasia.
Používanie menšinového jazyka v obci, ktorá osobitné podmienky podľa zákona nespĺňa, nie je
4
nárokovateľné.
Uvedenú zásadu správneho konania možno z pohľadu práv osôb používajúcich jazyky
národnostných menšín hodnotiť pozitívne, avšak jej uplatnenie sa obmedzuje len na orgány verejnej
správy s obmedzenou územnou pôsobnosťou a nevzťahuje sa na cudzincov. V danom prípade je
potrebné opätovne vychádzať z čl. 47 Ústavy, z dikcie ktorého vyplýva, že právo na tlmočníka sa
zaručuje pre každého, kto neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, to znamená, že toto právo sa
nezaručuje iba pre príslušníkov národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike.
Konkretizáciu tohto práva cudzincov možno nájsť napríklad v § 31 ods.2 zákona č. 404/2011 Z. z. o
pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje postup žiadosti pre
udelenie prechodného pobytu. Podľa citovaného ustanovenia zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť
prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu osobný pohovor na účel predbežného
posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom
jazyku. O pohovore vyhotoví zastupiteľský úrad písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie
prechodného pobytu. Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť
podpísaný žiadateľom; ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku, zastupiteľský úrad vyhotoví
preklad záznamu do štátneho jazyka a opatrí ho osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu. Ak
žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je
povinný podpísať záznam. Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom a jeho
prekladom aj svoje stanovisko k udeleniu prechodného pobytu, v ktorom uvedie, či udelenie
prechodného pobytu odporúča alebo neodporúča s uvedením konkrétnych dôvodov.
3

DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. s. 481,483
POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 1
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PROBLÉMY V APLIKAČNEJ PRAXI
V aplikačnej praxi môžu vzniknúť v súvislosti s uplatnením práva na tlmočníka nezrovnalosti.
Problémovým môže byť napríklad okamih ustanovenia tlmočníka – v praxi sa objavujú prípady, keď
účastníci správneho konania uvedú až v priebehu správneho konania alebo dokonca spätne po
vydaní rozhodnutia, že nerozumejú, resp. nerozumeli jazyku používanom v správnom konaní.
Mnohokrát je takéto tvrdenie len účelové s cieľom vyhnúť sa následkom rozhodnutia (napríklad
zaplateniu pokuty). Odpoveď na danú situáciu musela vzhľadom na nejednoznačnú právnu úpravu
poskytnúť judikatúra.
3

5

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) v jednom zo svojich rozhodnutí
konštatoval, že „k porušeniu základného práva pisateľky podnetu „nezabezpečením súdneho
tlmočenia výpovedi odporkyne“ ani nemohlo dôjsť, keďže zabezpečenie tlmočníka súdom je
podmienené vyhlásením účastníka konania. Ústavný súd preskúmal zápisnicu Krajského súdu
v Banskej Bystrici a zistil, že žiaden z účastníkov konania nevyhlásil, že neovláda jazyk, v ktorom sa
konanie vedie.“ Ústavný súd teda v danom prípade nekonštatoval porušenie práva na tlmočníka,
nakoľko nedošlo k uplatneniu ústavnej podmienky spojenej s uplatnením práva podľa čl. 47 Ústavy.
6

V ďalšom právnom názore Ústavný súd konštatoval porušenie práva na tlmočníka „Podľa čl. 47
ods. 4 ústavy kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, má právo na tlmočníka.
Ústavné právo na tlmočníka v zmysle čl. 47 ods. 4 ústavy toho, „kto vyhlási, že neovláda jazyk, v
ktorom sa vedie konanie“, treba vykladať v prípade osoby trestne stíhanej v spojení s „právom
každého používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk“ podľa § 2 ods. 14
Trestného poriadku. Pokiaľ trestne stíhaná osoba, ktorej materinským jazykom nie je jazyk
slovenský, vyhlási, že slovenský jazyk neovláda, orgány činné v trestnom konaní sú povinné pribrať
tlmočníka a umožniť jej používať v konaní pred nimi svoj materinský jazyk. Inými slovami, obsahom
práva podľa čl. 47 ods. 4 ústavy u osoby, ktorá vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa trestné
konanie vedie, sú právo na tlmočníka a právo používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj
materinský jazyk. Vyhlásenie obhajcu navrhovateľa pred výsluchom navrhovateľa sudcom
okresného súdu dňa 10. októbra 2000, že „trváme na tom, aby bol pri výsluchu prítomný tlmočník“,
bolo treba považovať aj za vyhlásenie navrhovateľa podľa čl. 47 ods. 3 ústavy, že neovláda jazyk, v
ktorom sa konanie vedie. Sudca dal napokon do zápisnice aj údaj, že uznesenie o vzatí do väzby
bolo vyhlásené v neprítomnosti obvineného, „keďže neovláda slovenský jazyk...“. Nepribratím
tlmočníka a neumožnením navrhovateľovi, aby pri výsluchu pred sudcom okresného súdu 10.
októbra 2000 používal svoj materinský jazyk, došlo potom k porušeniu práva navrhovateľa podľa čl.
47 ods. 4 ústavy.“
Európsky súd pre ľudské práva interpretoval podmienky realizácie práva podľa čl. 6 ods. 3
písm. e) Dohovoru v rozhodnutí K. c. Francúzsku (rozhodnutie o sťažnosti č. 10210/82), kde jasne
uviedol, že toto právo neprislúcha obvinenému, ktorý dostatočne rozumie jazyku a hovorí jazykom, v
ktorom sa konanie vedie, preto nepostačuje len formálne vyhlásenie obvineného smerujúce k
požiadavke bezplatného ustanovenia tlmočníka, keďže dôkazné bremeno preukázať
opodstatnenosť takejto požiadavky smeruje proti obvinenému s oprávnením kompetentného
vnútroštátneho orgánu rozhodnúť o dôvodnosti prednesenej žiadosti.
Z uvedeného možno dospieť k záveru, že ústavnou podmienkou na uplatnenie práva na
tlmočníka je vyhlásenie účastníka, že neovláda jazyk, v ktorom sa príslušné konanie vedie. Aj keď
Ústava nekladie dôkaznú povinnosť preukázať neznalosť jazyka, v ktorom sa konanie vedie, tak sa
predpokladá, že toto oprávnenie sa vzťahuje predovšetkým na cudzincov a v primeranom rozsahu
aj na občana Slovenskej republiky inej ako slovenskej národnosti. Ústava nezaručuje tlmočenie do
materinského jazyka, ale podstatné je, aby išlo o tlmočenie do takého jazyka, ktorému daná osoba
rozumie, čo aj vyplýva z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Z uvedenej judikatúry
možno teda vyvodiť, že na naplnenie čl. 47 ods. 4 Ústavy je potrebné v momente, keď účastník
5

I. ÚS 38/96. Uznesenie zo 17. júla 1996. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej
republiky 1996, s. 376,377.
6
III. ÚS 39/2001. Nález z 4. júla 2001. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej
republiky 2001, s. 258
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konania, ktorý nerozumie jazyku používanom v správnom konaní, vyhlási, že daný jazyk (slovenský
jazyk) neovláda, aby príslušné orgány verejnej moci pribrali tlmočníka a umožnili mu používať v
konaní pred nimi jazyk, ktorému rozumie. Podľa môjho názoru ak účastní konania vykoná dané
vyhlásenie až v odvolaní, resp. v druhostupňovom konaní, je až druhostupňový orgán povinný
pribrať do konania tlmočníka do jazyka, ktorému kontrolovaná osoba rozumie.
Ďalší z možných problémov v aplikačnej praxi môže predstavovať problematika formy
pribratia tlmočníka. Dikcia čl. 47 Ústavy je formulovaná všeobecne, podrobnosti ponecháva na
zákonnú úpravu („za podmienok ustanovených zákonom“). Správny poriadok inštitút pribratia
tlmočníka do konania explicitne neupravuje a v určitom konaní nie je upravená ani v zákone č.
382/2004 Z. z. Preto k názoru na riešenie tejto problematiky možno dospieť iba na základe analýzy
príslušných právnych predpisov. Predovšetkým treba vychádzať zo skutočnosti, že právne
postavenie tlmočníka a svedka v správnom konaní nie je rovnaké, preto uplatnenie § 36 Správneho
poriadku per analogiam neprichádza do úvahy, nehľadiac na to, že pre postup per analogiam
neexistujú zákonné predpoklady. Podľa § 22 zákona č. 382/2004 Z. z. je zadávateľ oprávnený pred
výkonom tlmočníckej činnosti prekonzultovať s tlmočníkom možnosti tlmočníka vykonať tlmočnícku
činnosť v určenom termíne. Na základe vyššie uvedených skutočností a pri nedostatku pozitívnej
právnej úpravy problematiky priberania tlmočníka možno dôjsť k záveru, že správny orgán
ustanovuje tlmočníka neformálnym spôsobom a za podmienok upravených v citovanom zákone.
Tento názor korešponduje aj s právnou úpravou v TP. Podľa § 28 TP, ak určitá osoba neovláda
jazyk, v ktorom sa vedie konanie, priberie sa tlmočník opatrením. Termín opatrenie je definovaný v
§ 10 TP, podľa ktorého opatrenia sú neformálne ústne alebo písomné rozhodnutia technickoorganizačnej alebo operatívnej povahy. Za bezdôvodné odmietnutie tlmočníckeho úkonu alebo
iného porušenia zákona č. 382/2004 Z. z. možno postihnúť tlmočníka v rámci iných správnych
deliktov (§ 27). Pre úplnosť je potrebné uviesť, že tlmočník má podľa § 4 ods. 2 Správneho poriadku
postavenie účastníka len pre časť konania (napr. rozhodovanie o tlmočnom) a v tomto prípade
.7
správny orgán vydáva príslušné rozhodnutie
ZÁVER
Z analyzovanej právnej úpravy možno vyvodiť záver, že právo na tlmočníka je garantované
aj správnom konaní, avšak je potrebné ho odvodzovať z viacerých právnych predpisov rôznej
právnej sily. Uvedené môže (a aj) vyvoláva v aplikačnej praxi správnych orgánov nejednotný
a niekedy aj nesprávny postup. Zastávam názor, že toto právo by malo byť explicitne upravené
v Správnom poriadku. Správny poriadok predstavuje pre oblasť verejnej správy významný procesný
predpis, ktorý sa subsidiárne vzťahuje na množstvo osobitných konaní vo verejnej správe, ako
napríklad na konanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch. Pre mám za to, že ustanovenie
práva na tlmočníka v Správnom poriadku by prispelo k posilneniu právnej istoty a sprehľadneniu
uplatneniu tohto práva v správnych konaniach.
4

Inšpiratívnou v tomto smere môže byť česká právna úprava, konkrétne § 16 ods. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (ďalej len „český správny poriadok“), ktorý výslovne zakotvuje právo
každého, kto neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, na tlmočníka zapísaného v zozname
tlmočníkov, ktorého si obstará na vlastné náklady. V konaní o žiadosti si žiadateľ, ktorý nie je
občanom Českej republiky, obstará tlmočníka na svoje náklady sám, ak zákon neustanovuje inak.
Podľa Kolmana v prípade konaní vedených z úradnej moci (ex offo), to znamená, v konaniach, ktoré
sú zahájené na podnet správneho orgánu, nesie náklady na tlmočníka sám správny orgán. Je teda
potrebné dôsledne odlišovať konanie ex offo a konanie začaté na podnet účastníka konania,
v druhom prípade si obstaráva tlmočníka na svoje náklady sám žiadateľ – neobčan Českej
republiky. Občan Českej republiky patriaci k národnostnej menšine, ktorá tradične a dlhodobo žije
na území Českej republiky, má pred správnym orgánom právo robiť podania a konať v jazyku svojej
národnostnej menšiny. Ak nemá správny orgán úradnú osobu znalú jazyka národnostnej menšiny,

7

STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu
správneho poriadku z 31. januára 2008 č.19
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obstará si tento občan tlmočníka zapísaného v zozname tlmočníkov. Náklady tlmočenia a náklady
8
na zaobstaranie prekladu v tomto prípade nesie správny orgán.
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0136/15 "Právna úprava správneho
trestania" udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR a Slovenskej akadémie vied.
Použitá literatúra:
DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Šamorín: Heuréka, 2007, ISBN: 80-8912238-8
KOLMAN, P. (Nový) správní řád – otázka jednacího jazyka. In: ČASOPIS PRO PRÁVNÍ TEORII
A PRAXI, 2008, č. 2, s. 25-30
KOŠIČIAROVÁ, S. Procesnoprávne princípy dobrej verejnej správy v správnom trestaní. In:
MASLEN, M. (ed.) Právo na spravodlivý proces a správne trestanie. Spolok Slovákov v Poľsku,
2015, 217 s. ISBN: 978-83-7490-843-6
POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 1
vydanie. Praha: C.H.Beck. 2012, 373 s. ISBN: 978-80-7400-422-3
STANOVISKO Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre aplikáciu
správneho poriadku z 31. januára 2008 č.19
I. ÚS 38/96. Uznesenie zo 17. júla 1996. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej
republiky 1996, s. 376,377
III. ÚS 39/2001. Nález z 4. júla 2001. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej
republiky 2001, s. 258
Kontaktné údaje:
JUDr. Zuzana Kiselyová, PhD.
zuzana.kiselyova@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo námestie č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

8

KOLMAN, P. (Nový) správní řád – otázka jednacího jazyka. s. 27-29
735

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____

KEĎ SA ŽENA ROZHODLA KONAŤ...1
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This article is a general view of Roman women's participation in civil and criminal
proceedings. It addresses the competency of Roman women make to the parties as well as their
capacity to institute legal proceedings, given the procedural proposals for themselves and others.
Abstrakt: Článok je všeobecným pohľadom na účasť rímskych žien v civilnom a trestnom procese.
Zaoberá sa spôsobilosťou rímskych žien byť procesnou stranou ako aj ich spôsobilosťou vystupovať
pred súdom, podávať procesné návrhy za seba a iných.
Key words: process participant, plaintiff, defendant, witness, Roman civil proceeding, Roman
criminal trial, praetor, capability.
Kľúčové slová: účastník konania, procesná strana, navrhovateľ, odporca, svedok, rímsky civilný
proces, rímsky trestný proces, sudca, prétor, spôsobilosť.
ÚVOD
Ženy sui iuris v rímskom práve mohli byť za určitých okolností aktívne a vždy pasívne
legitimované a rovnako mohli v osobitných prípadoch i vystupovať pred súdom. Existovali však isté
skutočnosti, ktoré obmedzovali ich konanie v civilnom i trestnom práve. Snahou tohto článku nie je
podať absolútne ucelený pohľad o procesných obmedzeniach a právach. Jeho snahou je zamerať
sa na príčiny obmedzenej spôsobilosti s ohľadom na dôsledky, ku ktorým mohli viesť a upozorniť na
spôsoby riešenia týchto situácií.
1

ŽENY PRED SÚDOM: PRÍČINY OBMEDZENEJ SPÔSOBILOSTI
Pokiaľ ženy sui iuris neboli (niektorým z množstva zákonných spôsobov) oslobodené spod
poručníckej moci, zostávali pod mocou poručníka nad ženou (tutor mulierum). Byť pod mocou
poručníka znamenalo pre ženu sui iuris nemožnosť uskutočniť niektoré podstatné druhy
2
scudzovacích právnych úkonov bez súhlasu poručníka (auctoritas tutoris).
Z ohľadom na procesné právo išlo najmä o najdôležitejšie procesno-právne obmedzenie a to
3
možnosť ženy iniciovať podanie žaloby. Rovnako ženy nemohli svoje záujmy slobodne zastupovať
pred súdom ako žalobkyne (bez poručníkovho dovolenia).
Americká autorka Judith E. Grubbs to zhodnotila jednoducho no presne konštatovaním:
4
„ženy nemôžu reprezentovať ostatných, iba seba“.
Za základ tohto obmedzenia sa považuje hlboko zakorenený patriarchálny systém v rímskej
spoločnosti. Muž ako hlava celej rodiny (pater familias), v sebe sústredil okrem potestas i právo
reprezentovať záujmy osôb v potestas, manus i mancipiu pred okolitým svetom. Je jasné, že ženy,
2

1

Príspevok ju výstupom grantového projektu VEGA (č. 1/1006/15) s názvom: Koncept prirodzeného
práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a procesnú
spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve. (Obdobie riešenia 2015-2017).
2
Súhlas poručníka bol neopomenuteľný pre ženy, ktoré chceli robiť nasledujúce úkony- podať
žalobu, obhajovať sa, uskutočňovať akékoľvek obchody podľa civilného práva, nakladať
s mancipačnými vecami, povoliť prepustenej spolužiť s otrokom. Rovnako sa požadoval súhlas
poručníka i prípade, pokiaľ chcela žena sui iuris nakladať s majetkom (scudziť), ktorý nebol
mancipačný.
3
Ulp.reg.11.27.
4
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce
and widowhood. New York: Rotledge. 2005, s.60, ISBN 978-41-5152-402.
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ktoré boli vylúčené z možnosti byť hlavami rímskych rodín z dôvodu tzv. „slabosti“ pohlavia, nemohli
5
nikdy byť ani rovnocennými hráčkami v právnom a politickom svete.
Právnici z obdobia cisárstva nachádzali pre obmedzenia žien vo verejnom živote vážnejší
dôvod, a to ich povahové vlastnosti, teda slabosť a nerozhodnosť. Dokonca ženy, ktoré sa aktívne
6
zapájali do verejného života, považovali za morálne neslušné.
Obmedzenia žien sui iuris konať s právnym účinkom
Slabosť pohlavia predurčila žene maximálne dosiahnuteľné najvyššie postavenie ako matky
rodiny, t.j. manželky in manu alebo sine manu, resp. dcéry alieni iuris, či sestry alieni iuris. Čo však
dôsledky tohto postavenia prinášali v praktickom svete? Aké procesné možnosti mohli takéto ženy
využiť na svoju obranu, resp. mohli ich využiť vôbec samé?
2.1

Zákaz vystupovať v mene iných
Na úvod si dovolíme konštatovani, že ženy nemohli vystupovať v mene iných (postulare)
pred súdom v civilnom procese. Ako sme už uviedli vyššie, mohli konať len v mene svojom.
Mali dokonca lepšie postavenie ako nepočujúci či neplnoletí. Ulpián v 6. knihe k Ediktu
7
uvádza poznámku , že nepočujúci a neplnoletí pred sedemnástym rokom života nemôžu samých
seba zastupovať pred súdom a na tento účel si môžu zvoliť zástupcu. Ulpián porovnáva túto
nemožnosť s mužom, ktorý je slepý na obe oči- pretože on nemôže vidieť a ctiť magistráta.
V ďalšej časti k Ediktu Ulpián hovorí o tých, ktorí nemôžu vystupovať v mene iných. V tejto
časti ediktu prétor uvádza osobitnú zmienku o pohlaví a nešťastnej náhode a rovnako uvádza
nehodné osoby, ktoré sú nápadné vzhľadom k ich hanebnému správaniu. V súvislosti s pohlavím
8
zakazuje ženám vystupovať v mene iných.
Za príčinu tohto zákazu sa považuje Carfania, (inde nazývaná Afrania alebo Carfinia), príliš
hriešna žena, ktorá konala v mene iných bez hanby a tým znepokojila magistrát natoľko, že to
podnietilo vznik Ediktu.
Toto sa však nevzťahovalo len na ženy. Za zmienku stojí uviesť, že tiež vojaci a muži, ktorí
odmietli participovať na obchodovaní s vládou, i tí ktorí ochoreli duševnou chorobou alebo boli pod
2.2

5

GARDNER, J.: Being a Roman Citizen, New York: Routledge. 1993, s.85-109.
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce
and widowhood. New York: Rotledge. 2005, s.51, ISBN 978-41-5152-402.
7
D.3.1.1.3 (Ulpian): „Initium autem fecit praetor ab his, qui in totum prohibentur postulare. In quo
edicto aut pueritiam aut casum excusavit. Pueritiam: dum minorem annis decem et septem, qui eos
non in totum complevit, prohibet postulare, quia moderatam hanc aetatem ratus est ad
procedendum in publicum, qua aetate aut Paulo maiore fertur Nerva filius et publice de iure
responsitasse. Propter casum surdum qui prorsus non audit prohibet apud se postulare: nec enim
erat permittendum ei postulare, qui decretum praetoris exaudire non poterat, quod etiam ipsi erat
periculosum futurum: nam non exaudito decreto praetoris, quasi non obtemperasset, poena ut
contumax plecteretur.” D.3.1.1.4 (Ulpian): „Ait praetor: "si non habebunt advocatum, ego dabo." Nec
solum his personis hanc humanitatem praetor solet exhibere, verum et si quis alius sit, qui certis ex
causis vel ambitione adversarii vel metu patronum non invenit“.
8
D.3.1.1.5 (Ulpian): „Secundo loco edictum proponitur in eos, qui pro aliis ne postulent: in quo
edicto excepit praetor sexum et casum, item notavit personas in turpitudine notabiles. Sexum: dum
feminas prohibet pro aliis postulare. Et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui
congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero
introducta est a Carfania improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistratum
inquietans causam dedit edicto. Casum: dum caecum utrisque luminibus orbatum praetor repellit:
videlicet quod insignia magistratus videre et revereri non possit. Refert etiam Labeo publilium
caecum asprenatis noni patrem aversa sella a Bruto destitutum, cum vellet postulare. Quamvis
autem caecus pro alio postulare non possit, tamen et senatorium ordinem retinet et iudicandi officio
fungitur. Numquid ergo et magistratus gerere possit? Sed de hoc deliberabimus. Exstat quidem
exemplum eius, qui gessit: Appius denique Claudius Caecus consiliis publicis intererat et in senatu
severissimam dixit sententiam de Pyrrhi captivis. Sed melius "milius" est, ut dicamus retinere
quidem iam coeptum magistratum posse, adspirare autem ad novum penitus prohiberi: idque multis
comprobatur exemplis.“
6
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mocou magistrátu proti svojej vôli, boli označení za nespôsobilých podrobiť sa procesu, a teda boli
9
vnímaní ako nevhodní právni zástupcovia.
Právo použiť popularis actio nebolo dané ženám a pupillom s jedinou výnimkou a to len
10
vtedy, pokiaľ sa na nich vzťahovalo. Ženám bolo teda zakázané obhajovať iných pred súdom.
Právnici to spojili so všeobecným zákazom žien vystupovať v mene iných, ako sa uvádza
v Senatusconsultum Velleianum.
Pokiaľ však žena musela niekoho obhajovať, bola nepochybne braná na zreteľ. Nakoľko
zaväzovala niekoho ďalšieho záväzkom vo svojom mene, skutočne podliehal odsúdeniu v dôsledku
tohto aktu (v prípade ak ona neuspela).
I toto bol dôvod prečo nebolo ženám povolené obhajovať svojho manžela alebo jej syna či
11
otca. Pokiaľ však manželka utrpela urážku alebo krivdu, manžel mohol na seba zobrať žalobu
z inuria, pretože urážka vydatej ženy bola vnímaná ako urážka jej manžela v dôsledku jeho cti
a úcty. V prípade ak urážka smerovala proti manželovi, to, aby manželka použila žalobu z iniuria na
12
jeho obranu, bolo vnímané ako nevhodné a neženské.
Vo výnimočnom prípade, ak by však žena obhajovala muža a v dôsledku tohto by bola
13
neúspešná, manžel mal možnosť sa odvolať, čo dokazuje ustanovenie v Justiniánovom kódexe.
Zákaz podávať trestné obvinenia
Okrem obmedzení, ktoré sme uviedli vyššie, boli ženy tiež obmedzené v práve podať trestné
14
obvinenie vo veci vraždy, cudzoložstva a falzifikovania.
Mnohé z týchto obmedzení boli buď
dočasného charakteru, z dôvodu veku osoby alebo jej zamestnania, alebo z dôvodu, že životný štýl
15
osoby alebo jej činy z nej spravili nespôsobilú na podanie trestného obvinenia.
2.3

9

D.3.3.54 pr. (Paulus): „Neque femina neque miles neque qui rei publicae causa afuturus est aut
morbo perpetuo tenetur aut magistratum initurus est aut invitus iudicium pati non potest, idoneus
defensor intellegitur.“
10
D.47.23.6. (Ulpian): „Mulieri et pupillo populares actiones non dantur, nisi cum ad eos res
pertineat“.
11
D.16.1.2.5 (Ulpian): „Sed et si mulier defensor alicuius exstiterit, procul dubio intercedit: suscipit
enim in se alienam obligationem, quippe cum ex hac re subeat condemnationem. Proinde neque
maritum neque filium neque patrem permittitur mulieri defendere“.
12
GARDNER, J. Gender-Role Assumption in Roman Law. EMC/CV 39, n.s. 14, 1995, s.388-389.
13
Cod.Just.2.12.4: „Quia absente te iudicatum dicis, aequum est restitui tibi causae defensionem:
nec oberit tibi, quod uxor tua interfuit iudicio aut etiam adquievit sententiae, cum aliena negotia per
mulieres non aliter agi possunt, nisi in rem suam et proprium lucrum mandatae sunt eis actiones.“
14
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce
and widowhood. New York: Rotledge. 2005, s.62, ISBN 978-41-5152-402.
15
D.48.16.1.10 (Marcian): „Accusationem is intulit, qui praescriptione summoveri poterat, ut quilibet
adulterii masculo post quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae post sex
menses utiles ex die divortii: an, si destiterit, hoc senatus consulto plecti debet, belle dubitatur.
Movet, quod paene nulla erit accusatio, quam temporis spatium aut personae vitium omnimodo
removeret reoque securitatem timoris ac periculi promitteret. Contra movet, quod qualiscumque
accusatio illata cognoscentis auctoritate, non accusantis voluntate aboleri debet maioreque odio
dignus existimaretur, qui temere ad tam improbam accusationem processisset. Ergo verius est eum
quoque de quo loquimur in senatus consultum incidere oportere. Adquin Papinianus respondit
mulierem, quae idcirco ad falsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumve iniuriam non
persequeretur, desistentem senatus consulto Turpilliano non plecti. Num ergo et in ceteris idem
responsurus sit? Quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status turpitudinem
temporisve finem ad accusationem aliquam non admittatur? Multoque magis excludendi sunt, quod
mulieris quidem accusatio vel propter proprium eius dolorem effectum habere potuit, illorum vero
accusatio voce dumtaxat tenus intervenit. Adquin idem alias scribit non posse aliquem duos eodem
tempore adulterii accusare, marem et feminam, et tamen, si utrique simul denuntiaverit, in utriusque
persona abolitionem eum petere debere, ne in hoc senatus consulto incidat. Quid porro refert,
propter causas supra scriptas accusatio non valuerit an propter numerum personarum non tenuerit?
An haec intersint, plenam habuerit aliquis accusandi facultatem, sed propter personarum
coniunctionem ab accusatione summoveatur, an vero stricta ratione quibusdam accusandi facultas
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Je však viac ako jasné, že ženy boli subjektom všeobecného zákazu, len na základe ich
16
pohlavia. Fragmenty z Digest, týkajúce sa týchto obmedzení, písal právnik Macer. Ide o jeho
komentáre k iuditium publicum, ktoré sa odohrávalo pred stálym porotným súdom súdiacim niektoré
17
trestné činy.
Macer v 2. knihe k publicis iudiciis píše: „Rozumieme, kto je spôsobilý na vznesenie
obvinenia, ak vieme, kto nie je. A tiež niekto má zakázané vznášať obvinenia na základe pohlavia
a veku, ako žena a pupillus; iní na základe prísahy vernosti a tiež tí, ktorí vykonávajú vojenskú
službu, ďalší na základe úradnej moci, z ktorej nie sú povolaní k súdu bez poškodenia (ich autority);
iní na základe ich vlastného previnenia, ako infamovaní, a iní na základe ich nečistého spôsobu
zarábania peňazí, tiež tí, ktorých mená boli dvakrát zapísané v dvoch rozsudkoch proti dvom
žalovaným alebo dostali peniaze za to, že vzniesli obvinenie alebo ho nevzniesli; iní na základe
svojho právneho postavenia ako prepustenci, (ktorí nemohli vzniesť obvinenie) proti svojim
18
patrónom.“
Macer tiež píše: „Avšak, všetci títo, pokiaľ sledujú vlastnú ujmu, alebo chcú pomstiť smrť
19
svojich blízkych, nie sú vylúčení z podania obvinenia.“
Na základe Augustovho zákona o cudzoložstve boli manželia pozitívne motivovaní vnášať
obvinenia proti svojim manželkám z cudzoložstva, samozrejme ak preukázali ich neveru,
samozrejme ženy vznášať obvinenie proti svojim manželom z dôvodu pohlavia nemohli.
V skutočnosti bolo teda cudzoložstvo trestným činom, ktorého sa mohli dopustiť jedine vydaté ženy
a možnosť žalovať ženatých mužov z cudzoložstva bola ponechaná na iné osoby, napr. manželov
20
mileniek.
V Justiniánovom kódexe sa píše: „ ...Július v svojom práve (o cudzoložstve) vyhlasuje, že
ženy nemajú právo vzniesť obvinenie v trestnom procese (publicum iuditium), hoci by sa chceli
sťažovať na násilie v rámci svojho vlastného manželstva. Hoci právo dáva možnosť obviniť
21
(manželku) mužovi prostredníctvom práva manžela, nezaisťuje rovnaké právo pre ženy.“
V Theodoseiánovom kódexe sa píše: „Nakoľko je právo jasné a zjavné, že žena nemá
spôsobilosť vzniesť obvinenie z istých dôvodov, čo je, ak ony žalujú prchko (iniuria) ich či členov ich
rodiny, dôležité, pretože ostávajú zachované pravidlá starých čias. Z tohto dôvodu nie je správne,
že spôsobilosť podať obvinenie nemajú ženy bez rozdielu. Už niekedy vo verejných sporoch
v minulosti buď samotný spor, alebo postavenie žalobcu bolo ženám udelené. Odporcovia
v takýchto prípadoch musia tiež byť varovaní, aby nekonali unáhlene, vzhľadom na osobný zisk,
pretože poznáme (prípady) žien, ktoré azda unáhlene v nezákonnej žalobe, boli nepozorné
22
z dôvodu svojho pohlavia. “
non competat? Merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi abolitionem
petierint, in hoc senatus consulto incidere“.
16
Všeobecný zákaz bol uložený na základe už spomínaného Senatusconsultum Turpillianum.
17
Iuditium publicum vzniklo na sklonku Republiky a tiež sa používalo za vlády Augusta pre niektoré
trestné činy a to vražda, cudzoložstvo, násilné činy, vlastizrada a cudzoložstvo, stíhané na základe
Lex Julia. Na začiatku 3. storočia ukončil svoju činnosť, ale ešte v neskorej antike trestné činy
súdené stálym porotným súdom sa stále uvádzal ako iuditia publica a obmedzenia pre tých, ktorí
nemohli vznášať obvinenia naďalej trvali.
18
D.48.2.8 (Macer): „Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt. Itaque
prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus: alii propter sacramentum,
ut qui stipendium merent: alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes sine fraude in ius
evocari non possunt: alii propter delictum proprium, ut infames: alii propter turpem quaestum, ut qui
duo iudicia adversus duos reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum
acceperint: alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos:“.
19
D.48.2.11.pr. (Macer): „Hi tamen omnes, si suam iniuriam exequantur mortemve propinquorum
defendent, ab accusatione non excluduntur.“
20
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce
and widowhood. New York: Rotledge. 2005, s.63, ISBN 978-41-5152-402.
21
Cod.Just.9.9.1: „Publico iudicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de
matrimonio suo violato queri velint, lex iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem
accusandi detulisset, non idem feminis privilegium detulit.“
22
Cod.Theod.9.1.3.: „Cum ius evidens atque manifestum sit, ut intendendi criminis publici
facultatem non nisi ex certis causis mulieres habeant, hoc est, si suam suorumque iniuriam
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PRÁVO KONAŤ S PRÁVNYM ÚČINKOM NA ÚČET INÉHO ALEBO SVOJEJ RODINY
Ženy mohli podľa vyššie uvedených ustanovení konať s právnym účinkom, avšak len
v súvislosti s vecami týkajúcimi sa ich vlastného majetku alebo osoby. V skutočnosti, v papyrusoch
nachádzame množstvá záznamov o ženách, objavujúcich sa pred súdom a konajúcich pre seba
23
alebo členov rodiny, často zastupovaných advokátom alebo zástupcom mužského pohlavia.
Parametre, v akých sa ženy mohli pohybovať a konať s právnym účinkom, ustanovili právnici a sú
objasnené v cisárových odpovediach dožadujúcim sa.
3

Právo konať s právnym účinkom v civilnom spore
Žene nie je zakázané zo záväzku vykonávať prácu právneho zástupcu, pokiaľ ide o jej
24
vlastné záležitosti. Vydaté ženy, ktoré boli právne nezávislé (sui iuris) mohli vzniesť obvinenie vo
svojom mene v prípade urážky (iniuria).
Paulus v 55. knihe k Ediktu píše: „Pokiaľ vydatá žena pod mocou patra familias bola
napadnutá a obaja, jej manžel aj jej otec vzniesli obvinenia z iniuria, Pomponius si správne myslí, že
žalovaný bude odsúdený na platenie otcovi toľko koľko bude, ak bola nevydatá, ale manželovi, bude
zaviazaný zaplatiť toľko koľko bude, pokiaľ nebola v nikoho moci, pretože každého škoda má svoju
vlastnú cenu. A tak, pokiaľ vydatá žena nie je v nikoho moci, nie je zbavená možnosti podať žalobu
25
z iniuria (spáchanej proti nej), pretože jej manžel môže tiež konať vo svojom vlastnom mene.“
Preklad tohoto fragmentu nie je jednoduchý. Jeho úlohou bolo zrejme obsiahnuť veľkú
variáciu situácií, no nedovoľujeme si vysloviť jeho absolútnu pravdivosť i vzhľadom na to, že naň
nemôžeme nazerať dobovým myslením. Mohlo ísť jednak o ženu v prísnom manželstve, ktorá bola
v moci manžela a bola alieni iuris. Mohlo ísť i o manželku vo manželstve sine manu, ktorá bola buď
sui iuris (v texte jako „pokiaľ nebolo v nikoho moci“)a teda nepatrila pod moc ani manžela ani otca,
alebo vydatú v manželstve sine manu ale nesvojprávnu, patriacu pod moc svojho otca (tým sa
zrejme myslí „ak bola nevydatá“).
Námietky týkajúce sa zákazu žien konať s právnym účinkom na účet iných boli podávané
v prípade členov rodiny, a čiastočne i v prípadoch, keď táto kompetencia nebola daná ani mužovi.
Napríklad, ovdovené matky mohli vzniesť obvinenie z nedôveryhodného poručníctva proti
poručníkovi ich detí alebo ísť pred súd v mene svojich detí.
Paulus píše, že je „ženám povolené konať niekedy v prospech ich rodičov, v prípade
právneho konania, ak rodičom bráni prekážka v podobe choroby alebo veku, alebo pokiaľ nemali
26
nikoho, kto by v ich mene konal“.
3.1

Právo vzniesť obvinenia z trestných činov
Vo vzťahu k hlavným trestným činom podliehajúcim trestnému procesu (iuditia publica), sa
žena mohla obrátiť na príslušné orgány v súvislosti s obvinením za predpokladu, že ona sama alebo
jej blízky príbuzní sa stali obeťou tohto činu.
Ženám nesmelo byť povolené žalovať niekoho v trestnom procese (iudicium publicum),
pokiaľ samozrejme nešlo o pomstu za smrť jej rodičov, detí, alebo jej patróna alebo patrónky a ich
3.2

persequantur, observari antiquitus statuta oportet; neque enim fas est, ut passim mulieribus
accusandi permissa facultas sit. Alioquin in publicis olim quaestionibus interdum aut admissa
probatio est aut accusantis auctoritas. Patroni etiam causarum monendi sunt, ne respectu conpendii
feminas, securitate forsitan sexus in actionem inlicitam proruentes, temere suscipiant.“
23
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce
and widowhood. New York: Rotledge. 2005, s.65, ISBN 978-41-5152-402.
24
Sent. Pauli I.ii.2.
25
D.47.10.18.2 (Paulus): Paulus 55 ad ed. Si nupta filia familiae iniuriam acceperit et vir et pater
iniuriarum agant, pomponius recte putat tanti patri condemnandum esse reum, quanti condemnetur,
si ea vidua esset, viro tanti, quanti condemnaretur, si ea in nullius potestate esset, quod sua
cuiusque iniuria propriam aestimationem haberet. et ideo si nupta in nullius potestate sit, non ideo
minus eam iniuriarum agere posse, quod et vir suo nomine agat.
26
D.3.3.41 (Paulus): Paulus 9 ad ed. Feminas pro parentibus agere interdum permittetur causa
cognita, si forte parentes morbus aut aetas impediat, nec quemquam qui agat habeant.
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(patrónovho, patrónkinho) syna, dcéru, vnuka alebo vnučku. Ženám však muselo byť povolené
28
hovoriť pred trestným súdom, pokiaľ išlo o vlastníctvo otroka patriaceho otcovi alebo matke.
Je známych viacero prípadov, v ktorých bolo povolené žene žalovať v trestnom procese
z pomsty za smrť člena rodiny. Napríklad, žena známa ako Turia pomstila vraždu svojich rodičov,
ktorá sa odohrala pred jej svadbou.
Cisári niekedy dostávali žiadosti o to, aby objasnili, či žena môže vzniesť obvinenie z vraždy.
Cisárske odpovede len opakovali klasické pravidlo, že ženy môžu žalovať vzniknutú škodu alebo
vraždu členov ich rodiny alebo ich samých. Toto pravidlo však malo byť používané len zriedka
29
a s veľkou obozretnosťou.Matka napríklad mohla žalovať vraha svojho syna.
Čiastočne atipicky pôsobí prípad, kde si matka želala obžalovať jej vlastného syna z jej smrti,
pretože sa jednalo o porušenie rodinnej úcty, ktoré ženy mohli žalovať. V Justiniánskej kodifikácii sa
k tomu píše: „Si spôsobilá vzniesť obvinenie proti tvojmu synovi z dôvodu sprisahania, ktoré tvrdíš,
že pripravil proti tvojmu životu, pokiaľ tvoj zmysel pre úctu a prirodzená dedukcia tvojej mysle
30
neevokuje výmysel.“
Právo podať žalobu o oslobodenie člena rodiny
Pokiaľ bol niekto nespravodlivo držaný v otroctve, žena mohla byť sprostredkovateľom
žaloby, nakoľko zotročený sám nemohol takúto žalobu podať. Musel si nájsť advokáta (adsertor),
ktorý by mohol konať za nich.
Ženy zvyčajne neboli spôsobilé žalovať v prípade de liberali causa, pretože nemohli robiť
právne kroky za ostatných. Avšak Ulpián v jednom zo svojich komentároch k Prétorskému ediktu
uviedol výnimku: „Ale pokiaľ tu nie je žiadna mužská osoba tohto druhu, ktorá by mohla viesť spor
v jeho mene, takže je dôležité aby bol niekto schopný predstúpiť pred prétora a podať informácie
o tom, bola táto právomoc daná tiež matke alebo dcére či sestre alebo inej žene, ktorá je pokrvná
príbuzná, alebo manželke, ktorá keď sa bude vypočúvať, poskytne pomoc (neslobodnej osobe) iba
31
ak je ochotná.“ Žaloba de liberali causa bola namierená proti niekomu, kto držal iného v zajatí
formou exhibere neoprávnene.
3.3

Právo žalovať žalobou pre verejné blaho
Ženy boli tiež spôsobilé žalovať verejno-právnou žalobou v prípade ak verili, že štát je
v nebezpečenstve. Bolo to napríklad vtedy, ak žena chcela obviniť niekoho z vlastizrady (maiestas)
namierenej proti cisárovi alebo rímskemu ľudu.
Tu uvádza známy príklad právnik Papinian. Žena menom Fulvia informovala Cicera
o konšpiráciách, ktorú viedol nelojálny aristokrat Catilina v roku 63 pred n. l. Poskytla informácie
32
vedúce k potlačeniu komplotu proti vláde.
3.4

27

D.48.2.1 (Pomponius): Pomponius 1 ad sab. Non est permissum mulieri publico iudicio
quemquam reum facere, nisi scilicet parentium liberorumque et patroni et patronae et eorum filii
filiae nepotis neptis mortem exequatur.
28
D.48.2.2 pr.(Papinian): Papinianus 1 de adult. Certis ex causis concessa est mulieribus publica
accusatio, veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege testimonium publicorum
invitae non dicunt. idem et in lege cornelia testamentaria senatus statuit: sed et de testamento
paterni liberti vel materni mulieribus publico iudicio dicere permissum est.
29
Cod.Just.9.1.9.: Imperator Gordianus. Non ignorat competens iudex eam, quae ultionem et
mortem filii persequi adlegat, non temere ad accusationem esse admittendam, nisi prius matrem se
esse probaverit.
30
Cod.Just.9.1.14.: Imperatores Diocletianus, Maximianus. Propter insidias, quas tuae vitae paratas
contendis, accusationem apud praesidem provinciae contra filium tuum, si pietas et ratio naturalis
animi tui non revocat intentionem, instituere potes.
31
D.40.12.3.2: Ulpianus 54 ad ed. Cum vero talis nemo alius est, qui pro eo litiget, tunc
necessarium est dari facultatem etiam matri vel filiabus vel sororibus eius ceterisque mulieribus
quae de cognatione sunt vel etiam uxori adire praetorem et hoc indicare, ut causa cognita et invito
ei succurratur.
32
D.48.4.8: Papinianus 13 resp. In quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur.
coniurationem denique sergii catilinae iulia mulier detexit et marcum tullium consulem indicium eius
instruxit.
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Vznesenie verejného obvinenia bolo teda prístupné aj ženám, ktoré mali informácie o vládnej
distribúcii voľného obilia ľudu Ríma, ktorá bola pod správou prefekta dolu obilia (praefectus
annonae). Ochrana zásobovania potravinami v Ríme bola založená na verejnom poriadku, takže
ľudia za normálnych okolností neboli spôsobilí podať verejnú žalobu, iba ak boli vyzvaní, aby tak
33
urobili. Cisár v tejto věci napísal:„ ...Hoci nie je obvyklé, aby bolo umožnené ženám vypovedať
takýmto spôsobom, pretože ste sľúbili, že preukážete veci, ktoré sa týkajú výhod plynúcich
34
z dodávok obilia, ste spôsobilá informovať prefekta dolu obilia.“
Ženy ako obžalované a svedkyne
Hoci právo žien vzniesť obvinenie a podať žalobu bolo obmedzované, ženy mohli pokojne
byť z čohokoľvek obžalované, či už v civilných alebo v trestných sporoch. Poznáme mnoho prípadov
zachytených v právnych aj neprávnych prameňoch. V mnohých týchto prípadoch sú ženy zastúpené
mužmi, ale sú známe aj také prípady, kedy bolo ženám umožnené pred súdom vystúpiť bez
mužského zastúpenia, a obhajovať sa.
Právnik Valerius Maximus cituje príklad ženy Maesie zo Sentina. Dátum a okolnosti jej sporu
nie sú známe, ale zdá sa, že išlo o trestný proces, zrejme v dôsledku sociálnej vojny na začiatku 1.
storočia n.l.. Valerius Maximus napísal: „Maesia so Sentia, obžalovaná, obhajovala samú seba pred
prétorom Luciom Titiom a zvolaným súdom, ako i pred obrovským zhromaždením ľudí. Zabezpečila
všetky spôsoby a jednotlivé body svojej obrany nielen usilovne, ale aj statočne a bola prepustená na
základe prvej actio a všetkými hlasmi. Nazvali ju Androgýna, pretože dokázala so ženským
35
vzhľadom zrodiť mužského ducha.“
Pre ukážku všeobecného pravidla prinášame i niekoľko známych príkladov obžalovaných
veľmi mladých dievčat pod otcovskou mocou, reprezentovaných svojim pater familias. Gaius píše:
„Ani nedospelým dievčatám nebolo povolené dovolávať sa spravodlivosti pred súdom, pokiaľ boli
pod niekoho mocou.“
Okrem obžalovaných, mohli byť ženy i svedkami, avšak v sporoch iniciovaných inými. Ulpián
a Paulus vyvodili, že ženy vo všeobecnosti mohli svedčiť pred súdom práve z toho dôvodu, že boli
zaznamenané len tie, v ktorých nemohli. Paulus píše: „Z faktu, že Júliov zákon o cudzoložstve,
zakazuje žene odsúdenej z cudzoložstva poskytnúť svedectvo, je možné dedukovať, že (všetky
36
ostatné) ženy majú právo svedčiť pred súdom.“
Ulpián v tejto veci píše: „V skutočnosti, ženy neboli spôsobilé byť svedkami spisovania testamentu,
ale ako argument že v iných prípadoch mohli ženy byť svedkom, je Juliánov zákon o cudzoložstve,
ktorý zakazuje ženám odsúdeným z cudzoložstva, ale nevylučuje ich z možnosti byť svedkom,
37
alebo poskytnúť svedectvo.“
3.5

ZÁVER
Cieľom totho článku bolo upozorniť na možné dôsledky obmedzenia spôsobilosti byť
procesnou stranou a robiť procesné úkony najmä s ohľadom na uvedenie výnimiek, ktoré bolo
zrejmé s ohľadom na nepraktickosť týchto obmedzen či zákazov nutné prijať a povoliť. Rímske ženy
teda v konečnom dôsledku boli oprávnené konať a obhajovať najmä seba, no v prípade, že nastala
4

33

D.48.2.13: Marcianus 1 de publ. iudic. Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam
pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus severus et antoninus rescripserunt.
famosi quoque accusantes sine ulla dubitatione admittuntur. milites quoque, qui causas alienas
deferre non possunt, qui pro pace excubant, vel magis ad hanc accusationem admittendi sunt. servi
quoque deferentes audiuntur.
34
D.48.12.3.1: Papirius 1 de const. Item scripserunt ius non esse ordini cuiusque civitatis pretium
grani quod invenitur statuere. item in haec verba rescripserunt: " etsi non solent hoc genus
nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem annonae pertinent
polliceris, praefectum annonae docere potes".
35
Valerius Maximus VIII.1.
36
D.22.5.18: Paulus 2 de adult. Ex eo, quod prohibet lex iulia de adulteriis testimonium dicere
condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere.
37
D.28.1.20.6: Ulpianus 1 ad sab. Mulier testimonium dicere in testamento quidem non poterit, alias
autem posse testem esse mulierem argumento est lex iulia de adulteriis, quae adulterii damnatam
testem produci vel dicere testimonium vetat.
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situácia, že by mohla vzniknúť prílišná ujma na právach iných subjektov (členov rodiny či štátu),
výnimky povoľovali aby ženy žalovali a zastupovali i mužov a podávali žaloby na iných v prospech
záchrany štátneho majetku či osoby cisára. Princíp utility teda zvíťazil nad princípom „slabosti
pohlavia“ a patriarchálnym princípom v rímskej spoločnosti. Alebo išlo len o výhru zdravého rozumu
nad zastaralým pravidlom? To už necháme na posúdení každého z vás...
Použitá literatúra:
Gai. Inst.
Iust. Inst.
Cod.Iust.
Cod.Theod.
Digesta
Sent. Pauli.
SC Turpillianum
SC Velleianum
Ulp.Reg.
GARDNER, J.: Being a Roman Citizen, New York: Routledge. 1993, s.85-109.
GARDNER, J. Gender-Role Assumption in Roman Law. EMC/CV 39, n.s. 14, 1995, s.388-389.
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce and
widowhood. New York: Rotledge. 2005, ISBN 978-41-5152-402.
Kontaktné údaje:
JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
katarina.lenhartova@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo námestie č.
P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava
Slovakia

743

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____

ZMENY VNÍMANIA „SPRAVODLIVÉHO PROCESU“ NA ÚZEMÍ
SLOVENSKA V 20. STOROČÍ
Alexandra Letková
Univerzita Komenského v Bratislave
Abstract: The author of this paper refers to the changes in the criminal proceedings which lasted
during the last century on slovak territory. Paper reflects the constitutional, political and
philosophical situation, which largely reflected precisely in criminal procedure. Definition of the topic
of this paper is both time and content is very broad. Therefore, we decided to focus our contribution
on some legal and mimoprávne bodies that were de facto specific components of the criminal
procedural law, although in many cases they only recognize the judicial practice and not the letter of
the law. Primary article analyzes the legal institutes that are typical for a specific period of time or
Slovak. Czechoslovak history. On concrete specifics we look from the perspective of important
processes that took place in our country.
Key words: criminal law, fair trial
Abstrakt: Autorka v článku poukazuje na zmeny v trestnom procese, ktoré prebiehali počas
minulého storočia na území Slovenska. Článok reflektuje štátoprávnu, politickú a filozofickú situáciu,
ktoré sa vo veľkej miere odrazili práve v trestnom práve procesnom. Vymedzenie témy tohto
príspevku je tak časovo, ako aj obsahovo veľmi obšírne. Preto sme sa rozhodli v našom príspevku
zamerať na niektoré právne aj mimoprávne inštitúty, ktoré boli de facto špecifickou
súčasťou trestného práva procesného, aj keď v mnohých prípadoch ich poznala len súdna prax a
nie litera zákona. Primárne článok analyzuje právne inštitúty, ktoré sú typické pre konkrétny časový
úsek slovenských resp. československých dejín. Na konkrétne špecifiká sa pozrieme z pohľadu
významných procesov, ktoré prebiehali na našom území.
Kľúčové slová: trestné právo, spravodlivý proces
ÚVOD
Existuje množstvo právnych aj mimoprávnych inštitútov, ktoré pozitívnym, či negatívnym
spôsobom ovplyvňovali trestnoprávne konania, či už v zmysle právnom, sociologickom alebo
politickom. My sme sa rozhodli poukázať na tri špecifiká, ktoré mali veľký vplyv na aplikačnú prax
a teda aj na vnímanie spravodlivého procesu vôbec. V prvej časti príspevku poukážeme na vplyv
dobovej tlače na procesy proti slovenským národovcom – na príklade A. Hlinku. V druhej časti
príspevku budeme analyzovať sociologickú školu trestného práva, ktorá bola súčasťou retribučného
zákonodarstva na Slovensku v povojnových rokoch a jej vplyv na aplikačnú prax súdov. Tretia
a posledná časť príspevku sa zaoberá zákonodarstvom chrániacim republiku, kde si porovnáme dva
zákony na ochranu republiky a poukážeme na ich spravodlivú resp. nespravodlivú aplikáciu
a interpretáciu v praxi.
DOBOVÁ TLAČ A JEJ ÚLOHA V PROCESE S NÁRODOVCAMI
Ako prvý budeme analyzovať proces s A. Hlinkom a zameriame sa predovšetkým na jeden
mimoprávny inštitút, ktorý však svojou dôležitosťou a mierou využívania v trestnoprávnych
procesoch zohral významnú úlohu v celom 20. storočí (resp. do dnes) a mal značný podiel na
celkovom vnímaní spravodlivosti resp. nespravodlivosti konaní pred trestnými súdmi. Hovoríme
o masmédiách, konkrétne o dobovej tlači, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou všetkých veľkých
(častokrát označovaných „politických“) procesov v našich moderných dejinách. Máme na mysli
množstvo článkov, príspevkov, básní a poviedok, ktoré boli uverejnené v rôznych periodikách
a ktoré boli využívané, priamo, či nepriamo ako dôkazy pred súdom, na ktoré sa štátni zástupcovia
často odvolávali v žalobách a v žalobných rečiach a sudcovia zase v rozsudkoch. Okrem toho boli
1
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vonkajšími (materiálnymi) činiteľmi, ktoré ovplyvňovali priebeh procesu a „dotvárali“ verejnú mienku.
Predovšetkým sa pokúsime odpovedať na otázku, nakoľko boli uhorské súdy ovplyvňované
médiami resp. či bol uplatňovaný základný princíp konania pred súdmi t. j. nezávislosť súdnictva.
Aký veľký vplyv majú médiá na súdy a na verejnú mienku? Dokážu z nevinných urobiť zločincov
a naopak?
Slovenskí národovci, ako poprední predstavitelia kultúrneho, spoločenského, politického
a najmä národného života Slovákov v 19. storočí, čelili mnohým represáliám a útlaku, ktoré mali
korene v uhorskej štátnej moci. Najznámejším procesom s národovcom, ktorý prebiehal v 20.
storočí, je proces s Andrejom Hlinkom. Súdne pojednávania, v ktorých čelil obvineniam
z poburovania, vlastizrady, rozvracania národa a pod., ho však nezložili na kolená, práve naopak –
vytvorili mi aureolu národného a neohrozeného bojovníka za práva Slovákov.
Na prahu nového storočia čelili slovenskí národní buditelia pred najväčšou a najťažšou
výzvou ich národného presvedčenia, ktorou bolo vyvrcholenie maďarizácie prostredníctvom prijatia
Apponyho školských zákonov v roku 1907. V rokoch 1906 až 1910 stál A. Hlinka pred súdom dva
krát, fakticky bol však súdený tri krát. Dobová tlač mala v týchto procesoch neodňateľnú, ba až
kľúčovú rolu.
Prvým z uvedených procesov bol ružomberský proces, ktorý prebiehal v dňoch od 26.
novembra do 6. decembra 1906. A. Hlinka a 15 ďalších obvinených (medzi nimi aj V. Šrobár) boli
obvinení z trestného činu poburovania proti maďarskej národnosti podľa § 172 ods. 2 Uhorského
trestného zákona č. V/1878. Hlinka bol v tomto procese odsúdený na 2 roky štátneho väzenia
a 1500 korún finančnej pokuty. Ešte predtým, než nastúpil Hlinka na výkon trestu v Segedíne dňa
30. novembra 1907, sa stala udalosť, ktorá otriasla nielen obyvateľmi celého mocnárstva, ale
zasiahla aj západný svet. Hovoríme o černovskej masakre z dňa 27. októbra 1907. Hlinka bol v tej
dobe na prednáškovom turné v Čechách a na Morave, no napriek tomu bol maďarskými médiami
označovaný za hlavného vinníka. Nesedel na lavici obžalovaných, avšak jeho sestra dostala
spomedzi 54 obžalovaných ten najprísnejší trest. Poslednou ranou bičom bol pre Hlinku 18
mesačný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil bratislavský súd, opäť za trestný čin poburovania
proti maďarskej národnosti v roku 1910. Prečinu sa dopustil napísaním dvoch článkov, ktoré
venoval svojim farníkom.
Nezávislosť súdov v Uhorskom kráľovstve zakotvovala už Marcová ústava z roku 1848, ktorá
bola počas dualizmu súčasťou nepísanej Uhorskej ústavy. Nezávislosť súdnictva neskôr potvrdil aj
zákonný čl. č. 4/1869, ktorý zaviedol zásadu oddelenia súdnictva od správy. Tieto ustanovenia však
mali iba vzbudiť dojem nezávislosti súdnictva od štátu; v skutočnosti išlo o výmenu stavovského
súdnictva za buržoázne, čo sa ale neuskutočnilo dôsledne. Stanovil neodvolateľnosť sudcov, zákaz
predkladať sudcom bezdôvodné prípady, zákaz inkompatibility sudcov, atď. Skutočne sa súdnictvo
oddelilo od správy v župách (slúžnovských okresoch), slobodných kráľovských mestách, mestách
so zriadeným magistrátom, na výsadných územiach a v obciach zákonným čl. 31 a 32 z roku 1871
(ktorými vznikla aj nová sústava súdnictva). Na začiatku storočia mali byť podľa zákonných
ustanovení súdy nezávislé od štátneho aparátu a iných vonkajších činiteľov, teda aj od médií.
V prvom zo spomínaných procesov t. j. v ružomberskom procese z roku 1906, čelil Hlinka
obvineniam z trestného činu poburovania proti maďarskej národnosti. V obžalobe kráľovský fiškus
Belopotocký uviedol 6 skutkov (výňatkov z údajných ústnych prejavov pri kortešačkách a zo
súkromných písomností), ktorými mal Hlinka naplniť skutkový podstatu uvedeného trestného činu.
Keďže pomocou výsluchov svedkov sa Belopotockému nepodarilo dokázať spáchanie týchto činov,
vo svojej záverečnej reči si za pomocnú barličku vybral práve dobovú tlač. Zmenil svoju rétoriku a A.
Hlinka mal byť odsúdený za prečin poburovania kvôli svojej publikačnej činnosti napr. v Katolíckych
novinách alebo v Slovenskom týždenníku, napriek tomu, že dané konanie neboli uvedené
v obžalobe a uvedené články neboli vykonané ako listinné dôkazy na hlavnom pojednávaní, ako to
1
stanovoval Trestný poriadok v § 313. V tomto procese, teda dobová tlač, ako bolo dobrým
zvykom, hrala v neprospech obžalovaných, bola použitá ako nosný argument v záverečnej
reči fiškusa, hoci nebola dôvodom obžaloby, ani zákonne vykonaným dôkazom na hlavnom
pojednávaní, v neposlednom rade bola dôvodom na vynesenie odsudzujúceho rozsudku.
Pre účely tohto príspevku je najzaujímavejším černovský proces z roku 1908. Hoci, ako sme
spomínali, A. Hlinka nesedel na lavici obžalovaných, tlačou bol označovaný za hlavného vinníka,
1

VAJANSKÝ, S. H.: Ružomberský kriminálny proces, Vyd. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok,
Turčiansky svätý Martin, 1906, str. 91- 102
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ktorý ušiel spravodlivému trestu. Hon na čarodejnice (v tomto prípade na Hlinku) začal hneď v deň
černovskej masakry. Sám Hlinka napísal na svoju obranu niekoľko článkov, ktoré boli publikované
v domácich aj zahraničných novinách. Maďarskej vrchnosti bol však už niekoľko rokov tŕňom v oku
a preto bolo ich rozhodnutie nekompromisné; za vinníka musel byť za každú cenu považovaný
Hlinka. Deň po ukončení procesu t. j. dňa 11. marca 1908 takmer všetky peštianske noviny
uverejnili články označujúce Hlinku za hlavného vinníka a za osobu zodpovednú za tragédiu, hoci
nemohol byť stíhaný pred súdom. Ako príklad uvádzame niekoľko úryvkov z novín, pre objasnenie
prípadu:
1. „... Hlinka pobúril pokojných obyvateľov obce pomocou svojich pokrevných a musíme
uznať, búril veľmi opatrne lebo ludská spravedlivost nemohla ho tahať na zodpovednost.
Ba netolko bol opatrný, že v deň strašného krviprelievania ani nebol doma, lež za
hranicami krajiny, len aby striasol so seba zodpovednost za to, čo bude nasledovať...“ (z
príspevku „Po černovskej pravotě“ Slovenské noviny, č. 60, z dňa 12. marca 1908),
2. „Anna Fula rod. Hlinka je vlastná sestra Andreja Hlinku, obyvatela v Segedíne. Nuž pán
Brát Ondrej vyučil sestru svoju, ako má buriť lud.“ (týždenník Krajan, Banská Bystrica,
z dňa 19. marca 1908)
3. „Hlinku by sme mali za živa odreť a potom to jeho už odrané mäso vrelým olejom obariť.“
2
(úryvok z neznámeho článku, na ktorý reagoval B. Bjørnson).
V tomto prípade nehovoríme o „spravodlivom procese“ súdnom, ale o procese verejnom,
politickom a predovšetkým spoločenskom. Hoci Hlinka sedel vo väzení, maďarskou
a promaďarskou verejnosťou bol považovaný za nepotrestaného vinníka a teda nositeľa morálnej
zodpovednosti za černovskú masakru. Uhorský štátny aparát sa černovským procesom a morálnym
odsúdením Hlinku snažila zbaviť zodpovednosti, čo sa jej na území Uhorského kráľovstva v značnej
miere podarilo. Na druhú stranu, nechtiac tým naštartovali proces celosvetových protestov proti
utláčaniu národností v Uhorsku a prudkú zahraničnú aj tuzemskú obhajobu Hlinku.
Z uvedeného vyplýva, že nezávislosť súdnictva, ktorá bola zakotvená v nepísanej uhorskej
ústave, bola v procese s národovcami len fikciou. Tlač bola zbraňou naklonenou v prospech štátnej
mašinérii, ktorá potláčala práva všetkých národností v Uhorsku a bola akýmisi nezákonnými ostrými
lakťami maďarského národa a maďarskej štátnosti.
SOCIOLOGICKÁ ŠKOLA TRESTNÉHO PRÁVA A JEJ APLIKÁCIA V PRAXI
V ďalšej časti nášho príspevku sa pozrieme na aplikačnú prax sudcov v retribučných
procesoch t. j. v procesoch proti vojnovým zločincom, kolaborantom a zradcom národa. Retribučné
nariadenie, č. 33/1945 Zb. n. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a
kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva obsahoval hmotnoprávne aj procesnoprávne
ustanovenia, pričom predovšetkým upravovalo hmotnoprávnu stránku retribúcie (skutkové podstaty
trestných činov, sankcie).
Slovenské retribučné nariadenie malo spoločné s predchádzajúcou hmotno-trestnoprávnou
úpravou (recipovaným Uhorským trestným zákonom č. V/1878) iba základné delenie trestných činov
na prečiny a zločiny. Retribučná norma upravovala nové a špecifické trestné činy, ktoré zodpovedali
situácii po 2. svetovej vojne, politickému vývoju a štátoprávnym snahám politického spektra
zastupujúceho slovenský národ. Rýchle prijatie nariadenia (od prvého rokovania o osnove
nariadenia prešlo 30 dní) a „nóvum“ v oblasti trestného práva (najmä vymedzenie spomínaných
nových trestných činov, retroaktivita nariadenia, kolektívna zodpovednosť a snaha spravodlivo
a náležite potrestať všetkých páchateľov) mali veľký vplyv na interpretáciu daných ustanovení a ich
aplikáciu v konkrétnych konaniach pred ľudovými súdmi.
Zaujímavým bolo rozhodnutie zákonodarcu vymedziť trestné činy spôsobom nie typickým pre
klasickú školu práva, ktorá bola dovtedy zaužívanou praxou (klasické vymedzenie skutkovej
podstaty, deliacej sa na subjekt, subjektívnu stránku, objekt a objektívnu stránku). Zákonodarca
protiprávne konanie páchateľa neštandardne určil jeho vlastnosťami t. j. hovoríme o tzv.
sociologickej škole trestného práva, ktorá za východisko považuje samotného páchateľa, jeho stav
2
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IVANOV, P. T.: K černovsko-ružomberskému procesu, Vyd. Pápežské knihtiskárny benediktínu
rajhradských, Brno, 1908, str. 13-14
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a nebezpečnosť. Z právneho hľadiska sa teda retribučné trestné činy viazali na páchateľovu
spoločenskú nebezpečnosť a nie len na naplnenie znakov skutkovej podstaty trestných činov.
Nariadenie obsahovalo štyri zločiny- fašistickí okupanti, domáci zradcovia, kolaboranti, zrada na
povstaní a jeden prečin- previnilci fašistického režimu. V zásade možno povedať, že trestné činy
v retribučnom nariadení boli vymedzené kombinovane sociologickou školou trestného práva
(pomenovanie trestných činov, prihliadanie na osobnosť páchateľa) aj klasickou školou trestného
práva (keďže skutkové podstaty trestných činov boli vymedzené pomocou subjektu, subjektívnej
stránky, objektu a objektívnej stránky).
Medzi odbornou verejnosťou sa tento druh klasifikácie trestných činov nestretol s veľkým
porozumením, totiž oproti predchádzajúcej úprave pôsobili trochu kostrbato, neuhladene a čo je
najdôležitejšie, orgány činné v trestnom konaní (štátna bezpečnosť, prokurátor) a súd neboli na
daný druh vymedzenia zvyknutí. Rozpor medzi textom nariadenia a praxou možno pozorovať najmä
z rozhodnutí, kde sa súd snažil opäť priblížiť ku klasickej škole práva (napr. „páchateľ sa dopustil
zločinu domácej zrady“ pričom z pojmoslovia nariadenia mal byť skôr priamo označený- „páchateľ je
domáci zradca“).
Využitie sociologickej školy trestného práva v spojitosti so značne osobitým a laicizovaným
textom nariadenia spôsobilo síce problémy v súdnej praxi, ale na druhú stranu bolo zrozumiteľné
širokej verejnosti (najmä sudcom z ľudu), čo napĺňalo podstatu mimoriadnych ľudových súdov.
Trestným činom vymedzených v nariadení bola taktiež vyčítaná ich vágnosť, čo v konečnom
dôsledku vyústilo do ich extenzívneho výkladu, takže z pohľadu odporcov retribúcie bolo nar. č.
33/1945 Zb. n. SNR drakonické nie len svojim prísnym sankcionovaním, ale aj rozsiahlou
kriminalizáciou. Konanie páchateľa nebolo bližšie špecifikované výkladom pojmov- napr. pri
fašistických okupantoch nebolo vymedzené, čo je vražda, lúpež, podpaľačstvo, udavačstvo, atď.
Zákonodarca predpokladal subsidiárne používanie platného zák. čl. V/1878 (recipovaný Uhorský
trestný zákon), čo však neustanovil v texte nariadenia (usudzujeme tak predovšetkým zo
subsidiárneho používania Uhorského trestného poriadku, čo zákonodarca ustanovil v § 65 nar. č.
55/1945 Zb. n. SNR). Ďalším typickým znakom vymedzenia trestných činov boli právne neurčité
pojmy resp. slovné spojenia napr. iné zverstvá a násilnosti, previnenia proti slovenským národným
záujmom (§ 1 písm. b), pričinenie sa o rozbitie ČSR (§ 2 písm. a), atď. Tieto pojmy samozrejme
neboli pred súdmi interpretované jednotne, čo spôsobovalo uloženie rôznych trestov pri podobných
resp. rovnakých prípadoch. Vo všeobecnosti možno povedať, že najnepriaznivejšie sa právne
neurčité pojmy resp. inštitúty bez legálnej definície vykladali v kauzách v neprítomnosti
obžalovaného.
Aplikácia a interpretácia sociologickej školy trestného práva bola pre prokurátorov, obhajcov
a v neposlednom rade aj pre sudcov neľahkou úlohou. Vo svoje podstate zjednodušila a urýchlila
proces súdenia, avšak kvôli svojim legálnym nedostatkom taktiež oslabila inštitút „spravodlivosti“
v právnom zmysle slova. Ako vieme, na základe Radbruchovej formuly sa však v prípade
neznesiteľnosti pozitívneho práva, dostáva do popredia právo prirodzené a teda dôležitou súčasťou
súdenia vojnových zločincov bola aj morálka a božie zákony. Momentálne však nehodnotíme
spravodlivosť celého proces retribúcie, ale vplyv sociologickej školy trestného práva na spravodlivý
proces. Vymedzenie trestných činov na základe sociologickej školy v podstate reflektuje prirodzené
právo a zároveň poukazuje na neschopnosť práva pozitívneho, avšak vzhľadom na dovtedajšiu
súdnu prax, by bolo podľa nášho názoru, lepšie vymedzenie trestných činov na základe klasickej
školy, ktoré by (možno) zabezpečilo viac právnej istoty, jednotnejší výklad a teda by sa nám dnes
lepšie posudzovala spravodlivosť resp. nespravodlivosť retribučných procesov.
OCHRANA REPUBLIKY ALEBO HON NA ČARODEJNICE?
V tejto časti príspevku sa bližšie pozrieme na aplikáciu dvoch zákonov na ochranu republiky
– Zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Zb. z.a n. a Zákona na ochranu ľudovodemokratickej
republiky č. 231/1948 Zb. Je úplne bezpredmetné hľadať prvky spravodlivého procesu v politických
procesoch, ktoré sa uskutočnili na základe zákonov č. 231/1948 Zb. na ochranu
ľudovodemokratickej republiky a č. 232/1948 Zb. o Štátnom súde. Ústava z 9. mája 1948 v čl. 11
síce zakotvovala nezávislosť súdnictva a v ods. 3 stanovila, že sudcovia sú viazaní iba právnym
poriadkom ľudovej demokracie, no tieto ustanovenia boli iba prázdnymi slovami a mŕtvymi princípmi.
3

3

MILOTA, A.: Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice: Právo
hmotné. Kroměříž 1926, str. 6.
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Na prvý pohľad sa môže zdať, že opakom bude aplikácia prvorepublikového zákona na ochranu
republiky, ktorý bol platný a účinný v období demokratickej a právnej ČSR.
Pri analýze začneme neskorším zákonom, pretože jeho definíciu a úlohu v systéme môžeme
jednoduchšie určiť. Vo všeobecnosti možno povedať, že pre trestné konanie, predovšetkým v 50tych rokoch, platilo, že ustanovenia trestného poriadku boli často iba mŕtvou literou a v praxi sa
nedodržiavali, čím dochádzalo k porušovaniu základných práv a slobôd obvinených. Odporcovia
komunistického režimu v nich boli podľa vopred pripravených scenárov odsúdení na dlhé tresty
resp. na tresty smrti. Ľudia už neboli považovaní za živé bytosti, boli len číslami, pričom nezáležalo
na tom, či ide o skutočných odporcov režimu alebo o fiktívnych. Dôležitú (v prenesenom zmysle
„najvýznamnejšiu“) úlohu v týchto procesoch zohrali sovietski poradcovia, ktorí dohliadali na
vedenie výsluchov, výpovedí aj samotného hlavného pojednávania, vrátane rozsudkov, podľa
vopred pripraveného scenára, ktorí museli všetci zúčastnení vedieť naspamäť.
O monsterprocesoch toho bolo už povedané a napísané veľa, preto sa zameriame právnu
ochranu republiky a, konkrétne si porovnáme znenia a aplikáciu prvorepublikového zákona na
ochranu republiky č. 50/1923 Zb. z. a n. s boľševickým zákonom na ochranu ľudovodemokratickej
republiky č. 231/1948 Zb.
Neskorší zákon (1948) bol prijatý predovšetkým preto, že jeho predchodca z obdobia prvej
republiky sa javil ako úplne nevyhovujúce novému, ľudovodemokratickému, zriadenie. Hoci sa teda
nová ľudovodemokratická republika snažila všetky väzby na predchádzajúce buržoázne štátne
zriadenie pretrhnúť, zákon č. 231/1948 Zb. nemôže zaprieť svoju zrejmú inšpiráciu zákonom č.
50/1923 Zb.
Oba zákony boli prameňom trestného práva, obaja vo svojej dobe upravovali pálčivé
problémy ochrany štátu, ktoré nezniesli odklad a teda nemohli čakať na prijatie nového trestného
zákonníka, do ktorého by tieto skutkové podstaty mohli byť včlenené. V čase prijímania zákona č.
50/1923 Zb. platili vo vtedajšej ČSR niekoľko desiatok rokov staré trestné zákonníky z Rakúska Uhorska.
Zákon č. 231/1948 Zb. bol taktiež prijímaný ako riešenie aktuálnych otázok ochrany
republiky, keď existujúci zákon č. 50/1923 Zb. bol novým režimom vnímaný ako neprijateľný a
taktiež za situácie, kedy trestný zákon bol ešte len pripravovaný. Tento zákon sa však neskôr dočkal
svojho včlenenia do nového trestného zákona. U oboch zákonov sa však jedná len o akýsi výsek
osobitnej časti trestného práva, nenájdeme v nich teda žiadna všeobecné ustanovenia, iba
skutkovej podstaty a spoločné ustanovenia k nim. Oboma zákony chránia viac-menej rovnaké
záujmy (objekt). Samozrejme sa vyskytujú niektoré skutkové podstaty, ktoré nájdeme v jednom zo
zákonov, zatiaľ čo v druhom chýba. Jedná sa napr. o § 19 zákona č. 50/1923 Zb., návrat členov
bývalej panovníckej rodiny alebo podpora takéhoto návratu, toto v zákone č. 231/1948 Zb.
absentuje, a naopak je tu pridaný napr. § 38, ohrozovania jednotného hospodárskeho plánu z
nedbanlivosti. Ako je vidieť, jedná sa o činy, ktoré boli nebezpečné v dobe platnosti jedného zákona,
zatiaľ čo v dobe platnosti druhého už svoju nebezpečnosť stratili, alebo naopak o činy, ktoré v čase
platnosti prvého zákona ani nemohli byť spáchané, lebo ich predmet útoku neexistoval.
Oba zákony sú rovnako členené na časti, ktoré sú nazývané hlavami. Zákon 231/1948 Zb.
má týchto častí päť, zákon č. 50/1923 Zb. o jednu menej. U oboch zákonov sú najzávažnejšie a
teda najprísnejšie trestné činy uvedené hneď na začiatku predpisu au oboch zákonov sa jedná
vlastne o totožné zločiny, len terminológia je rôzna - v staršom zákone ide o úklady o republiku, v
novšom potom o vlastizradu. Nepoužitie názvu velezrada v staršom zákone vysvetľuje dr. J. Lepšík
v poznámkach k zákonu č. 50/1923 Zb. takto: "Návrh vyhýba sa právom tomuto označeniu, lebo
slovo, velezrada 'svojim širokým poňatím v zákonodarstva skôr rakúskom zanechalo neblahé
upomienky "27. Rovnako tak ostatné činy sú popísané veľmi podobne, len ich názvy sú iné bližšie k
dnešnému názvosloviu trestného práva.
Čo sa týka trestov a ich výšky, neskorší zákon je oveľa prísnejší, než jeho prvorepublikový
predchodca, predovšetkým, čo sa trestu smrti týka. Prvorepublikový zákon tento trest vôbec
neukladá a najprísnejším jeho trestom je tak trest odňatia slobody na doživotie, ktorý ale ukladá iba
výnimočne, v najzávažnejších prípadoch, zatiaľ čo neskorší zákon trestami smrti vôbec nešetrí.
Zákon č. 231/1948 Zb. je všeobecne predpisom prísnejším, ako dokazujú napríklad ustanovenia §
17 zákona č. 231/1948 Zb. a § 9 zákona č. 50/1923 Zb. Obe tieto ustanovenia sú úplne rovnako
nazvané - Spolčenie na útoky na ústavných činiteľov. Kým ale zákon č. 50/1923 Zb. za tento čin
ukladá trest žalára v dĺžke jedného roka až piatich rokov, jeho nástupca za rovnaký čin ukladá trest
ťažkého žalára od päť do desať rokov.
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Najväčšie rozdiely medzi oboma zákonmi sú v ich osudoch. Zákon č. 50/1923 Zb., Na
ochranu republiky platil až do svojho nahradenia a zrušenia zákonom č. 231/1948 Zb., ktorý vo
svojej podobe samostatného predpisu platil len niekoľko rokov, do prijatia nového trestného zákona
86/1950 Zb., do ktorého bol s určitými zmenami prevzatý. Za oveľa kratšiu dobu existencie sa ale
stihol stať podkladom pre nezákonné stíhanie a odsúdenie mnohých osôb. Na jeho základe stálo
pred Štátnym súdom takmer dvadsať sedem tisíc osôb.
Prvý z analyzovaných zákonov na ochranu republiky (č. 50/1923 Zb. z. a n.), napriek tomu,
že bol vytvorený na ochranu ČSR ako úplnej a ideálnej demokracie, obsahoval niekoľko prísne
represívnych ustanovení. Aplikačná prax súdov v ČSR poznala formy tlačovej cenzúry, perzekúcie
politických oponentov pražského centralizmu, taktiež násilnú likvidáciu organizácií, spolkov – išlo o
účinnú zbraň proti slovenským autonomistom, nemeckým separatistom a komunistickým resp.
radikálne ľavicovým úderkám. Zákon na ochranu republiky obmedzoval ústavou zaručené
občianske práva a slobody. Avšak na konci 30. rokov k ochrane (či skôr záchrane) ČSR, ako
suverénneho a demokratického štátu, ktorú z vonkajšku aj z vnútra „obkľúčil“ nepriateľ, takýto druh
ochrany nepostačoval.
Zákonom upravená systematizovaná represia proti vnútorným, či vonkajším útokom na štát,
ktorých cieľom je premena štátneho zriadenia, je vždy veľmi citlivou a náročnou úlohou pre
zákonodarcu. Trestné právo ČSR, bolo založené v prvom rade na princípoch demokracie,
konštitucionalizmu a republikanizmu a práve tieto zásade museli byť odzrkadlené v právnej norme
chrániacej štát t. j. okrem ochrannej a represívnej funkcie, mal zákon jasne a zreteľne garantovať
ľudské práva a slobody, preto museli byť sankcie primerané a uložené v rozsudku, ktorý bol vydaný
v spravodlivom súdnom konaní. Zároveň mal zákon chrániaci republiku umožniť v každom ohľade
účinnú ochranu štátneho zriadenia, politického systému a štátneho režimu. Obe požiadavky vládny
návrh Zákona na ochranu republiky spĺňal.
V Zákone na ochranu republiky sa nachádzalo niekoľko skupín skutkových podstát trestných
činov rozdelených do hláv. V 1. hlave zákonodarca vymedzil zločiny úkladov proti republike, ktoré
boli namierené priamo proti existencii a bezpečnosti republiky, či už išlo o bezpečnosť vnútornú
alebo vonkajšiu. Z pohľadu štátu išlo o najťažšie trestné činy, pretože ich spáchaním by bol
ohrozený najdôležitejší statok všetkých občanov – politický útvar zaisťujúci právnu bezpečnosť
a ochranu, ktorý národu umožňuje kultúrny a spoločenský rozvoj a život. Tieto trestné činy boli
predtým definované termínom velezrada. Osnova zákona, v konečnom dôsledku aj finálna verzia,
Zákona na ochranu republiky, neobsahovala termín velezrada. Zákonodarca sa kvôli negatívnym
spomienkam na nedávnu rakúsku právnu prax tomuto pojmu zámerne vyhol. V súvislosti s
ľudáckymi autonomistickými snahami treba spomenúť, že v zmysle ustanovení zločinu úkladov proti
republike, sa jednalo o spáchanie trestného činu v štádiu pokusu iba vtedy, ak bola týmto pokusom
o autonómiu určitej časti ČSR (v tomto prípade Slovenskej krajiny) narušená územná celistvosť a
jednotnosť republiky. Druhá hlava upravovala trestné činy chrániace najdôležitejšie záujmy
republiky a ústavných činiteľov, ako najvyšších reprezentantov štátu, pred útokmi, čim mal
zabezpečovať ich nerušenú činnosť v úrade. Zákonom bol definovaný osobitný zločin prorady.
Osobitnou skupinou obsiahnutou v 2. hlave, bol trestný čin vojenskej zrady. V praxi sa často
objavovali, v spojitosti s uvedeným trestným činom, prípady dobrovoľného informovania
maďarských, nemeckých, sovietskych, ale i poľských agentov československými vojakmi, ktorí boli
príslušníkmi jednej z uvedených menšín. Väčšinou boli vyzrádzané stavy vojenských posádok, ich
národnostné zloženie, stav výstroje a výzbroje, zloženie dôstojníckeho zboru, atď. Najviac obvinení
a trestných konaní sa týkali predposledného trestného činu v 2. hlave a to trestného činu urážky
prezidenta republiky a ďalej prvým dvom trestným činom z tretej hlavy zákona – zločinu
nedovoleného ozbrojovania a zločinu rušenia všeobecného mieru. V krátkosti si preto budeme
analyzovať spomínané paragrafy z hľadiska ich právneho významu a neskorších zmien. Urážka
prezidenta republiky podľa menovaného zákona bola chápaná ako urážka hlavy štátu ako ublíženie
na cti hrozbou zlého zaobchádzania alebo iným hrubo zneucťujúcim prejavom pred dvoma a
viacerými ľuďmi. Nevyžadovalo sa, aby urážkou prezidenta bola zasiahnutá resp. poškodzovaná aj
samotná republika. Právny výklad uvedeného paragrafu od roku 1925 zaviedol v súdnej praxi, že za
„hrubo zneucťujúci“ sa mal pokladať aj výrok, ktorý mal obviňovať prezidenta, z vyvolávania
4
nepriateľského postupu proti obyvateľstvu niektorého z vierovyznaní. Takýto výklad mal umožňovať
pomerne častú aplikáciu paragrafu proti ľudákom, ktorí často zdôrazňovali nepriateľský postoj
4

Rozhodnutie Najvyššieho súdu z dňa 17.10.1925, čj Zm II 136/25
749

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
úradov ČSR i samotného prezidenta ku katolíckej cirkvi a ku katolíkom. Trestný bol aj výrok,
5
označujúci oslavy usporiadané na počesť narodenín prezidenta republiky za komédiu. Prejav
obvineného mohol byť verbálny, výsmešným gestom, nadávkou, ale aj napr. karikatúrou v časopise.
Nazývanie prezidenta republiky slovom Tateleben, Icík, alebo iným menom naznačujúcim kladný
postoj T.G. Masaryka k Židom bolo tiež trestné. Ak sa dopustil vinník svojho činu verejne alebo
tvárou v tvár k prezidentovi osobne, trestal sa za prečin väzením v trvaní od jedného mesiaca do
jedného roka. 11 Inak boli sankcie za urážku prezidenta stanovené v rozmedzí od 8 dní do 6
mesiacov charakterizovaniu trestného činu ohrozovaním mieru v republike a jej vojenskej
bezpečnosti. Trestný čin nedovoleného ozbrojovania sa aplikoval najmä v prípade klasického
prechovávania zbraní a ich komponentov resp. v prípade vytvárania nelegálnych ozbrojených
skupín a polovojenských formácií, vrátane tajného výcviku za účelom vyvolania vzbury alebo
štátneho prevratu. Aplikovaný bol najmä pri činnosti uniformovaných organizácií politických strán
(komunistická Proletárska obrana, Federácia proletárskej telovýchovy, ľudácka Rodobrana,
sudetonemecká ordner a turner, fašistická Junobrana).
Neskorší zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky a jeho aplikácia v praxi bola
fakticky skôr politickou hrou, než uplatňovaním práva. Štátny súd nebol nezávislým orgánom súdnej
moci, ale výkonným orgánom KSČ, jej podriadených inštitúcií a jej nadriadených inštitúcií
(sovietskych poradcov). Tu teda nachádzame priestor pre nezákonnú perzekúciu širokých vrstiev
obyvateľstva, ktoré bolo súdené na základe zákona, ktorý poskytoval priestor pre politickú svojvôľu,
ktorá bola nazývaná interpretáciou, ale predovšetkým pred orgánom, ktorý sa súdom nazýval, ale
ktorý súdom nebol, nakoľko orgán súdnej moci má byť nezávislý, nestranný a viazaný len zákonom,
zatiaľ čo Štátny súd bol orgánom politickým, kde o vine a treste bolo už vopred rozhodnuté na
základe rokovaní politického orgánu ÚV KSČ. Rovnako aj samostatný Zákon o Štátnom súde bol
zákonom určeným na potláčanie demokratických síl a všetkých osôb, ktoré nesúhlasili s
komunistickým režimom.
Aplikačná prax, ako ju poznáme napr. z politickým procesov s predstaviteľmi cirkvi, priniesla
množstvo zmien nad rámec zákona. Napr. kňazi boli väčšinou posielaní do väzenia na dobu dlhšiu
než stanovil zákon, teda viac ako na jeden rok. Ako príklad môžeme uviesť rozhodnutie Najvyššieho
súdu zo dňa 7. júla 1950. V tomto prípade bol katolícky kňaz uznaný vinným trestným činom
poburovanie proti republike podľa § 3 ods. 1 zákona na ochranu ľudovodemokratickej republiky,
ktorý spáchal tým, že ako rímsko-katolícky kňaz pri kázni pred veriacimi poburoval proti republike.
Skutkový stav je v rozsudku opísaný takto: "V tomto smere zistil Štátny súd, že obvinený hovoril
okrem iného o tom, aby veriaci pustili kontingenty z hlavy, povzniesli sa z nízkeho materializmu
kontingentov a viac mysleli na Boha, že dnes namiesto kresťanského pozdravu na zdravie "Prácu
česť", že práca je otročina, že v skorších dobách boli ľudia spokojnejší cez vtedajší biedu, že o
cirkevných veciach môže rozhodovať jedine Rím a nie masy veriacich, že kňazi sú a musia byť
spojení so zahraničím, ktorým je svet nadzemskej, že toto je ich jediná nádej a spása, že oni
6
povedú ľud ani na západ, ani na východ, ale iba k Bohu.
ZÁVER
V našom príspevku sme sa snažili poukázať na neštandardné inštitúty, ktoré boli imanentnou
súčasťou tresnoprávnych káuz v našich dejinách v 20. storočí. Zámerne sme si vybrali konkrétne
procesnoprávne normy resp. trestnoprávne kauzy, ktoré mali (a majú) spoločný prívlastok „politické
procesy“. Cieľom príspevku bolo poukázať na premeny spravodlivého resp. v dnešnom ponímaní
nespravodlivého trestnoprávneho procesu prostredníctvom výnimočných inštitútov a právnych
noriem, ktoré boli špecifické pre to ktoré obdobie slovenských dejín.
S časovým odstupom možno jednoznačne povedať, že procesy s národovcami, ktoré
v nemalej miere ovplyvňovala dobová tlač, boli nespravodlivými spolitizovanými procesmi. Podobne
ako tomu bolo pri aplikácii zákonov na ochranu republiky – samozrejme zákon na ochranu
ľudovodemokratickej republiky bol omnoho drakonickejší v porovnaní s prvorepublikovým zákonom
na ochranu republiky a s prihliadnutím nato, že aj prísna litera zákona podliehala politickému vplyvu,
5

Rozsudok Najvyššieho súdu z dňa 27.8.1933, čj, Zm II 287/30
Bližšie pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu z dňa 25.9.1950, čj. Rt 26/51 a Rozhodnutie
Najvyššieho súdu z dňa 18.1.1951, čj. Rt 25/51
6
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možno ho označiť za zákon, ktorý v sebe zosobnil bezprávie a nespravodlivosť. Problematickým
inštitútom vyskytujúcim sa v slovenských retribučných procesoch bolo čiastočné uplatnenie
sociologickej školy trestného práva. Jej problematická aplikácia resp. jej neaplikovanie v praxi,
nemalo priamy vplyv na priebeh procesov, v každom prípade však išlo o jedinečný inštitút, ktorý sa
pred tým a ani potom nevyskytol v slovenskom právnom systéme.
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PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ SÚDNY PROCES V KONTEXTE
RECENTNEJ JUDIKATÚRY ÚS SR A NADNÁRODNÝCH SÚDOV
Lucia Mokrá
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Abstract: This paper is focused on the analysis of the relations between national court and
supranational courts while providing guarantee to right for fair trial. In the analysis the particular
interest is getting to the relation of the Constitutional Court of the Slovak Republic and European
Court for Human Rights case law. The importance is given to the common points in decision-making
in relation to the international obligations to human rights (Article 7, para 4 and 5 of the Constitution
of the Slovak Republic) as well as to the differences and following distinctions in implementation
practice.
Abstrakt: Predložený príspevok sa zameriava na analýzu vzťahu národného súdu a nadnárodných
súdov pri zabezpečovaní práva na spravodlivý súdny proces. V rámci analýzy sa partikulárne
sústreďuje príspevok na vzťah rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre
ľudské práva – a to najmä s poukázaním na spoločné prvky v rozhodovaní, v nadväznosti na
medzinárodno-právny záväzok v oblasti ľudských práv (čl. 7, ods. 4 a 5 Ústavy SR), ako aj na
existujúce rozdiely v aplikačnej praxi.
Key words: fair trial, case law, Constitutional Court of the Slovak Republic, European Court for
Human Rights
Kľúčové slová: spravodlivý proces, judikatúra, Ústavný súd SR, Európsky súd pre ľudské práva
ÚVOD
Právo na spravodlivé súdne konanie je jedným zo základných práv, ktoré upravuje Dohovor
o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatých v rámci Rady Európy (ďalej len „Dohovor“).
Zároveň je to jedno z práv, ktoré sú najviac namietané v konaní pred Európskym súdom pre ľudské
práva (ďalej aj „ESĽP“ alebo „Súd“) proti Slovenskej republike, a to najmä v časti práva na konanie
bez zbytočných prieťahov.
Osobitnú agendu v rámci práva na spravodlivé súdne konanie tvorí otázka prípustnosti
podania žaloby a priznania práva na spravodlivé zadosťučinenie. V tomto článku sa zameriavam na
ostatné rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovenskej republike, keď ESĽP
„zrevidoval“ rozhodnutie Ústavného súdu SR a rozhodol v prospech sťažovateľov, kým Ústavný súd
SR v týchto konaniach alebo nerozhodoval alebo rozhodol v neprospech sťažovateľov. Základná
výskumná otázka tak znie, či je potrebná revízia zákonnej úpravy kompetencií národného súdu, aby
k revíziam jeho rozhodnutí na nadnárodnej úrovni nemuselo dochádzať alebo či ide z hľadiska
rozhodovacej činnosti o chybu kvality rozhodovania, ktorá nezávisí od recentnej právnej úpravy.
Základnou výskumnou jednotkou sú rozhodnutia ESĽP proti Slovenskej republike, ktoré
1
v období roka 2015 nadobudli účinnosť a týkajú sa práva na spravodlivé súdne konanie.
1

ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ESĽP VOČI SR – PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ SÚDNE
KONANIE
Právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 Dohovoru obsahuje viaceré partikulárne
práva, ktorých porušenie je častým subjetkom sťažností zo strany oprávnených subjektov
v Slovenskej republike. Bez osobitnej selekcie v nasledujúcich rozsudkoch Súdu poukážem na
rozdielnosť rozhodovania Súdu, ktorého rozsudkami dochádza k revízii rozhodnutí Ústavného súdu
SR.
2

1
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2

Prípad COMPCAR, s.r.o. proti Slovenskej republike
Prípad vznikol na základe sťažnosti č. 25132/13 podanej proti Slovenskej republike
spoločnosťou COMPCAR, s.r.o. Obchodná spoločnosť COMPCAR, s.r.o. ako sťažovateľka
namietala porušenie článku 6 Dohovoru.
Rozsudku Súdu predchádzala ústavná sťažnosť podaná podľa článku 127 Ústavy SR,
doručená dňa 3. augusta 2012. Sťažovateľka namietala porušenie článku 6, dos. 1 Dohovoru, ktoré
vychádzalo z pred ústavným súdom namietaného rozsudku Najvyššieho súdu SR. Konkrétny dôvod
sťažnosti spočíval v tom, že Najvyšší súd nesprávne preskúmal zákonnosť rozhodnutia
konkurzného súdu zo dňa 9. júla 2004, ktorý bol neprípustný v rámci konkurzného konania. Okrem
toho, preskúmanie tohto rozhodnutia bolo neprípustné aj v stanovenom časovom limite, pričom
samotné preskúmanie by zároveň znamenalo porušenie princípu res judicata. Sťažovateľka zároveň
nesúhlasila s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR v merite veci.
Ústavný súd SR rozhodol dňa 11. októbra 2012 o neprijateľnosti ústavnej sťažnosti z dôvodu
jej zjavnej neprípustnosti. Ústavný súd SR nezistil žiadnu arbitrárnosť, nespravodlivosť alebo
nezrovnalosť v rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorá by zakladala rozpor s Ústavou SR. Ústavný
súd SR ďalej uviedol, že vzhľadom k tomu, že sťažovateľkin postoj môže byť vnímaný ako
odvolávajúci sa na znenie prinícpu res judicata vo vzťahu k originálnemu konkurznému konaniu,
tento princíp sa neuplatňuje v danom prípade, pretože konkurzné konanie je zamerané na dlžníka,
nie navrhovateľa. Akékoľvek pravidlá v rámci konkurzného konania preto neobmedzujú
navrhovateľa z uplatnenia jeho pohľadávok príslušnými podaním ako v danom prípade.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR nadobudlo účinnosť 2. novembra 2012.
Súd po preskúmaní okolností sťažnosti, rozhodol o neprijateľnosti sťažnosti v časti, kde
sťažovateľka namieta existujúcu právnu úpravu in abstracto, ako aj v časti mimoriadneho dovolania,
ktoré bolo podané prvým námestníkom generálneho prokurátora SR a nie samotným generálnym
prokurátorom. Zvyšok podanej sťažnosti Súd považoval za prijateľnú, pričom v tejto časti rozhodol,
že právo sťažovateľky na spravodlivý súdny proces podľa článku 6 Dohovoru bolo porušené. Súd
svojím rozhodnutím priznal sťažovateľke náhradu nemajetkovej ujmy v sume 7.500 EUR a zamietal
návrh na priznanie spravodlivého zadosťučinenia.
2.1

3

Prípad DRAFT-OVA a.s. proti Slovenskej republike
Prípad vznikol na základe sťažnosti č. 72493/10 podanej proti Slovenskej republike
spoločnosťou DRAFT-OVA a.s. Obchodná spoločnosť DRAFT-OVA a.s. ako sťažovateľka
namietala porušenie článku 6 Dohovoru.
V rámci skutkových okolností prípadu, „v decembri 2005 sťažujúca sa spoločnosť podala
proti Slovenskému plynárenskému priemyslu návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu v
súvislosti so zmenkou vystavenou v roku 1998 bývalým riaditeľom pánom J. D., bývalým ministrom
hospodárstva a ministrom financií, v sume približne 11 350 000 eur. Medzi februárom 2006 a
aprílom 2009 súdy trikrát rozhodli v prospech sťažujúcej sa spoločnosti, pričom dospeli k záveru, že
zmenka bola v roku 1998 platne vystavená ako bianko zmena (čo znamenalo, že dátum vyplatenia
mal byť dopísaný dodatočne), a že dátum vyplatenia bol platne dopísaný na 1. novembra 2005.
Tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť. Po podaní podnetu na podanie
mimoriadneho dovolania Slovenským plynárenským priemyslom však generálny prokurátor napadol
rozsudky mimoriadnym dovolaním. Najvyšší súd zrušil rozsudky v máji 2010, akceptujúc argument
generálneho prokurátora, že neexistovala žiadna platná dohoda medzi sťažujúcou sa spoločnosťou
a plynárenskou spoločnosťou týkajúcou sa dopísania dátumu splatnosti. V dôsledku tohto postupu
sa prípad vrátil na nižšie súdy, ktoré návrh zamietli. Svoje rozhodnutie odôvodnili tak, že zmenka
bola v skutočnosti vystavená „na videnie“, čo znamenalo, že bola splatná rok po jej vystavení a teda
4
akékoľvek nároky z nej boli premlčané.“
Následne dňa 6. septembra 2010 podala sťažovateľka ústavnú sťažnosť podľa čláku 127
Ústavy SR, ktorou namietala zrušenie pôvodného právoplatného a vykonateľného rozsudku v jej
2.2

2

rozsudok COMPCAR, s.r.o. proti Slovenskej republike zo dňa 9. júna 2015, sťažnosť č. 25132/13
Dostupné online: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155104
3
rozsudok DRAFT-OVA a.s. proti Slovenskej republike zo dňa 9. júna 2015, sťažnosť č. 72493/10
Dostupné online: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155101
4
Rozsudky ESĽP v prípadoch týkajúcich sa mimoriadneho dovolania. Dostupné online:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1966
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prospech. Sťažovateľka sa odvolávala inter alia na znenie článku 6 ods. 1 Dohovoru a článok 1
Protokolu 1 k Dohovoru, a namietala konkrétne porušenie práva na spravodlivé súdne konanie,
práva na prístup k súdu, rovnosť zbraní, ochranu majetku ako aj princíp právnej istoty a princíp
vlády práva.
Ústavný súd SR 19. januára 2012 odmietol podanú sťažnosť ako zjavne neopodstatnenú.
Ústavný súd SR v nej uviedol, že právny rámec pre prieskum individuálnych ústavných sťažností
neumožňuje súdu preskúmavať súlad zákonov s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami ako
takými. Ústavný súd SR sa preto môže zaoberať len preskúmaním aplikácie existujúcich právnych
predpisov na sťažovateľku v danom prípade. Ústavný súd SR ďalej potvrdil, že ustanovenia
zákonnej úpravy o mimoriadnom dovolaní sú integrálnou súčasťou právneho systému SR a preto tu
platí prezumpcia ich ústavnosti.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR bolo doručené právnemu zástupcovi sťažovateľky dňa 16.
februára 2012. Rozhodnutie nepodlieha na národnej úrovni odvolaniu alebo preskúmaniu.
Na nadnárodnej úrovni prieskum predstavuje rozhodovanie o sťažnosti pred ESĽP. Súd po
preskúmaní okolností prípadu rozhodol o neprijateľnosti sťažnosti v časti namietajúcej existujúcu
právnu úpravu in abstracto, zvyšok sťažnosti bola po úvahe Súdu prijateľná. Súd rozhodol, že
v tomto prípade došlo k porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 Dohovoru,
ako aj práva na majetok zaručeného podľa článku 1 Protokolu 1 k Dohovoru. Súd priznal
sťažovateľke nemajetkovú ujmu v sume 10.000 EUR a 817,55 EUR ako náhradu nákladov
a výdavkov. Súd zamietol sťažovateľkin návrh na spravodlivé zadosťučinenie.
5

Prípad PSMA, spol. s r.o. proti Slovenskej republike
Prípad vznikol na základe sťažnosti č. 42533/11 podanej proti Slovenskej republike
spoločnosťou PSMA, spol. s r.o. Obchodná spoločnosť PSMA, spol. s.r.o. ako sťažovateľka
namietala porušenie článku 6 Dohovoru.
Vo svojej sťažnosti doručenej na Súd namietala porušenie práva na spravodlivé súdne
konanie podľa článku 6 Dohovoru, ku ktorému došlo rozhodnutím Ústavného súdu SR
o neprijateľnosti jej sťažnosti na porušenie práv garantovaných Ústavou SR a medzinárodnými
zmluvami.
Rozsudku Súdu predchádzala ústavná sťažnosť podaná dňa 10. marca 2008 podľa článku
127 Ústavy SR, ktorou sťažovateľka namietala rozsudok Krajského súdu. Uplatňujúc ochranu
svojho práva na prístup k súdu a spravodlivé vypočutie, sťažovateľka namietala, že napadnutý
rozsudok je v prevažnej miere arbitrárny a v rozpore s právom Európskej únie. Okrem iného,
Krajský súd arbitrárne odmietol podať predbežnú otázku na Súdny dvor Európskej únie.
Dňa 3. júla 2008 rozhodol Ústavný súd SR o neprijateľnosti sťažnosti a zamietol ju na ďalšie
konanie. Súd uviedol, že neodôvodnené odmietnutie podania predbežnej otázky môže za určitých
okolností založiť nárok na využitie mimoriadneho opravného prostriedku, a to mimoriadneho
dovolania podľa paragrafu 237, písm. g Občianskeho súdneho poriadku. Keďže neboli využité
všetky dostupné prostriedky nápravy, Ústavný súd nemal zákonnú právomoc sa zaoberať podanou
ústavnou sťažnosťou.
V ďalšom konaní sťažovateľka podala ústavnú sťažnosť dňa 20. novembra 2009, pričom
namietala rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 12. augusta 2009. V podanej ústavnej sťažnosti
uviedla, že jej právo na prístup k súdu, rovnosť zbraní, sporové konanie, právna istotat a spravodlivé
konanie boli porušené. Sťažovateľka namietala, že kritériá pre uplatnenie mimoriadneho opravného
prostriedku – mimoriadneho dovolania, neboli splnené, a že mimoriadne dovolanie nemôže byť
oneskorené, ale že ide nad rámec predloženého petitu. Sťažovateľka ďalej namietala, že napriek
rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR o zvolaní nového pojednávania, aj keď neboli zistené žiadne
procesné pochybenia v predošlom prerokovaní vecí, spôsobujú nedostatok odôvodnenia takéhoto
konania z hľadiska dodržania práv oboch strán. Okrem toho, namietané rozhodnutie bolo založené
v prospech žalovaného a nebolo prístupné preskúmaniu z dôvodu chýbajúceho odôvodnenia.
Sťažovateľka okrem toho uviedla, že Najvyšší súd SR ignoroval jej podania v súvislosti s dovolaním.
A v neposlednom rade sťažovateľka uviedla, že jej bol odmietnutý prístup k spisu Najvyššieho súdu
SR o dovolaní v danom prípade.
2.3

5

rozsudok PSMA, spol. s r.o. proti Slovenskej republike zo dňa 9. júna 2015, sťažnosť č. 42533/11
Dostupné online: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155102
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Ústavný súd SR rozhodol o neprijateľnosti podanej sťažnosti dňa 25. novembra 2010 a to
na základe zjavnej neopodstatnenosti.
Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že Ústavný súd SR nemá právomoc preskúmavať súlad
zákonov s Ústavou a medzinárodnými zmluvami v rámci konania o individuálnej sťažnosti.
K uvedenej námietke sťažovateľky k Najvyššiemu súdu SR, Ústavný súd SR mal za to, že
sťažovateľka nepreukázala žiadnu ústavne relevantnú arbitrárnosť interpretácie a aplikácie
relevantých pravidiel.
K namietanému porušeniu zo strany Najvyššieho súdu SR dať konkrétnu odpoveď na
argumenty sťažovateľky, Ústavný súd SR mal za to, že právo na odpoveď k podaným argumentom
súvisela nie s osobou podávajúceho, ale s meritom. Najvyšší súd SR tak nemal povinnosť
odpovedať na podané argumenty a podania sťažovateľky, ale ich premietnúť do relevantných
aspektov prípadu. V konečnom dôsledku mal Ústavný súd SR za to, že sťažovateľka nedokázala
preukázať, ktoré z jej argumentov a podnaí neboli zodpovedané.
V konečnom dôsledku, Ústavný súd SR súhlasil, že bolo chybou zamietnuť sťažovateľke
prístup k spisu Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Napriek tomu potvrdil, že takéto koannie nie je
ústavne relevantné, pretože z pohľadu charakteru procesu mimoriadneho dovolania, prístup
k súdnemu spisu alebo jeho odmietnutie nemá žiadny dopad na výstup procesu mimoriadneho
dovolania.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR bolo doručené sťažovateľke (obchodnej spoločnosti) dňa
21. januára 2011.
Súd rozhodol o neprijateľnosti sťažnosti v časti, ktorá namietala existujúci legislatívny rámec
in abstracto, zvyšok sťažnosti prijal Súd na ďalšie konanie. Po preskúmaní okolností prípadu ako je
uvedené vyššie a v súlade s vyjadreniami sťažovateľky ako aj vlády SR, Súd rozhodol že došlo
k porušeniu práva na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 Dohovoru a priznal sťažovateľke
nemajetkovú ujmu v sume 10.000 EUR a sumu 18.000 EUR ako náhradu nákladov a výdavkov.
Súd svojím rozhodnutím zamietol návrh sťažovateľa na spravodlivé zadosťučinenie.
6

Prípad Kovárová proti Slovenskej republike
Prípad vznikol na základe sťažnosti č. 46564/10 podanej proti Slovenskej republike
slovenskou štátnou občiankou – pani Evou Kovárovou. Sťažovateľka namietala porušenie článku 6
Dohovoru.
Rozhodnutiu Súdu predchádzalo podanie ústavnej sťažnosti, ktorú sťažovateľka podala
podľa článku 127 Ústavy SR na Ústavný súd SR dňa 17. augusta 2009. Sťažovateľka uviedla, že
sťažnosť smeruje proti konaniam na všetkých troch stupňov všeobecných súdov. Ďalej uviedla, že
zastavenie konania bolo protiprávne, keďže všeobecné súdy sa odmietli zaoberať jej podaním
a súvisiacim nárokom z dôvodu oneskoreného podania, čo viedlo k porušeniu jej práva na prístup
k súdu a práva na prerokovanie veci podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru.
Ústavný súd SR rozhodol o neprijateľnosti ústavnej sťažnosti dňa 16. decembra 2009.
Samotnú sťažnosť posudzoval jednotlivo podľa jednotlivých úrovní všeobecného súdnictva, ktorých
rozhodovanie bolo namietané sťažovateľkou.
“Sťažovateľka podala žalobu proti spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
ktorou sa domáhala určenia, že zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov konané 24.
apríla 2007 a na ňom prijaté uznesenia sú neplatné. V priebehu konania žalované spoločenstvo
zaniklo. Okresný súd v marci 2008 konanie zastavil z dôvodu, že odporca zanikol bez právneho
nástupcu. Sťažovateľka sa odvolala tvrdiac, že okresný súd nebol oprávnený konanie zastaviť,
pretože odporca mal podľa jej názoru právneho nástupcu (nového správcu domu). Opierala sa tiež
o skutočnosť, že pred okresným súdom prebiehalo súvisiace konanie, v ktorom sa riešila otázka
majúca význam pre rozhodnutie súdu, konkrétne otázka platnosti uznesenia o zrušení odporcu.
Krajský súd v máji 2008 rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil. Sťažovateľka podala dovolanie
v ktorom namietala, že jej bola odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f)
Občianskeho súdneho poriadku. Najvyšší súd v máji 2009 dovolanie odmietol ako neprípustné. V
auguste 2009 sťažovateľka podala sťažnosť na ústavný súd podľa článku 127 ústavy. Ústavný súd
v decembri 2009 ústavnú sťažnosť odmietol. Vo vzťahu k námietkam proti rozhodnutiu krajského
súdu ústavný súd sťažnosť odmietol ako oneskorenú, pretože ju sťažovateľka nepodala v lehote
2.4
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rozsudok Kovárová proti Slovenskej republike zo dňa 23. júna 2015, sťažnosť č. 46564/10
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dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia krajského súdu. Časť sťažnosti
namierenú proti uzneseniu najvyššieho súdu ústavný súd odmietol z dôvodu zjavnej
neopodstatnenosti, pričom konštatoval, že právny názor najvyššieho súdu nemožno považovať za
7
arbitrárny a ani zjavne neodôvodnený.”
Ústavný súd doručil svoje rozhodnutie sťažovateľke dňa 5. februára 2015.
Opačný názor ako je uvedené zastával Súd, keď po preskúmaní rozhodnutia ÚS SR
rozhodol, že sťažnosť je prijateľná a že došlo k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces
garantovaný článkom 6, ods. 1 Dohovoru, keďže Ústavný súd SR sa ústavnou sťažnosťou
nezaoberal s dostatočnou precíznosťou. Súd zároveň rozhodol, že rozhodnutie potvrdzujúce
porušenie základných práv sťažovateľky je dostatočným zadosťučinením a nepriznal sťažovateľke
náhradu nemajetkovej ujmy. Súd priznal sťažovateľke sumu 500 EUR ako náhradu nákladov
a výdavkov.
8

Prípad Zachar a Čierny proti Slovenskej republike
Prípad vznikol na základe sťažností č. 29376/12 a 29384/12 podaných proti Slovenskej
republike slovenskými štátnymi občanmi – pánom Martinom Zacharom a pánom Tiborom Čiernym.
Sťažovatelia namietali porušenie článku 6 Dohovoru, a to konkrétne v časti práva na právne
zastupovanie.
Konkrétne v danom prípade sťažovatelia podali dňa 9. januára 2012 sťažnosť podľa článku
127 Ústavy Slovenskej republiky na Ústavný súd. V podanej ústavnej sťažnosti namietali, že im
nebolo poskytnuté právo na obhajobu a že ich právo na slobodu a spravodlivý súdny proces boli
porušené. V podanej sťažnosti „tvrdili, že v trestnom konaní proti nim, v ktorom boli obvinení a
odsúdení za zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov,
9
bolo porušené ich právo na spravodlivé konanie a procesné práva obhajoby.” Konkrétne namietali,
že v priebehu trestného stíhania boli najskôr stíhaní pre podozrenie z nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi v
spolupáchateľstve, zločinu vo vzťahu ku ktorému nebola povinná obhajoba advokátom podľa § 20
ods. 1 a § 172 ods. 1 písm. c) a d) Trestného zákona, následne bol tento skutok prekvalifikovaný na
obzvlášť závažný zločin, pri ktorom platí inštitút povinnej obhajoby.
Ústavný súd považoval podanú ústavnú sťažnosť za neprípustnú. „Keďže sťažnosť
smerovala proti Krajskému súdu a Najvyššiemu súdu, Ústavný súd odmietol sťažnosť ako zjavne
neopodstatnenú, citujúc značne z namietaných rozsudkov a potvrdil ich. Ústavný súd konštatoval,
10
že zvyšok ústavnej sťažnosti je mimo jeho právomocí.” Rozhodnutie Ústavného súdu SR bolo
doručené sťažovateľom dňa 9. marca 2012.
V konaní pred ESĽP sťažovatelia namietali, že konaním príslušných orgánov činných v
trestnom konaní, keď neboli poučení o svojich právach a možnosti prekvalifikovania trestného činu a
nevyhnutnosti povinnej obhajoby, boli podľa svojho názoru pozbavení práva na primeranú prípravu
a účinné vedenie svojej obhajoby. Sťažovatelia uviedli, že v počiatočných štádiách konania neboli
dostatočne poučení o svojich procesných právach. Okrem toho argumentovali, že boli svojvoľne
odsúdení za obzvlášť závažný zločin bez procesných záruk nevyhnutných podľa Dohovoru.
Súd rozhodol o spojení podaných sťažností a rozhodol o ich prijateľnosti (prípustnosti, z angl.
admissible). Na základe skutočností uvedených v sťažnostiach a po ich preskúmaní rozhodol, že ide
o porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru spolu s článkom 6 ods. 3 Dohovoru. Zároveň konštatoval, že
nie je potrebné rozhodovať o merite podaných sťažností podľa zostávajúcich utanovení článku 6
ods. 3 Dohovoru osobitne.
V zmysle rozhodnutia o porušení práva na spravodlivé súdne konanie Súd rozhodol, že
Slovenská republika je povinná zaplatiť každému zo sťažovateľov v lehote troch mesiacov od
nadobudnutia účinnosti rozsudku podľa článku 44, ods. 2 Dohovoru sumu 284,08 EUR.
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11

Prípad Javor a Javorová proti Slovenskej republike
Prípad vznikol na základe sťažnosti č. 42630/10 podanej proti Slovenskej republike
slovenskými štátnymi občanmi – pánom Jozefom Javorom a pani Evou Javorovou. Sťažovatelia
namietali porušenie článku 6 Dohovoru.
Podaniu sťažnosti na ESĽP predchádzalo podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd SR
podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky dňa 6. októbra 2009. V ústavnej sťažnosti namietali
dĺžku trvania súdneho konania a nárok tretej strany na kompenzáciu škôd v rámci trestného
konania, ako aj porušenie právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 6 ods.
1 Dohovoru a príslušného ústavného ustanovenia.
Ústavný súd SR dňa 25. marca 2010 rozhodol o neprípustnosti ústavnej sťažnosti. K
okolnostiam prípadu: „Sťažovatelia v uvedenom prípade namietali dĺžku trestného konania podľa
článku 6 ods. 1 Dohovoru, v ktorom mali postavenie poškodených. Trestné konanie bolo uznesením
vyšetrovateľa zastavené z dôvodu, že trestný čin nebol spáchaný a teda sa skončilo bez vznesenia
obvinenia voči konkrétnej osobe. Sťažovatelia sa obrátili na ústavný súd prostredníctvom ústavnej
sťažnosti podľa článku 127 ústavy, v ktorej namietali dĺžku trestného konania v časti týkajúcej sa ich
nároku na náhradu škody. Ústavný súd ich sťažnosť odmietol v súlade so svojou ustálenou
judikatúrou z toho dôvodu, že sťažovatelia ako poškodení v trestnom konaní vedenom vo veci bez
vznesenia obvinenia sa nemôžu domáhať vyslovenia porušenia svojho základného práva na
konanie bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 ústavy, čo platí aj vo vzťahu k článku 6
12
ods. 1 Dohovoru.”
K právnym otázkam, Ústavný súd SR odkázal na znenie rozsudku Súdu Krumpel
a Krumpelová proti Slovenskej repbulike (sťažnosť č. 56195/00, rozsudok z 5. júla 2005) a potvrdil,
že obeť trestného činu má adhézny nárok na náhradu škody v rámci trestného konania a to v súlade
s ustanovením článku 6 Dohovoru. Napriek tomu, s poukazom na nešpecifikovanú prax
všeobecných súdov v týchto veciach, Ústavný súd SR uviedol, že podmienkou pre uplatnenie
nároku obete je, že si tento nárok uplatní voči konkrétnej osobe, ktorá bude identifikovaná nie
neskôr ako voči nej budú vznesené konkrétne obvinenia. Ústavný súd SR sa odvolával na svoju
predošlú judikatúru v tejto veci a konkrétne potvrdil, že obeť uplatňujúca si v trestnom konaní
náhradu škody môže žiadať o ochranu podľa článku 6 Dohovoru a prerokovanie veci bez
zbytočných prieťahov potom, ako je vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. V súvislosti s tým
Ústavný súd SR uviedol, že vzhľadom k tomu, že obvinenia voči osobe A vznesené dňa 4.
novembra 2004 sa stali dňa 10. januára 2005 rozhodnutím o zastavení trestného stíhania
irelevantnými a nie je možné ďalej pokračovať v konaní a takémuto právu nie je poskytnutá ústavná
ochrana.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR bolo doručené dňa 12. mája 2010, pričom voči nemu
neexistuje odvolanie.
ESĽP sa pri prieskume podanej sťažnosti zaoberal dĺžkou konania a právom na spravodlivé
súdne konanie bez zbytočných prieťahov. Pri svojom rozhodovaní zvážil predošlú ustálenú
rozhodovaciu činnosť samotného Ustavného súdu SR (bod 35 odôvodnenia rozsudku), keď
poukázal na to, že „Ústavný súd konštatoval (ako aj judikoval v predošlých rozhodnutiach
Ústavného súdu SR. I. ÚS 157/02; III. ÚS 183/05; I. ÚS 18/06 a I. ÚS 67/2010), že tretia strana
13
uplatňujúca svoj nárok na náhradu škody má nárok na prerokovanie „bez zbytočných prieťahov“
a takto správne uplatnený nárok vylučuje možnosť rozhodovať o ňom v civilnom konaní (paragraf 83
Občianskeho súdneho poriadku)“.
14
Súd zároveň poukázal na to, že vo svojich ďalších rozhodnutiach Ústavný súd SR potvrdil
princíp, že „v súlade s predošlou judikatúrou v prípade rozsudku Súdu Krumpel a Krumpelová, obeť
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trestného činu požíva pri uplatnení nároku na náhradu škody ochranu svojich občianskych nárokov
podľa článku 6 Dohovoru.“ (bod 36 odôvodnenia rozsudku)
Na základe uvedeného Súd rozhodol, že Slovenská republika je povinná zaplatiť druhému
sťažovateľovi v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti rozsudku podľa článku 44, ods. 2
Dohovoru sumu 5.200 EUR ako nemajetkovú ujmu a sumu 1.000 EUR ako náhradu nákladov
a výdavkov.
ZÁVER
Na základe stanovenej výskumnej otázky a po zanalyzovaní rozsudkov Súdu voči Slovenskej
republike v oblasti práva na spravodlivé súdne konanie za rok 2015 možno konštatovať, že
vzhľadom k súčasnej právnej úprave ako aj obsadeniu Ústavného súdu SR, existujú minimálne tieto
varianty riešenia, ktoré môžu napomôcť efektívnejšiemu rozhodovaniu Ústavného súdu SR tak, aby
nemuselo dochádzať ku korekciám zo strany ESĽP:
a) model bez zmeny ústavnej a zákonnej úpravy
Takýto model je zameraný na zlepšenie kvality rozhodovania a odôvodnenia rozhodnutí
Ústavného súdu SR, a to tak v merite veci, ale najmä pri rozhodovaní o neprijateľnosti sťažnosti.
Ústavný súd SR je jediným orgánom preskúmavania dodržiavania ústavnosti inými verejnými
orgánmi, v praxi však svoje právomoc implementuje vo veľmi úzkom ponímaní, stricto sensu podľa
právnej úpravy, bez využívania úvahy či odbornej argumentácie. Takáto situácia je spôsobená
nadmernou záťažou Ústavného súdu SR či maximálnym množstvom kompetencií (keď pôsobí aj
ako „najvyšší správny súd“ vo volebných veciach a pod.) pridelených tomuto súdnemu orgánu.
Implementácia tohto variantu tak závisí od personálneho obsadenia súdu. Model aktívne
pôsobiaceho ústavneho súdu v širšom zmysle by mohol vytvoriť priestor pre prelomenie vlastnej
rozhodovacej činnosti, ktorá napríklad odmietla v konaní o ústavnej sťažnosti preskúmavať súlad
zákonnej úpravy s Ústavou alebo medzinárodnými zmluvami.
b) model vyžadujúci si zmenu ústavnej i zákonnej úpravy
Takéto riešenie by bolo časovo náročnejšie z hľadiska implementácie do praxe. Pri hľadaní
vhodného variantu ústavnej a právnej úpravy kompetencií ústavného súdu by bolo možné sa
inšpirovať tzv. dánskym modelom, kde ústavná úprava predpokladá vznik ústavného súdu, ktorý
bude mať len najvyššie kompetencie (prieskum súladu ústavu s medzinárodnými zmluvami,
individuálne sťažnosti na ochranu ľudských práv, preventívna kontrola ústavnosti), pričom ústavnosť
v aplikačnej praxi posudzujú všeobecné súdy v individuálnych prípadoch. Kompetencii v oblasti
prieskumu rozhodnutí správneho súdnictva (napr. volebné veci, referendum a pod.) by mali byť
pridelené alebo osobitnému súdnemu orgánu alebo Najvyššiemu súdu SR.
Pri akomkoľvek modeli však vznikajú tak výhody ako aj nevýhody. Spoločným ukazovateľom
by však mal byť výsledok pre konečného prijímateľa – zaručenie základných práv a slobôd na
Slovensku v súlade s nadnárodnou právnou úpravou podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je
krajina a jej orgány viazané.
3
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SPRAVODLIVÉ ROZHODNUTIE VO SVETLE NOVÉHO
CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU
Michal Mrva
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This article is dedicated to the issue of equitable decisions and its securing through new
legal form in civil legal process order. Author devotes to relationship of proceedings concentration
and equitable decision in the matter in itself. The central topic is relation between quick and effective
protection of rights of the parties and justice.
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike spravodlivých rozhodnutí a ich zabezpečenia
prostredníctvom novej právnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku. Autor sa venuje vzťahu
koncentrácie konania a spravodlivého rozhodnutia vo veci samej. Ústrednou témou je relácia rýchlej
a účinnej ochrany práv strán konania a spravodlivosti.
Key words: court decision, justice, responsibility, truth, formalism, proceedings concentration.
Kľúčové slová: súdne rozhodnutie, spravodlivosť, pravda, formalizmus, koncentrácia konania.
ÚVOD
Dňom 1. 7. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej
len „Civilný sporový poriadok“), ktorý nahrádza súčasný zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“). S novým Civilným
sporovým poriadkom sú spojené viaceré očakávania, ktoré majú prispieť k zrýchleniu
a zefektívneniu procesu aplikácie práva súdmi. Jedným z inštitútov, ktorý má prispieť k naplneniu
tohto cieľa je aj sudcovská koncentrácia konania a zákonná koncentrácia konania. I keď v našom
civilnom procesnom práve nejde o úplne nové inštitúty, novým je rozsah, v akom sa majú aplikovať.
Ich aplikácia totiž už nie je obmedzená iba na určitý druh konaní (ako tomu je v súčasnosti podľa
§118a Občianskeho súdneho poriadku), ale má sa (až na niekoľko nižšie spomenutých výnimiek)
aplikovať na všetky druhy sporových konaní.
Rýchla a efektívna ochrana práv a právom chránených záujmov účastníkov právnych
vzťahov je samozrejme želaným javom. Problém však je, či sudcovská koncentrácia konania
zakotvená v §153 nového Civilného sporového poriadku nepovedie k zrýchlenému vydávaniu
rozhodnutí súdmi založených na neúplne a nepresne zistenom skutkovom základe. Koncentrácia
konania totiž obmedzuje strany konania v ich aktivite a núti súd rozhodovať rýchlo bez toho, aby bol
v konaní náležite zistený skutkový stav. Práve tento argument zaznieva v súčasnosti (pred
nadobudnutím účinnosti nového Civilného sporového poriadku) z radov mnohých právnikov, pričom
títo poukazujú najmä na skutočnosť, že zavedenie koncentrácie konania v rozsahu ako to robí nový
Civilný sporový poriadok môže v konečnom dôsledku viesť k vydávaniu nespravodlivých rozhodnutí.
Práve vzťah koncentrácie konania a spravodlivého rozhodnutia je v centre pozornosti autora tohto
príspevku. Cieľom je preskúmať vzťah aplikácie ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania
v rozsahu zakotvenom v Civilnom sporovom poriadku a spravodlivého rozhodnutia súdu vo veci
samej.
1

ZISTENIE
PRAVDY
AKO
ZÁKLAD
SPRAVODLIVÉHO
ROZHODNUTIA
A SUDCOVSKÁ KONCENTRÁCIA KONANIA
Medzi základnými princípmi nového Civilného sporového poriadku je v čl. 2 ods. 1
uvedené, že ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť
spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty. V čl. 8 Civilného sporového
poriadku potom zákon zaväzuje strany sporu označiť skutkové tvrdenia dôležité pre rozhodnutie vo
veci a tieto podoprieť dôkazmi v súlade s princípom hospodárnosti a podľa pokynov súdu. Je
2
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zrejmé, že ak má byť rozhodnutie súdu spravodlivé, nemôže byť založené na nepravde. Kategórie
pravdy a spravodlivosti sú od nepamäti spojené s pojmom právo a do dnešných dní je im zo strany
právnej vedy venovaná značná pozornosť. Hodnota pravdy však bola do práva inkorporovaná nielen
v rovine etickej, ale našla si aj pozitívnoprávne vyjadrenie v procesných kódexoch, a hľadanie
pravdy sa stalo úlohou orgánov verejnej moci v procese rozhodovania o právach a povinnostiach
účastníkov konaní pred týmito orgánmi. Rozhodnutie musí vychádzať z náležite objasneného
skutkového stavu, nakoľko rozhodnutie ako také tiež konštituuje pravdu. Tomu zodpovedá pravidlo,
ktoré je známe už z rímskeho práva, a to, že „res iudicata pro veritate accipitur“, teda že právoplatne
rozsúdená vec sa prijíma ako pravda.
Pokiaľ ide o pojem pravda, prof. Štajger pravdu definoval ako verný odraz vonkajšieho sveta
1
vo vedomí človeka. Neexistuje však jednotné a všeobecne prijímané vymedzenie pojmu pravda.
Pravdu v práve rozlišujeme najmä na objektívnu a subjektívnu, materiálnu a formálnu alebo na
absolútnu a relatívnu.
Trendy v civilnom procesnom práve smerujú k zefektívneniu a zrýchleniu celého procesu (a
to aj s ohľadom na veľký počet ústavných sťažností ako aj sťažností pred Európskym súdom pre
ľudské práva z dôvodu prieťahov v konaní). To vedie k prehlbovaniu sa formalizmu súdov pri
vydávaní rozhodnutí na úkor zisťovania skutočnej – objektívnej pravdy pri zisťovaní skutkového
stavu veci prejednávanej pred súdom. Prostriedkami zrýchlenia a zefektívnenia procesu aplikácie,
ktoré boli zavedené ešte do Občianskeho súdneho poriadku boli napr. tzv. skrátené konania
(vydávanie tzv. platobných rozkazov a rozkazov na plnenie), konania o tzv. drobných sporoch,
pričom významným prostriedkom na zrýchlenie a zefektívnenie civilného procesu bolo aj posilnenie
koncentrácie konania, podľa ktorej je stranám konania dovolené navrhovať dôkazy na podporu
a preukázanie ich tvrdení iba v určitom štádiu konania pred súdom, pričom na neskôr navrhnuté
dôkazy súd nesmie prihliadnuť (a to aj vtedy, ak by mohli prispieť k náležitému zisteniu skutkového
stavu vo veci samej). Ide vlastne o prekludovanie procesných úkonov účastníka v prípade, ak tieto
nie sú včas uplatnené. Otázne je, či koncentrácia konania nie je prekážkou riadneho zistenia
skutkového stavu vo veci (teda prekážkou poznania pravdy) a teda aj prekážkou spravodlivosti.
Na to, aby súd mohol v procese aplikácie práva vydať spravodlivé rozhodnutie, musí poznať
skutkový stav veci, nakoľko iba na zistený skutkový stav aplikuje právnu normu. Zisťovanie
skutkového stavu súd vykonáva prostredníctvom dokazovania, na ktorom participujú najmä strany
sporu, súd a prípadne aj iné subjekty (napr. svedkovia). Zákon definuje pomer jednotlivých
subjektov na dokazovaní, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj možnosť pravdivého poznania
skutkového stavu. Otázne je, či má súd poznať skutkový stav tak, aby jeho poznanie čo najlepšie
zodpovedalo skutočnosti, alebo či mu má stačiť aj fikcia pravdy. Ide o problém vzťahu medzi
materiálnou pravdou, ktorá je veľmi blízka pojmu pravdy objektívnej a pravdou formálnou. Zásada
materiálnej pravdy nevyhnutne vychádza z požiadavky čo najúplnejšieho zistenia skutkového stavu.
Táto zásada bola v minulosti (pred rokom 1989) vnímaná ako jedna z najdôležitejších zásad
procesného práva. Jedine objektívne poznanie reality sa považovalo za základ vydania
spravodlivého rozhodnutia. Možno povedať, že v opozícii k tejto zásade je zásada formálnej pravdy,
pri ktorej sa za pravdu považuje to, čo bolo preukázané pri rešpektovaní procesných pravidiel,
pričom sa nevyžaduje, aby takto zistený skutkový stav zodpovedal skutočnosti. Zásada formálnej
pravdy uprednostňuje efektivitu a rýchlosť konania pred poznaním „skutočnej“ pravdy. Nevyžaduje
sa teda, aby skutočnosti zistené súdom pri prejednávaní veci, zodpovedali realite. Víťazí tá strana,
ktorá dokáže súd presvedčiť o svojej pravde (ide o subjektívnu pravdu). Pri zásade formálnej pravdy
sa zákonom stanovenými postupmi navodzuje stav fikcie pravdy. Skutkové zistenia, ku ktorým súd
dospeje, potom nemusia zodpovedať realite, napriek tomu z nich súd vychádza pri rozhodovaní vo
veci samej. Jedným z významných prostriedkov navodenia skutkovej fikcie, ktorá nemusí
zodpovedať realite je koncentrácia konania. Je však možné považovať rozhodnutie súdu
vychádzajúce z fikcie pravdy za spravodlivé?
Nový Civilný sporový poriadok zavádza v ust. §153 sudcovskú koncentráciu konania. Podľa
predmetného ustanovenia sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a procesnej
obrany (a to najmä skutkové tvrdenia, ich popretie ako aj návrhy na vykonanie dôkazov a námietky
k návrhom protistrany a hmotnoprávne námietky) včas. Ak tieto nie sú uplatnené včas, súd na ne
nemusí prihliadnuť, a to najmä, ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo
1

ŠTAJGR, F. Materiální pravda v občanském soudním řízení. Praha: Orbis, 1954. s. 10
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vykonanie ďalších úkonov súdu. Je zrejmé, že sú to strany sporu, ktoré nesú dôkazné bremeno.
Civilný sporový poriadok posilnením koncentrácie konania oproti právnej úprave obsiahnutej
v Občianskom súdnom poriadku ešte viac umocňuje zodpovednosť strán sporu za výsledok
konania. Oproti právnej úprave obsiahnutej v Občianskom súdnom poriadku bola súdu oklieštená
možnosť vykonávať dôkazy z vlastnej iniciatívy. V ustanovení §185 Civilného sporového poriadku
je uvedené, že súd môže bez návrhu vykonať len dôkaz, ktorý vyplýva z verejných registrov
a zoznamov, ak tieto registre alebo zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia strán sú v rozpore
so skutočnosťou a tiež môže vykonať dôkazy na zistenie, či sú splnené procesné podmienky, či
navrhované rozhodnutie bude vykonateľné a tiež dôkazy na zistenie cudzieho práva, pričom iné
dôkazy bez návrhu súd nevykoná. Oproti doterajšej úprave obsiahnutej v §120 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku, podľa ktorej mohol súd za určitých okolností a vo výnimočných prípadoch
aktívne vstúpiť do procesu dokazovania a vykonať aj také dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli,
ide o ďalšie sformalizovanie procesu dokazovania. Pravda v súdnom konaní podľa Civilného
sporového poriadku má vyjsť najavo v dôsledku aktívneho konania strán sporu, ktoré sú povinné
bdieť nad svojimi právami a nič neopomenúť a pritom pamätať na skutočnosť, že na dôkazy
navrhnuté po uplynutí súdom stanovenej lehoty, nemusí súd prihliadať. Takto zistená pravda je však
pravdou formálnou, z čoho vyplýva, že údaje a poznatky získané v procese dokazovania nemusia
nevyhnutne zodpovedať realite. Spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov je logicky možná
len v prípade, ak rozhodnutie súdu vo veci samej vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového
základu veci. Je však za spoľahlivo zistený skutkový základ možné považovať zistenia, ktoré síce
boli získané pri rešpektovaní procesných pravidiel, ale tieto zjavne nie sú úplné, alebo ak sú tu
indície, ktoré naznačujú, že zistenia súdu nezodpovedajú realite? Pri plnom rešpektovaní zásady
formálnej pravdy určite áno, potom však aj spravodlivosť musí byť nevyhnutne vnímaná len ako
spravodlivosť formálna. V tejto súvislosti je potrebné upriamiť pozornosť na nález Ústavného súdu
SR vo veci sp. zn. I. ÚS 255/2010 zo dňa 30. júna 2011, v ktorom tento súd uviedol, že: „Orgánom
verejnej moci a predovšetkým všeobecným súdom nemožno tolerovať pri interpretácii zákonných
ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Všeobecný súd nie
je absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale môže a musí sa od neho odchýliť, pokiaľ to
vyžaduje účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z ústavnoprávnych
princípov. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov teda nemožno opomínať ich účel a zmysel,
ktorý nie je vyjadrený len v slovách a vetách toho-ktorého zákonného predpisu, ale i v základných
princípoch právneho štátu.“ Je však sudcovská koncentrácia konania tak ako je koncipovaná
v novom Civilnom sporovom poriadku naozaj nástrojom nespravodlivosti posvätenej zrýchlením
súdneho konania a bude jej aplikácia dôvodom na podávanie ústavných sťažností pre porušenie
práva na spravodlivý proces (a to najmä s ohľadom na uvedený nález Ústavného súdu SR)?
Koncentráciu konania (najmä sudcovskú) posilnenú v novom Civilnom sporovom poriadku nemožno
vnímať negatívne. Súdy však pri jej aplikácii musia postupovať obozretne a v súlade s ostatnými
základnými princípmi Civilného sporového poriadku ako aj v súlade s ústavnoprávnymi princípmi.
Úmysel zákonodarcu bol zrejmý, a to zabezpečiť rýchlu a efektívnu ochranu práv a právom
chránených záujmov strán sporu. Častokrát sa totiž stávalo, že strany v nekoncentrovanom konaní
navrhovali dôkazy v ktoromkoľvek štádiu prvostupňového konania nie za účelom náležitého zistenia
skutkového stavu, ale za účelom vyhnutiu sa nepriaznivého výsledku rozhodnutia súdu.
Navrhovanie dôkazov tak častokrát slúžilo ako procesná obštrukcia. Na takéto návrhy potom
prvostupňové súdy, z obavy pred zrušením rozhodnutia odvolacím súdom, reagovali až prehnanou
starostlivosťou a namiesto zamietania vykonávania takýchto dôkazov, ich vykonávali, čo viedlo
k zbytočným prieťahom v konaniach. Takéto až príliš starostlivé zisťovanie skutkového stavu
odôvodňované nachádzaním spravodlivosti, potom častokrát viedlo k jej odopretiu, keď dochádzalo
k prieťahom v konaniach a nepriamo aj k hájeniu záujmov strany, ktorá právo nevyužívala, ale
priamo zneužívala. Platí teda nielen to, čo bolo uvedené vyššie, že koncentrácia konania a na ňu
nadväzujúca formálna pravda ako základ zistenia skutkového stavu veci môže viesť k vydaniu
nespravodlivého rozhodnutia, ale nespravodlivosť je tiež založená tým, že v konaní dochádza
k prieťahom v konaní, kedy platí, že justice delayed is justice denied. Ak totiž strana, ktorá dôvodne
žiada ochranu svojho práva, túto ochranu nedosiahne včas, akoby jej ani nebola poskytnutá (o
pravdivosti tohto tvrdenia vypovedajú stovky nevykonateľných rozhodnutí z dôvodu neskoro
poskytnutej ochrany práv oprávnených subjektov).
Sudcovská koncentrácia konania podľa nového Civilného sporového poriadku nemá teda
pôsobiť ako nástroj nespravodlivosti, ale spravodlivosť má práve zabezpečovať. Takto ju treba aj
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chápať. Vychádza sa z toho, že súd má vec rozhodnúť už na prvom pojednávaní, k čomu má viesť
aj strany sporu. Na to má slúžiť zákaz prezentovania nových skutočností po uplynutí stanoveného
času. Strany sporu teda musia prijať svoju zodpovednosť za úspech vo veci, o čom musia byť
súdom riadne poučené. Nemalú úlohu v tomto smere zohráva aj kvalifikovaná právna pomoc. Na
škodu veci je, že Civilný sporový poriadok nezaviedol povinnosť právneho zastúpenia vo väčšom
rozsahu, nakoľko zvýšenie zodpovednosti strán sporu predpokladá aj zvýšenie právneho vedomia
ohľadom procesných práv a povinností. Bez kvalifikovanej právnej pomoci totiž naozaj môže dôjsť
2
k neželaným výsledkom. Okrem zvýšenej zodpovednosti strán sporu sa nevyhnutne zvyšuje aj
úloha súdu, ktorý musí dbať na nezneužívanie procesného práva. Súd musí sám dbať na to, aby vo
veci postupoval koncentrovane, avšak zároveň nestranne, predvídateľne a to všetko pri
rešpektovaní práva strán sporu na spravodlivý proces. Ak sú si strany vedomé následkov aplikácie
ustanovení o koncentrácii konania a ak súd postupuje pri jej aplikácii riadne, nepredstavujú tieto
ustanovenia prekážku náležitého zistenia skutkového stavu veci a vydania spravodlivého
rozhodnutia rýchlo a efektívne. Ak tieto predpoklady neplatia, výsledok sporu nemusí byť
spravodlivý. To však nezabezpečovala ani doteraz účinná právna úprava civilného konania
obsiahnutá v Občianskom súdnom poriadku.
Aplikácia sudcovskej koncentrácie konania teda musí byť zo strany súdu racionálna a to tak,
aby zodpovedala základným princípom, na ktorých je nový Civilný sporový poriadok budovaný.
Zákonodarca zakotvením tohto princípu rozhodne nechcel civilné sporové konanie sformalizovať do
takej miery, aby sa z prostriedku ochrany práv subjektov stal nástroj nespravodlivosti, ktorý pod
zámienkou rýchlosti a efektívnosti povedie k nespravodlivým rozhodnutiam. O tomto svedčí aj
formulácia ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania v §153 ods. 2 Civilného sporového
poriadku, kde je uvedené, že súd nemusí prihliadnuť na prostriedky procesného útoku alebo
procesnej obrany nepredložené včas. Použitie slova „nemusí“ v súvislosti s prihliadnutím súdu na
včas nepredložené prostriedky procesného útoku a procesnej obrany neznamenajú imperatív ale
oprávnenie súdu prihliadnuť aj na včas nenavrhnuté alebo nepredložené dôkazy. Pri sporoch
s ochranou slabšej strany sa koncentrácia konania dokonca nepoužije. Primeraná a správna
aplikácia ustanovení o koncentrácii konania nie je prekážkou ale nástrojom zabezpečenia
spravodlivých rozhodnutí súdov, a to bez zbytočných prieťahov. Pri aplikácii ustanovené
o koncentrácii konania je potrebné postupovať tak, aby bolo rešpektované nasledovné: „ ...
spravedlnost musí být přítomna vždy v procesu, kterým se interpretuje a aplikuje právo. To platí i
přesto, že představy o spravedlnosti jsou vlastní jen člověku jako psychofyzickému, historickému a
sociálnímu fenoménu a jen člověk s ohledem na komplexnost svého vědomí a historickou kontinuitu
ji může konstruovat, zpochybňovat nebo také postupně realizovat. Na tom nic nemění ani
skutečnost, že ideje spravedlnosti byly mnohokrát zneužity k největším zločinům. Kdyby totiž v
historickém a sociálním vývoji člověka převládla představa ztotožnění spravedlnosti s destrukcí, celá
lidská společnost by se již dávno rozpadla. Lze tedy soudit, že byť jistě není jednoduše možné
definovat, co je spravedlivé a co nikoliv, východisko snad přece jen spočívá v postupné analýze
3
konfrontované s již zmiňovaným historickým a sociálním vědomím." V prípade, ak budú súdy
rešpektovať tieto pravidlá a sudcovskú koncentráciu konania budú aplikovať racionálne a tak, aby
spravodlivosť posilňovala a nevytvárala jej prekážku, mala by viesť jej aplikácia k rýchlemu,
efektívnemu konaniu a spravodlivému rozhodnutiu vo veci samej.
ZÁVER
Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, možno zhodnotiť, že nie je na mieste
stotožňovať sa so skepticizmom niektorých právnikov vyjadrujúcich obavy z možných
nespravodlivých následkov aplikácie ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania v novom
Civilnom sporovom poriadku po 1. júli 2016. Správna aplikácia ustanovení o sudcovskej
3

2

Táto skutočnosť je vzatá na zreteľ aj v Odporúčaní Rady ministrov č. R (85) 5 o princípoch
civilného procesu navrhnutých na zlepšenie fungovania justície, kde v princípe č. 5 Odporúčania je
uvedené, že všetky skutočnosti a dôkazy by mali byť stranami tvrdené a navrhnuté čo najskôr,
najneskôr však do skončenia prípravnej fázy, teda do skončenia prípravného konania. Zákon však
môže stanoviť výnimky z takto striktne stanoveného pravidla. Čo môže byť napr. v prípade, ak ide
o stranu sporu nezastúpenú advokátom.
3
Bod č. 30 nálezu Ústavního soudu ČR vo veci sp. zn. Pl. ÚS 16/12 zo dňa 16. októbra 2012
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koncentrácii konania nepredstavuje bariéru spravodlivosti, ale je jej nástrojom. Má prispieť
k zrýchleniu a zefektívneniu ochrany práv strán sporu. Jej používanie však musí byť racionálne
a také, ktoré zodpovedá základným princípom, na ktorých je nový Civilný sporový poriadok
budovaný. Cieľom sudcovskej koncentrácie konania nie je sformalizovať konanie pred súdom do
takej miery, aby sa z prostriedku ochrany práv subjektov stal nástroj nespravodlivosti, ktorý pod
zámienkou rýchlosti a efektívnosti povedie k nespravodlivým rozhodnutiam. O tomto svedčí aj
formulácia ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania ako aj úplné vylúčenie ustanovení o
sudcovskej ako aj zákonnej koncentrácii konania pri sporoch s ochranou slabšej strany. Primeraná
a správna aplikácia ustanovení o sudcovskej koncentrácii konania nie je prekážkou, ale práve
naopak, je nástrojom zabezpečenia spravodlivých rozhodnutí súdov, a to bez zbytočných prieťahov.
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INŠPEKCIE V OBLASTI SÚŤAŽNÉHO PRÁVA - NEDÁVNE

ROZHODNUTIA SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
Mária Patakyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: Down raids within the competition law have been a controversial topic for many years.
They represent a point where the effectiveness of the protection of competition most visibly crosses
the fundamental rights. The constant development in this field can be observed in the case-law of
European Court of Human Rights, Slovak Courts and Court of Justice of the European Union as
well. This article will, firstly, briefly introduce the problematic of down raids as such and, secondly, it
will look into the recent developments. Due to the focus of the article on the area of European
Union, the cases mentioned in it will concentrate on the inspections conducted by the European
Commission. Several relevant judgements of the General Court and the Court of Justice will be
analysed, together with the meaningful opinions of Advocate General, especially focusing on the
recent case-law.
Abstrakt: Inšpekcie vykonávané v oblasti súťažného práva sú dlhé roky kontroverznou témou.
Predstavujú miesto, kde sa efektívnosť ochrany hospodárskej súťaže stretáva s oblasťou ľudských
práv najzreteľnejšie. Nepretržitý vývoj v tejto oblasti je možné pozorovať v judikatúre Európskeho
súdu pre ľudské práva, slovenských súdov aj Súdneho dvora Európskej únie. Tento článok, po prvé,
stručne uvedie do problematiky inšpekcií ako takých a po druhé sa sústredí na nedávny vývoj.
Vzhľadom na to, že sa zameriava na oblasť Európskej únie, prípady spomínané v článku sa budú
koncentrovať na inšpekcie vykonané Európskou komisiou. Analyzovaných bude niekoľko rozhodnutí
Všeobecného súdu aj Súdneho dvora, spolu s významnými názormi generálnych advokátov, pričom
sa bude obzvlášť zameriavať na nedávne rozhodnutia.
Key words: competition law, fundamental rights, inspections, CJEU
Kľúčové slová: súťažné právo, základné práva, inšpekcie, SDEÚ
ÚVOD
Predkladaný príspevok sa zameria na inšpekcie vykonávané Európskou komisiou vo vzťahu
k možným porušeniam článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Napriek pomerne
stručnému právnemu základu, ktorý sa nachádza v Nariadení Rady (ES) č. 1/2003 o výkone
1
pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy, ide o veľmi bohatú,
zaujímavú a nepretržite sa vyvíjajúcu oblasť súťažného práva. Príspevok sa zameriava na inšpekcie
vykonávané v podnikateľských priestoroch, ktoré sú často vykonávané Európskou komisiou.
Príspevok relatívne podrobne analyzuje rozhodnutie Všeobecného súdu v spojených veciach
T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn AG a ostatní v. Komisia [2013]. Zjednodušene sa
prezentuje pomerne komplikovaná skutková podstata prípadu a v nadväznosti na to je rozsudok
rozoberaný z hľadiska a jeho významu vo viacerých smeroch. Následne sa pozornosť presúva na
vec C-583/13 P Deutche Bahn v. Európska Komisia [2015], ktorý je rozhodnutím Súdneho dvora
v odvolacom konaní a ku ktorému bol doručený návrh generálneho advokáta Wahl obsahujúci
zaujímavé informácie najmä v súvislosti s v tvrdeniami strán, ktoré v rozsudku sa nenachádzajú.
Napriek potvrdeniu generálnych úvah Všeobecného súdu dospieva Súdny dvor k inému
záveru ohľadom interpretácie nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli počas prvej inšpekcie v podniku
1



Príspevok je napísaný v rámci grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV
-0158 -12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.
1
V súčasnosti ide o články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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Deutsche Bahn. Príspevok sa snaží poskytnúť odpoveď na otázku, čo bolo kľúčové pre porušenie
práva na obhajobu, a teda pre následné zrušenie druhého a tretieho inšpekčného rozhodnutia.
Záver príspevku poskytuje predpoveď významu rozsudkov vydaných v prípade Deutsche Bahn pre
budúcu prax.
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INŠPEKCIE
Súťažné autority celého sveta pri ochrane hospodárskej súťaže vo všeobecnosti nedisponujú
rovnakými silami ako ich náprotivné strany, podnikatelia. Nadnárodné korporácie a silní národní
hráči vynikajú najmä dokonalou znalosťou prostredia, v ktorom sa pohybujú; znalosťou špecifík
produktu, s ktorým obchodujú; trhu a svojej konkurencie prostredníctvom nimi zadávaných
prieskumov. V ničom nezaostávajú ani v znalosti predpisov o ochrane hospodárskej súťaže a ich
interpretácie, nakoľko majú finančnú kapacitu na prvotriedne právne služby. V týchto súvislostiach
2
nie je veľmi prekvapivý predpoklad, že iba 30% všetkých kartelov sa odhalí. Všeobecne,
3
odhaľovanie porušovania súťažných pravidiel sa považuje za stále ťažšie .
Na vyváženie tohto nepomeru disponuje Európska komisia silnými právomocami. Jedná sa
4
5
6
o právomoc vykonávať sektorové šetrenie ; právomoc žiadať informácie ; právomoc klásť otázky ;
7
právomoc vykonávať inšpekcie , ktorú je možné považovať za najsilnejšiu právomoc. Ide
8
o najdrakonickejší spôsob získavania informácií, ktorý je však považovaný za potrebný na
odhalenie dohôd zakázaných čl. 101 ZFEÚ alebo zneužitia dominantného postavenia zakázaného
9
článkom 102. Napriek drakonickosti sa výkon všetkých právomocí Európskej komisie realizuje pri
rešpektovaní základných práv a v zhode so zásadami Európskej únie, vyjadrenými najmä v Charte
základných práv Európskej únie. Táto skutočnosť má vplyv na výklad a uplatňovanie Nariadenia
10
1/2003.
Normatívna právna úprava inšpekcií je pomerne stručná. Nariadenie 1/2003 stanovuje, že
majú slúžiť na plnenie povinností Komisie podľa predmetného nariadenia; musia byť nevyhnutné;
musia sa vykonávať na základe písomného oprávnenia. Osoby určené na výkon inšpekcie majú
bohaté právomoci: právo na vstup do „priestorov podniku“, na prekontrolovanie obchodných kníh,
11
na kopírovanie, na zapečatenie, na vyžadovanie vysvetlení. Podnik je povinný spolupracovať
12
s Komisiou v plnej miere.
Esenciálnym predpokladom na výkon inšpekcie je predloženie písomného oprávnenia
s uvedením predmetu, účelu inšpekcie a pokuty za predloženie neúplných obchodných kníh a iných
13
záznamov, za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich odpovedí. Písomné oprávnenie má
markantný význam vo vzťahu k efektívnemu výkonu práva na obhajobu. Súdny dvor Európskej únie
14
neraz zdôraznil, aké dôležité je rešpektovanie tohto práva zo strany Európskej komisie. Umožňuje
2

2

Podniky zodpovedné za ťažké kartely sú si väčšinou dobre vedomé ilegálnosti svojho konania
a preto majú markantný záujem na ukrytí dôkazov o nich. Zdroj: WHISH R., BAILEY D. Competition
Law. 7.vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-958655-4, str. 272.
3
Recitál 25 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 o výkone pravidiel hospodárskej súťaže stanovených
v článkoch 81 a 82 Zmluvy [2002]. (Ďalej len: „Nariadenie 1/2003“)
4
Čl. 17 Nariadenia 1/2003.
5
Čl. 18 Nariadenia 1/2003. Toto právo koliduje s niektorými ľudskými právami: právo na právnu
pomoc, zákaz sebaobviňovania. Každopádne, nesplnenie žiadosti o informácie môže viesť
k ukladaniu vysokých pokút.
6
Čl. 19 Nariadenia 1/2003.
7
Čl. 20 a 21 Nariadenia 1/2003.
8
CHALMERS D., DAVIES G., MONTI G. European Union Law. 3.vyd., dotlač. Cambridge:
Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-66434-0, str. 960.
9
Recitál 24 Nariadenia 1/2003.
10
Recitál 37 Nariadenia 1/2003.
11
Čl. 20 Nariadenia 1/2003.
12
Podnik je povinný poskytovať vysvetlenia, informácie o organizácií podniku, o používanom
softérovom vybavení a pod. Bližšie pozri: Explanatory note on Commission inspections pursuant to
Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003 [2015], bod 11.
13
Čl. 20 (3) Nariadenia 1/2003.
14
JONES A., SUFRIN B. EU Competition Law: Text, Cases and Materials. 4.vyd. Oxford: Oxford
University Press, 2011. ISBN 978-0-19-957273-1, str. 1038.
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15

podnikom posúdiť rozsah ich povinnosti spolupracovať s Komisiou , nakoľko Komisia je oprávnená
vykonávať svoje právomoci iba v rozsahu oprávnenia. Pokiaľ Komisia náhodne nájde informácie,
ktoré nesúvisia s predmetom inšpekcie, môže na ich základe začať nové šetrenie, nemôže však
16
zámerne vyhľadávať informácie mimo predmetu inšpekcie.
Nie je prekvapivé, že právomoc Komisie na výkon inšpekcií je kontroverzná. Právo na
ochranu súkromia, vyjadrené v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, je výrazne obmedzované výkonom právomocí Komisie. Toto právo prináleží
nie len fyzickým osobám, ale sa vzťahuje aj na podnikateľské a obchodné subjekty. Táto skutočnosť
17
bola rozpoznaná Súdnym dvorom EÚ. Častokrát vyvoláva otázniky neexistencia ex ante súdnej
kontroly, nakoľko na výkon inšpekcie vo všeobecnosti nie je potrebné disponovať súdnym
povolením. Výnimku predstavuje výkon inšpekcie podľa článku 22 ods. 6 nariadenia 1/2003, ktorý
predpokladá situáciu, kedy sa podnik bráni výkonu inšpekcie, príslušný členský štát je povinný
poskytnúť pomoc, prípadne aj za asistencie polície. Ak sa na výkon takejto pomoci vyžaduje
18
povolenie súdneho orgánu, o takéto povolenie sa požiada. Každopádne, vnútroštátny súdny orgán
19
vykonáva iba obmedzenú kontrolu v tomto smere.
Nakoľko zameranie tohto príspevku sa ohraničuje na rozhodnutia Súdneho dvoru EÚ,
nebude na tomto mieste primárne rozoberané videnie týchto silných právomocí optikou judikatúry
Štrasburského súdu. Podstatné je, že Súdny dvor EÚ nepovažoval predchádzajúcu súdnu kontrolu
za nevyhnutnú, pokiaľ je možné požiadať o súdnu kontrolu po vykonaní inšpekcie, a to na základe
20
svojvoľnosti, neprimeranosti alebo prehnaného výkonu.
Pokiaľ Súdny dvor EÚ inšpekčné
rozhodnutie zruší, Komisia nemôže použiť dôkazy získané z predmetnej inšpekcie na vydanie
21
rozhodnutia o porušení súťažných pravidiel pod hrozbou jeho zrušenia. V tomto smere ide
o tradičný princíp zákazu použitia nelegálne získaných dôkazov.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, aké citlivé a významné je oprávnenie na výkon inšpekcie.
Jednoznačný je stret záujmu o efektívne získavanie dôkazov potrebných za výkon ochrany
hospodárskej súťaže so základnými právami, ktoré podniky požívajú.
INŠPEKCIE V DEUTSCHE BAHN AG
Pri sledovaní judikatúry Súdneho dvora EÚ je možné pozorovať neustály vývoj vo viacerých
oblastiach. Inšpekcie Komisie a ich revízie nie sú v tomto smere výnimkou. Podniky majú imanentný
záujem na vyhlásení inšpekcií za neplatné, preto súdny prieskum inšpekcií je pomerne bežný, čo
dáva priestor pre vývoj v tomto smere. Zaujímavým prípadom z posledného obdobia je prípad
inšpekcií vykonaných v spoločnosti Deutsche Bahn AG, ktoré boli predmetom súdneho prieskumu
tak Všeobecného súdu, ako aj Súdneho dvora. Rozsudok druhého v poradí bol vyhlásený 18. júna
tohto roku.
3

15

Spojené veci 16/87 a 227/88 Hoechst AG v. Komisia [1989].
Pozri napr. 85/87 Dow Benelux NV v. Komisia [1989], body 18, 19.
17
C-94/00 Roquette Fréres v. Directeur général de la concurrence, de la consomation et de la
répression des frauds [2002], bod 29: „ Pri objasňovaní účinkov tejto zásady, teda zásady ochrany
nedotknuteľnosti objektov, priestorov a pozemkov obchodných spoločností, treba brať do úvahy
súdnu prax Európskeho súdu pre ľudské práva vytvorenú po vyhlásení už citovaného rozsudku
Hoechst/Komisia, z ktorej vyplýva na jednej strane, že ochrana nedotknuteľnosti obydlia zakotvená
v článku 8 EDĽP môže byť za určitých okolností rozšírená i na prípady obchodných objektov,
priestorov a pozemkov (pozri najmä rozsudok Colas Est a i. v. Francúzsko zo 16. apríla 2002, zatiaľ
neuverejnený v Zbierke rozsudkov a rozhodnutí, § 41), a na strane druhej, že oprávnenie verejnej
moci zasiahnuť do práv a slobôd vyplývajúce z článku 8 ods. 2 EDĽP „môže byť v podstatnej miere
širšie v oblasti podnikateľských alebo obchodných objektov, priestorov alebo pozemkov alebo
v oblasti podnikateľských alebo obchodných činností ako v iných prípadoch“ (rozsudok Niemietz v.
Nemecko, už citovaný, § 31)“.
18
Čl. 20 (7) Nariadenia 1/2003.
19
Vnútroštátny súdny orgán nemôže spochybniť potrebu inšpekcie ani požadovať informácie
obsiahnuté v dokumentácií Komisie. Bližšie pozri: Čl. 20 (8) Nariadenia 1/2003.
20
CHALMERS D., DAVIES G., MONTI G. European Union Law. 3.vyd., dotlač. Cambridge:
Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-66434-0, str. 962.
21
C-94/00 Roquette Fréres, bod 49.
16
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Spoločnosť Deutsche Bahn AG a ostatné spoločnosti, ktoré priamo a nepriamo kontroluje,
tvoria medzinárodný podnik vykonávajúci činnosti v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej
22
prepravy. Komisia mala podozrenie z porušenia článku 102 ZFEÚ vo vzťahu k neoprávnenému
preferenčnému zaobchádzaniu medzi DB Energie GmbH a ostatnými dcérami skupiny DB. Išlo
predovšetkým o rabatový systém vzťahujúci sa na zásobovanie energiou pre elektrické trakcie, čo
následne umožnilo skupine DB obmedziť hospodársku súťaž na nadväzujúcich trhoch so
23
železničnou prepravou. Po začatí výkonu inšpekcie (dňa 29.3.2011) inšpektori objavili dokumenty,
o ktorých sa Komisia domnievala, že mohli naznačovať iné protisúťažné konanie, konkrétne
zamerané na diskrimináciu konkurentov v oblasti železničnej prepravy prostredníctvom
infraštruktúry. Dňa 30.3.2011 vydala Komisia druhé inšpekčné rozhodnutie týkajúce sa možnej
24
neoprávnenej diskriminácie zo strany DUSS voči konkurentom skupiny DB s cieľom umožniť
25
skupine DB obmedziť hospodársku súťaž na nadväzujúcich trhoch so železničnou prepravou.
Z druhého rozhodnutia o inšpekcii, ktoré uvádza, že „[n]a základe informácií, ktoré má Komisia už
26
k dispozícii, má dôvod domnievať sa, že DUSS by mohla znevýhodňovať“ , vyplýva, že Komisia
„už“ disponuje informáciami, ergo predtým nimi nedisponovala. Na druhej strane, rozhodnutie
takisto uvádza, že „[p]očas inšpekcií uskutočnených 29. marca 2011[ ...] bola Komisia informovaná
o tom, že dôkazy o vyššie uvedených praktikách sa nachádzajú u právnických osôb skupiny DB [...]
[o]krem toho počas vyššie uvedených inšpekcií Komisia dostala informácie o existencii dôkazov
týkajúcich sa údajného protisúťažného konania spočívajúceho v strategickom využívaní
infraštruktúry spravovanej spoločnosťami skupiny DB a informácie o poskytovaní služieb
v železničnej preprave. Toto údajné konanie sa týka najmä prístupu k zariadeniam na údržbu
a opravu a poskytovania súvisiacich služieb. Zdá sa, že takéto konania môžu byť zamerané na cieľ
zabrániť alebo obmedziť činnosti vykonávané konkurentmi skupiny DB v oblasti železničnej
27
prepravy“ . Druhá inšpekcia sa uskutočnila 31.3.2011.
Komisia sa rozhodla nepoľaviť v stíhaní možného zneužívania dominantného postavenia
Deutsche Bahn, čomu nasvedčovalo uskutočnenie tretej inšpekcie dňa 26.7.2011. Praktika sa
opätovne týkala údajnej neoprávnenej diskriminácie konkurentov skupiny DB prostredníctvom
DUSS, ktorá by mohla umožniť obmedziť súťaž na nadväzujúcich trhoch so železničnou
28
prepravou. Konkrétne sa jednalo o „praktiky prístupu k terminálom a praktiky určovania cien
29
v súvislosti s terminálmi, ako aj praktiky týkajúce sa súvisiacich služieb“ . Z odôvodnenia
rozhodnutia je možné vyčítať: „Na základe informácií, ktoré už Komisia mala k dispozícii, vrátane
informácií získaných počas uvedených inšpekcií – hoci nie výlučne na ich základe – Komisia
30
zozbierala dôkazy, ktoré naznačujú, že DUSS mohla znevýhodňovať konkurentov [...]“ .
Rozhodnutie Všeobecného súdu je významné vo viacerých smeroch. Po prvé, žalobkyne sa
snažia dosiahnuť stanovenie novej formálnej podmienky pre rozhodnutie o inšpekcii, t.j.
o predchádzajúci súdny príkaz. Táto požiadavka má byť odôvodnená jednak právom na
31
32
nedotknuteľnosť obydlia , jednak právom na účinné súdne preskúmanie . Všeobecný súd
potvrdzuje stanovisko spočívajúce v tom, že ex ante súdna kontrola môže byť vykompenzovaná
22

Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn AG a ostatní v. Komisia [2013] (ďalej
len „Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn“), bod 1.
23
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 3.
24
Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH
25
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 14.
26
Predmetného inšpekčné rozhodnutie citované v Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11
Deutsche Bahn, bod 15.
27
Predmetného inšpekčné rozhodnutie citované v Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11
Deutsche Bahn, bod 15.
28
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 20.
29
Predmetného inšpekčné rozhodnutie citované v Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11
Deutsche Bahn, bod 22.
30
Predmetného inšpekčné rozhodnutie citované v Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11
Deutsche Bahn, bod 22.
31
Článok 7 Charty základných práv EÚ; článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv.
Bližšie pozri Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 42.
32
Článok 47 Charty základných práv EÚ; článok 6 odsek 1 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv. Bližšie pozri Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 103.
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komplexným preskúmaním ex post. V tomto smere je možné vyzdvihnúť jasný tón, aký používa
Všeobecný súd, z ktorého je možné podľa môjho názoru vyvodiť definitívnosť stanoviska
k neporušeniu práva na ochranu súkromia v prípade absencie predchádzajúceho súdneho
rozhodnutia. Navyše, chýbajúce povolenie súdu je kompenzované možnosťou dosiahnutia odkladu
výkonu inšpekcie formou podania žaloby o neplatnosť rozhodnutia o inšpekcii so súčasným
34
podaním návrhu na odklad výkonu rozhodnutia.
Po druhé, Všeobecný súd vymenúva päť kategórií záruk slúžiacich na ochranu práv
podnikov. Spomenuté sú „po prvé odôvodnenie rozhodnutí o inšpekcii, po druhé obmedzenia
uložené Komisii počas inšpekcie, po tretie to, že Komisia nemá možnosť použiť pri inšpekcii násilie,
po štvrté zásah vnútroštátnych orgánov a po piate existenciu prostriedkov právnej ochrany
35
a posteriori“ . Súd poskytuje sumár judikatúry a pravidiel, ktoré sa uplatňujú v rámci týchto
kategórií. Z toho je možné opätovne jednoznačne vyvodiť postoj súdu, že inšpekcie, tak ako sú
36
nastavené v Nariadení 1/2003, ako také neporušujú ľudské práva.
Po tretie, v nadväznosti na prvú vyššie uvedenú kategóriu záruk, Všeobecný súd jasne
stanovuje obsahovú stránku rozhodnutia o inšpekcii. Ide o nasledovných 12 prvkov: predmet
inšpekcie; účel inšpekcie; dátum začatia inšpekcie; pokuty podľa článkov 23 a 24 Nariadenia
1/2003; právo na podanie žaloby proti rozhodnutiu o inšpekcii; predpoklady a domnienky, ktoré sa
majú preveriť; opis charakteristických znakov údajného porušenia; uvedenie predpokladaného
relevantného trhu; povaha údajných obmedzení súťaže; odvetvie; spôsob, akým je údajne podnik
37
dotknutý inšpekciou zahrnutý do porušenia; skutočnosti, ktoré sa majú preveriť. Na druhej strane
nie je nutné uvádzať presnú právnu kvalifikáciu údajných porušení; oboznámiť podnik so všetkými
38
informáciami; uvádzať obdobie domnelého porušovania súťažných pravidiel.
Po štvrté, v nadväznosti na piatu vyššie uvedenú kategóriu záruk, Všeobecný súd okrem
poukazu na podanie žaloby o neplatnosť rozhodnutia o inšpekcii upozorňuje aj na mimozmluvnú
zodpovednosť Únie podľa článku 340, odsek 2, ktorá by mohla vzniknúť v prípade, ak by bolo
39
inšpekčné rozhodnutie neplatné.
Po piate, za veľmi významné je možné považovať ustanovenie rozsudku Všeobecného súdu
40
poukazujúceho na potrebu ponechania priestoru na voľnú úvahu pre Komisiu a to aj v súvislosti
41
s voľbou vyšetrovacieho opatrenia. Toto ustanovenie je možné vnímať ako interpretačné kritérium
pri hodnotení dodržania zásady ochrany proti zaujatým, neprimeraným zásahom a práv na
obhajobu. V tomto smere je potrebné poukázať na celkový zhovievavý prístup k Európskej komisii,
ktorý Všeobecný súd preukázal. Tento postoj je odôvodniteľný snahou o efektívnosť inšpekcií ako
42
účinného nástroja na odhaľovanie a dokazovanie porušení pravidiel súťažného práva. Inšpekcia
43
môže byť obsahovo zhodná so žiadosťou o informácie , na druhej strane jej formálna prísnosť
zaručuje získanie aj takých inkriminujúcich dôkazov, ktoré by podniky nemuseli byť ochotné zaslať
44
Komisii. Pri posudzovaní primeranosti uskutočnenia inšpekcie namiesto žiadosti o informácie je
dôležité posúdiť pravdepodobnosť získania dôkazov inak ako inšpekciou, verejnosť potrebných
45
informácií, riziko zničenia dôkazov, získanie objektívnych informácií
a najmä „od potreby
46
vyšetrovania, ktoré bude vzhľadom na osobitosti konkrétneho prípadu primerané“ .

33

Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 66, 67.
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 98.
35
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 74.
36
V tomto prípade, t.j. vo veci samej, sa Všeobecný súd domnieva, že boli zaručené všetky druhy
záruk
37
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 75, 77.
38
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 76.
39
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 99.
40
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 78.
41
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 207.
42
Tento postoj je zreteľný z bodov 139, 140 a pod. Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11
Deutsche Bahn.
43
Článok 18 nariadenia 1/2003.
44
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 208.
45
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 208- 212.
46
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 216.
34
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V neposlednom rade je možné z rozhodnutia Všeobecného súdu vyčítať vôľu neodporovať
47
judikátom Európskeho súdu pre ľudské práva. Vzťah týchto dvoch súdov, v súčasnosti aj po
prípadnom naplnení záväzku pristúpenia Únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv, je
48
predmetom neutíchajúcich diskusií . Je možné sa zhodnúť na skutočnosti, že v súčasnosti nie je
49
Súdny dvor EÚ formálne viazaný judikatúrou Štrasburského súdu. Únia disponuje vlastným
50
katalógom ľudských práv, ktorý chráni základné práva. Napriek tomu je možné z luxemburských
judikátov vyvodiť zámer neisť primárne proti rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva.
51
Rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci Deutche Bahn je pokračovaním v tejto línii. Konkrétne ide
52
o argument žalobkýň opierajúci sa o rozsudky Societé Colas Est a i. v. Francúzsko ; Société Canal
53
54
Plus a i. v. Francúzsko ; Société Métallurgique Liotard Frères v. Francúzsko , spočívajúci
v skutočnosti, že ak k rozhodnutiu o inšpekcii nie je pripojené predchádzajúce súdne rozhodnutie
55
o povolení inšpekcie, dochádza k porušeniu základných práv.
Všeobecný súd poukazuje na
chybnosť výkladu vyššie uvedených rozhodnutí Štrasburského súdu, nakoľko v nich išlo o intenzitu
56
súdnej kontroly a nie o okamih jej uskutočnenia. Z toho vyplýva, že pokiaľ je súdna kontrola
dostatočne intenzívna, postačuje jej vykonanie aj ex post. V tomto smere vykonáva Všeobecný súd
57
plnú kontrolu, nakoľko môže preskúmavať aj skutkové okolnosti ; z čoho opätovne vyplýva
dostatočnosť a posteriori kontroly.
Vyššie uvedené úvahy majú zámerne abstraktný charakter z dôvodu poukázania na možné
širšie uplatnenie rozsudku Deutsche Bahn. Na druhej strane, aj samotná skutková podstata prípadu
je mimoriadne zaujímavá. V prípade išlo aj o spor v súvislosti s nezrovnalosťami, ktoré ovplyvnili
priebeh prvej inšpekcie. V prípade bolo namietané, že Komisia už počas prvej inšpekcie zámerne
58
hľadala informácie týkajúce sa DUSS, hoci sa prvá inšpekcia DUSS netýkala ; pričom Komisia
59
nepopiera, že mala informácie o DUSS už pred začatím prvej inšpekcie.
Už v roku 1989 bolo judikované, že Komisia má právo začať vyšetrovanie na základe
60
náhodou (!) získaných informácií počas predchádzajúceho vyšetrenia. Inak by sa podniky mohli
chrániť predložením čo najväčšieho množstva dokumentov za účelom získania absolútnej ochrany
61
ich použitia v možnom ďalšom vyšetrovaní. Išlo v tomto prípade o náhodne získané informácie?
Skutočnosťou je, že sporné dokumenty, heslá a prehľadávané kancelárie tvoria nepatrné percento
47

Súdny dvor v tomto zmysle postupoval rovnako, zaoberajúc sa aj novšou judikatúrou Európskeho
súdu pre ľudské práva, napríklad prípadom Delta Pekárny a.s. v. Česká republika z 2. 10. 2014,
sťažnosť č. 97/11; pozri C-583/13 P Deutche Bahn, bod 32.
48
Pozri napr. DOBHDOFF-DIER R., KUSMIERCZYK S. Present and Future Relationship between
the ECJ and the ECtHR with Special Consideration to the Draft Accession Agreement. IN: ICL
Jounal, Vol 7 , 3/2013. Dostupné na http://heineonline.org pod citáciou: 7 Vienna J. on Int'l Const. L.
349 2013
49
Napriek tomu, v tejto súvislosti treba zdôrazniť článok 52 odsek 3 Charty základných práv EÚ.
50
Súkromie je predmetom článku 7 Charty základných práv EÚ; právo na obhajobu a právo na
spravodlivý proces je predmetom Hlavy VI Charty základných práv.
51
Pozri napr. Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, body 59, 109.
52
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Societé Colas Est a i. v. Francúzsko zo 16. 4.
2002, sťažnosť 37971/97.
53
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Societé Canal Plus a i. v. Francúzsko z 21. 12.
2010, sťažnosť 29408/08.
54
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Société Métallurgique Liotard Frères v.
Francúzsko z 5. 5. 2011, sťažnosť 29598/08.
55
Pozri napr. Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 59.
56
Pozri napr. Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 110.
57
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 112.
58
Svoje tvrdenie žalobkyne opreli o prehľadávanie osôb, ktoré nesúviseli s predmetom prvej
inšpekcie, pozri Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 116; o kľúčové
slová súvisiace s DUSS, pozri Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 117;
a pod.
59
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 122.
60
Rozsudok 85/87 Dow Benelux v. Komisia [1989] IN Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11
Deutsche Bahn, bod 125.
61
Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 127.
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z celkového počtu. To by však nevyvracalo ich spojenie s vyšetrovaním v súvislosti s druhou
a treťou inšpekciou. Komisia mohla vykonávať prvú inšpekciu a popri tom, hoci v malej miere,
hľadať informácie súvisiace s druhou a treťou inšpekciou. Všeobecný súd túto líniu nepodporuje,
nakoľko prijíma vysvetlenie Komisie o súvislosti spornej kancelárie, hesiel, dokumentov priamo
63
s prvou inšpekciou.
64
Proti rozhodnutiu Všeobecného súdu bolo podané odvolanie na Súdny dvor. Súdny dvor sa
65
zastal Všeobecného súdu v abstraktných bodoch, ktoré boli uvedené vyššie. O to prekvapivejšie
vyznieva opačný názor najvyššej unijnej inštancie vo vzťahu ku konkrétnym okolnostiam tohto
prípadu. Posudzoval sa argument Deutsche Bahn ohľadom toho, či Komisia mala alebo nemala
66
právo pred konaním prvej inšpekcie povedať inšpektorom o podozrení ohľadom DUSS. V tomto
smere Súdny dvor, s odvolaním sa na názor generálneho advokáta, judikuje, že Komisia je
oprávnená zabezpečiť informácie pre inšpektorov iba v súvislosti s predmetom inšpekcie tak, ako je
67
špecifikovaný v inšpekčnom rozhodnutí.
Tým, že Komisia poskytla inšpektorom informácie
nemajúce súvislosť s prvou inšpekciou, ale tvoriace skôr zvláštny prípad a nezahrnula tieto
informácie do inšpekčného rozhodnutia, porušila tým povinnosť stanoviť dôvody a tým aj právo na
68
obhajobu spoločnosti Deutsche Bahn. Keďže inšpektori boli oboznámení s týmito informáciami,
69
počas inšpekcie boli vzaté dokumenty nespadajúce pod prvé inšpekčné rozhodnutie.
Podľa rozhodnutia Súdneho dvora došlo k pochybeniu v právnom posúdení prípadu
70
Všeobecným súdom, keďže zjavne nešlo o informáciu týkajúcu sa všeobecného prehľadu.
Generálny advokát Wahl vo všeobecnosti zdôrazňuje potrebu informovanosti inšpektorov
71
z dôvodu efektívnosti výkonu inšpekcie, jej lepšieho zamerania aj menšej časovej náročnosti.
V tomto prípade mu nie je jasné, ako súviseli informácie o DUSS s predmetom prvej inšpekcie; a to
ani v jej kontexte. Komisia mala podľa jeho názoru vážne problémy s vysvetlením, prečo bolo
relevantné spomínať možné druhé porušenie v kontexte prvého porušenia. Komisia uviedla
konkrétne dva dôvody. Prvým bola skutočnosť, že osoba podávajúca sťažnosť bola rovnaká
v obidvoch prípadoch; druhým dôvodom bola možnosť, že obidve porušenia by mohli byť výrazom
tej istej stratégie Deutsche Bahnu. Generálny advokát na to namieta chýbajúcu relevanciu prvému
dôvodu a druhému dôvodu chýbajúce podklady v spise a odkazy v nadväzných inšpekčných
rozhodnutiach. Ak Komisia mala podozrenie, že sa jedná o celkovú stratégiu, mala to uviesť
v prvom inšpekčnom rozhodnutí. Navyše, Komisia nepreukázala potrebu informovania inšpektorov
o možnom prvom porušení v kontexte efektívnosti prvej inšpekcie. Z toho vyplýva, že Komisia
72
musela mať iný dôvod na informovanie inšpektorov o danej veci.
Podľa názoru generálneho
advokáta „neexistuje rozdiel medzi prípadom, keď Komisia začne inšpekciu bez platného
rozhodnutia, a prípadom, keď Komisia koná na základe platného rozhodnutia, ale hľadá informácie
73
týkajúce sa iného vyšetrovania, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje.“
Z posúdenia prípadu Deutsche Bahn pred odvolacím súdom vyplývajú niekoľké otázniky. Po
prvé, išlo skutočne o všeobecné informácie alebo informácie vôbec sa netýkajúce predmetu
inšpekcie? Vzhľadom na odbornosť otázky sa jej zodpovedanie prenecháva iným. Isté pochybnosti
však je možné vysloviť ku „zjavnosti“ spadania informácií do kontextu prvej inšpekcie. Súdny dvor
stanovuje, že „takéto predbežné informovanie zjavne nespadá do rámca predmetu tohto prvého
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Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, body 142, 155.
Pozri napr. Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, body 156 a
64
Prípad C-583/13 P Deutche Bahn v. Európska Komisia [2015].
65
Pozri napr: C-583/13 P Deutche Bahn body 35; 46
66
C-583/13 P Deutche Bahn, bod 50-53.
67
C-583/13 P Deutche Bahn, bod 62.
68
C-583/13 P Deutche Bahn, bod 64.
69
C-583/13 P Deutche Bahn, bod 66.
70
C-583/13 P Deutche Bahn, bod 67.
71
Návrhy generálneho advokáta Niels Wahl prednesené dňa 12. 2. 2015, vec
Deutsche Bahn AG v. Európska Komisia, bod 69.
72
Návrhy generálneho advokáta Niels Wahl prednesené dňa 12. 2. 2015, vec
Deutsche Bahn AG v. Európska Komisia, body 70-77.
73
Návrhy generálneho advokáta Niels Wahl prednesené dňa 12. 2. 2015, vec
Deutsche Bahn AG v. Európska Komisia, bod 82.
63
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rozhodnutia o inšpekcii a porušuje tak záruky, ktoré vymedzujú inšpekčné právomoci Komisie“ Je
zaujímavé, že Súdny dvor aj generálny advokát považujú túto otázku za zjavnú napriek tomu, že
sudcom Všeobecného súdu zjavná nebola.
Po druhé, nakoľko sa informácie poskytnuté inšpektorom pred inšpekciou musia limitovať na
informácie súvisiace s daným možný porušením. Otázne je, ako by Súdny dvor posúdil podobnú
situáciu, keby Komisii bola doručená sťažnosť obsahujúca celú škálu možných protisúťažných
konaní a Komisia by sa rozhodla vykonať inšpekciu v súvislosti iba s jedným, najzávažnejším
konaním. Je dôvodné predpokladať, že podobné konanie sa deje pomerne často, nakoľko sťažnosti
môžu byť formulované ľubovoľne široko a Komisia nie je povinná ich všetky vyšetriť. Bolo by v takej
situácií prekludované náhodné nájdenie dôkazov, pretože Komisia o nich mala vedomosť zo široko
formulovanej sťažnosti? Alebo je bodom zlomu práve to špeciálne upozornenie inšpektorov pred
výkonom inšpekcie? V takom prípade by Komisia mala čo najmenej informovať o tom, čo súvisí so
subjektom inšpekcie, ale nespadá priamo do jej predmetu.
Druhá alternatíva je uvádzať čo najširšie rozsahy inšpekčných rozhodnutí, čo však na jednej
strane podtína právo na obhajobu, keďže širší rozsah je ťažšie kontrolovateľný zo strany
podnikateľa; na druhej strane to vytvára možnosť napadnúť inšpekčné rozhodnutie z dôvodu
nedostatočnej odôvodnenosti. V tomto prípade je zrejmé, že Komisia mala vydať druhé inšpekčné
rozhodnutie už pred začatím konania prvej; respektíve ho mala zahrnúť do rozsahu prvého
rozhodnutia.
Problém sa však dá postaviť aj inak. Z rozhodnutia Všeobecného súdu vyplývalo, že išlo
o nepatrné percento sporných hesiel, dokumentov a kancelárií, ktoré sa Komisia snažila vysvetliť,
pričom tieto vysvetlenia boli z hľadiska Všeobecného súdu dostatočné. Podľa Súdneho dvora boli
tieto informácie mimoriadne dôležité, čoho dôkazom je prijatie druhého inšpekčného rozhodnutia
75
počas konania prvej inšpekcie. Išlo teda o natoľko dôležité informácie získané počas prvej
inšpekcie, že sú dôvodom pre kompletné zrušenie druhého a tretieho inšpekčného rozhodnutia? Je
vedomosť inšpektorov o inom možnom protisúťažnom konaní natoľko prezumujúca nezákonné
zámerné vyhľadávanie, najmä v prípade absencie jasných podporujúcich dôkazov? Navyše, ak by
sa táto myšlienková konštrukcia uplatnila na vyššie spomínaný podobný prípad, skutočnosť, že
inšpektori by vedeli o možných iných protisúťažných konaniach daného podniku zo široko
formulovanej sťažnosti, boli by aj bez pred-inšpekčného špeciálneho upozornenia dôkazy nájdené
počas prvej inšpekcie nesúvisiace s touto inšpekciou, nepoužiteľné? V prípade absencie dôkazov
o zámernom vyhľadávaní by mala postačovať vedomosť inšpektorov o možnom inom protisúťažnom
konaní, vzaté do dôsledkov by malo byť irelevantné, či boli o ňom informovaný špeciálne alebo mali
vedomosť z bežnej činnosti úradníka, pretože v obidvoch prípadoch podnik nevie o tejto ich
vedomosti, nie sú uvedené v inšpekčnom rozhodnutí, a teda jeho právo na obhajobu môže byť
porušené.
Samozrejme, takýto záver by bol prehnaný a ohrozil by funkčnosť jedného
z najefektívnejších nástrojov Komisie na stíhanie porušení súťažných pravidiel. Nie je možné
inšpektorom zabrániť, aby sa dozvedeli o možných iných konaniach daného podniku z bežnej
činnosti úradníka, z médií alebo z podobných konaní v danom sektore. Čo sa teda javí ako
kardiálne je špeciálne informovanie inšpektorov pred vykonaním inšpekcie. Z toho vyplýva záver pre
Komisiu skutočne limitovať informácie poskytnuté na pred-inšpekčných brífingoch na jasne
súvisiace s danou inšpekciou.
V neposlednom rade, z rozhodnutia Súdneho dvora je evidentný formálny prístup
k posudzovaniu inšpekčných rozhodnutí. Komisia v odôvodnení druhého inšpekčného rozhodnutia
uviedla, že mala už pred prvou inšpekciou informácie o DUSS a že počas prvej inšpekcie sa zistilo,
76
že tieto dôkazy o konaní týkajúceho sa DUSS sa nachádzajú v priestoroch Deutsche Bahn. Tretie
rozhodnutie o inšpekcii uvádza, že nebolo výlučne založené na informáciách získaných počas
77
predchádzajúcej inšpekcie. To znamená, že bez uskutočnenia prvej by sa určite mohla uskutočniť
druhá, a pravdepodobne aj tretia inšpekcia, nakoľko Komisia mala na ne dostatok podkladov. Dalo
by sa teda argumentovať, že informácie počas prvej inšpekcie boli pre následné inšpekcie iba
doplňujúce. Súdny dvor však túto myšlienkovú líniu nepodporuje. Skôr sa prikláňa k argumentácií
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C-583/13 P Deutche Bahn, bod 67.
C-583/13 P Deutche Bahn, bod 65.
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Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 15.
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Spojené veci T-289/11, T-290/11, T-521/11 Deutsche Bahn, bod 22.
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Deutsche Bahn, že vedomosť inšpektorov ich viedla k fokusu na DUSS dokumenty a ich dôležitosť
78
potvrdzuje následné uskutočnenie inšpekcií. Vskutku, tento argument je pádny, ako inak si
vysvetliť, že Komisia, majúca dostatok informácií, vydá rozhodnutie až po začatí prvej inšpekcie?
Jedno vysvetlenie by mohlo existovať, a síce, že Komisia mala dostatok informácií, ale
inšpekciu vykonať neplánovala. Následne, keď jej inšpektori „nezámerne“ našli informácie o DUSS,
79
rozhodla sa k inšpekcii pristúpiť. V konečnom dôsledku tento argument používa aj Komisia.
Ak by sa uplatnil materiálny a nie formálny test pri posudzovaní tohto prípadu, mohli by byť
vylúčené tie dokumenty, ktoré sa našli počas prvej inšpekcie a súviseli s DUSS dokumentmi. Pri
uplatnení formálneho testu sa dospelo k záveru, že obidve následné inšpekčné rozhodnutia musia
byť anulované.
Argument Deutsche Bahn sa opieral o právo na obhajobu, ktoré je mimoriadne dôležité
z hľadiska kompenzácie silného nástroja v rukách Komisie. Ako presne však bolo právo na
obhajobu porušené? Tým, že sa inšpektori mohli zameriavať na DUSS napriek tomu, že DUSS
nebol predmetom prvej inšpekcie? Esenciálnym sa zdá byť otázka, či skutočne došlo k zámernému
vyhľadávaniu, najmä keďže sporných hesiel a dokumentov bolo nepatrné percento. To bola otázka,
ktorou sa Súdny dvor nezaoberal. Uspokojil sa s potenciálom, ktorý z danej situácie vyplýval.
Každopádne, Komisia mohla eliminovať celý tento problém jednoduchým vydaním prvého
80
inšpekčného rozhodnutia zahrňujúceho DUSS; alebo vydaním dvoch rozhodnutí. Aj keď si nebola
istá, či bude otvárať administratívne konanie končiace pokutou pre podnik, bola si jednoznačne
vedomá o tejto eventualite a mohla jednoducho zvoliť prístup „opatrnosti nikdy nie je nazvyš“.
ZÁVER
Je nesporné, že inšpekcie vykonávané v podnikateľských priestoroch sú jedným
z najdôležitejších právomocí, akými disponuje Európska komisia vo vzťahu k ochrane pravidiel
európskeho súťažného práva. Vzhľadom na to, že ide o nástroj výrazne zasahujúci do základných
práv podnikov, podniky často argumentujú ich porušením a tým sa snažia brániť proti použitiu
dôkazov získaných počas inšpekcie.
Rozsudky v prípade Deutsche Bahn sú v týchto súvislostiach významné a je predpoklad, že
sa nimi bude argumentovať aj v nasledujúcej judikatúre. Tak Všeobecný súd, ako aj Súdny dvor
jasne odmietli stanovenie novej formálnej podmienky, konkrétne zavedenia ex ante súdnej kontroly
pred výkonom inšpekcie. Nie je možné zaručiť, že podniky prestanú túto požiadavku
v nadväzujúcich žalobách klásť, Súdny dvor Európskej únie ju však bude môcť odstaviť odkazom na
judikát Deutsche Bahn, najmä na jasných päť záruk, ktoré slúžia na ochranu práv podnikov.
Pre praktické uskutočňovanie budúcich inšpekcií sa ako dôležité môže ukázať zreteľné
vymenovanie jednotlivých prvkov, ktoré majú byť po obsahovej stránke prítomné v inšpekčnom
rozhodnutí.
Rozhodnutie Deutsche Bahn môže byť, najmä v širšom kontexte, významné z hľadiska
potvrdenia ponechania priestoru pre voľnú úvahu Komisii, čo sa môže uplatniť ako interpretačné
pravidlo pri posudzovaní hraničných situácií. Význam je možné vidieť aj vo vôli unijných súdov
neodporovať rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva. Nie je novinkou, že rozsudky
štrasburského súdu zaznievajú ako argumenty pred súdom v Luxemburgu; prípad Deutsche Bahn
túto líniu iba podporuje, aj keď si Súdny dvor Európskej únie vyhradzuje právo rozsudky
interpretovať, v tomto prípade protichodne k názorom žalobkýň.
Všeobecný súd a Súdny dvor zastali opačný názor vo vzťahu k porušeniu práva na obhajobu
počas prvej inšpekcie, na základe čoho Súdny dvor zrušil druhé a tretie inšpekčné rozhodnutie,
z čoho možno vyvodiť niekoľko záverov. Po prvé, zdá sa, že kardiálnym problémom bolo
informovanie inšpektorov počas pred-inšpekčného stretnutia o možnom inom porušení súťažného
práva podnikom. Tým, že na DUSS boli inšpektori špeciálne upozornení, mohli sa počas inšpekcie
zamerať na informácie súvisiace s DUSS, aj keď to nebolo predmetom prvej inšpekcie. Po druhé,
skutočnosť, že zámerné vyhľadávanie nie je výrazne podporené objektívnymi dôkazmi, na porušení
4

78

C-583/13 P Deutche Bahn, bod 51, 65.
Návrhy generálneho advokáta Niels Wahl prednesené dňa 12. 2. 2015, vec C- 583/13 P
Deutsche Bahn AG v. Európska Komisia, bod 74.
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LAMADRID A. On dawn raids and the ECJ´s Judgement in Deutsche Bahn (Case C-583/13 P).
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práva na obhajobu nič nemení. Po tretie, ak by inšpektori mali vedomosť o inom protisúťažnom
konaní ale neboli by o tom špeciálne informovaný, pravdepodobne by k porušeniu práva na
obhajobu nedošlo. Z toho vyplýva, že pred-inšpekčné stretnutia by mali byť skutočne fokusované na
predmet inšpekcie a všetky iné informácie by mali mať jasný súvis s predmetom inšpekcie.
V prípade, ak má Komisia podozrenie na viaceré protisúťažné konania toho istého podniku a má
dostatok informácií na odôvodnenie inšpekčného rozhodnutia, mala by ho radšej vydať, respektíve
ho zahrnúť do inšpekčného rozhodnutia o „primárnom“ porušení.
Rozsudok Súdneho dvora vo veci Deutsche Bahn potvrdzuje formálny prístup, ktorý súd
zastáva vo vzťahu k porušeniam procesných základných práv, v tomto prípade práva na obhajobu.
Každopádne, nesporným pozitívom celého tohto prípadu je skutočná ochota Súdneho dvora
ochraňovať základné práva podnikov, vykonávať hĺbkovú kontrolu vykonaných inšpekcií a zastávať
prísny postoj ku každému pochybeniu zo strany Komisie, čo vyvracia možné obavy podnikov
o zneužívaní inšpekcií vykonávaných Komisiou.
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EQUAL TREATMENT AND THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION: RECENT
CASE LAW CONCERNING DISCRIMINATION AGAINST
TEMPORARY WORKERS
Valentina Ranaldi
University of Rome “La Sapienza”
Abstract: Since the adoption of its Statute in 1946, the Administrative Tribunal of the International
Labour Organisation (ILOAT) has been competent to hear complaints from serving and former
officials of the ILO and of the other International Organisations that have recognized its jurisdiction.
The disputes can concern non-observance of the terms of appointment of officials, as well as of the
provisions of the Staff Regulations or Staff Pensions Regulations. In the multi-year jurisprudence of
the ILOAT, many decisions have dealt with the definition of the principle of equality, equal treatment
and non-discrimination. The principle of equality requires, for the ILOAT, that all those in a same
position should receive equivalent and non-discriminatory treatment, but different factual situations
may exist and, therefore, an organization may adopt rules prescribing or allowing reasonable
distinctions. This interpretation of the notion of equal treatment has led to a controversial and
seesawing case law of the ILOAT on discriminations, with particular regard to discrimination on the
type of employment contract. That is why the analysis will be focused on ILOAT’s recent case law
concerning discrimination against temporary workers.
Key words: ILO Administrative Tribunal, Equal Treatment, Discrimination, Temporary Workers,
Part-Time Work, Justice in administrative procedures.

1

INTRODUCTORY CONSIDERATIONS ON THE JURISDICTION OF THE
ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
AND ITS CASE LAW ON EQUAL TREATMENT ISSUES
The principle of equal treatment and non-discrimination in the working conditions constitutes
one of the basic principles promoted by the International Labor Organization (ILO). However, the
ILO itself – together with the other International Organizations that have accepted the jurisdiction of
its Administrative Tribunal, as will be dealt later – is concerned with the application and the violation
of this principle in cases concerning employment relations between its civil servants and the
Organization itself. In fact, it is precisely within the ILO that operates the Administrative Tribunal of
the International Labour Organisation (ILOAT), which is competent, since the adoption of its Statute
in 1946, to hear complaints from serving and former officials of the ILO and of the other International
Organisations that have recognized its jurisdiction. The disputes can concern non-observance of the
terms of appointment of officials, of the provisions of the Staff Regulations and of the Staff Pension
Regulations.
It is necessary to recall that the Administrative Tribunal of the International Labour
Organisation is the heir of the Administrative Tribunal of the League of Nations, which was
competent, from 1927 to 1946, to judge in case of controversies between the Secretariat of the
League of Nations and the International Labour Office against their employees. After the dissolution
1
of the League of Nations and the creation of the United Nations, the ILOAT has taken its place .
1

On the international administrative tribunals see, generally and between many others:
AMERASINGHE, C. F.: Reflections on the Internal Judicial Systems of International Organizations,
in ELIAS, O. (ed.): The Development and Effectiveness of International Administrative Law. Leiden:
Martinus Nijhoff, 2012, pp. 33-58; DALLARI, P.: Administrative Tribunals of International
Organizations and World Constitutionalism, in ELIAS, O. (ed.): The Development and Effectiveness
of International Administrative Law. Leiden: Martinus Nijhoff, 2012, pp. 59-68.; DEL VECCHIO, A.:
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As mentioned above, different international organizations have accepted the jurisdiction of
the ILOAT. That, as it is known, since the Statutes of most international organizations provide that
disputes concerning employment relations between the organization and its staff must be settled, as
a last resort – that is, following the rule on the prior exhaustion of internal administrative (not only
jurisdictional) remedies –, by administrative tribunals instituted by the same organizations or,
alternatively, by tribunals of other international organizations. In this case, the two organizations in
question conclude an agreement to which the organization the international official belongs to, will
2
accept and recognize the jurisdiction of the organization that established the tribunal .
This is what happens with the Administrative Tribunal of the International Labour
Organization that, as provided for by article II, paragraph 5 of its Statute, is also competent to hear
complaints alleging non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment of officials
and of provisions of the Staff Regulations «of any other international organization [...] which has
addressed to the Director-General a declaration recognizing, in accordance with its Constitution or
internal administrative rules, the jurisdiction of the Tribunal for this purpose, as well as its Rules of
3
Procedure, and which is approved by the Governing Body» .
At this regard, and in order to understand the extent and importance of the case law of the
Tribunal, it is relevant to note that the jurisdiction of the Administrative Tribunal has been recognized
by approximately sixty Organizations among which, besides the ILO, the World Health Organization
(WHO), the United Nations Educational, the Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the
World Meteorological Organization (WMO), the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO, including the World Food Programme), the European Organization for Nuclear
Research (CERN), the World Trade Organization (WTO), the International Atomic Energy Agency

International Courts and Tribunals between Globalization and Localism. The Hague: Eleven, 2013,
pp. 50-55; ELIAS, O. and THOMAS, M.: Administrative Tribunals of International Organizations, in
GIORGETTI, C. (ed.): The rules, practice, and jurisprudence of international courts and tribunals.
Leiden: Martinus Nijhoff, 2012, pp.159-190; KINGSBURY, B., and STEWART, R.: Administrative
Tribunals of International Organizations from the Perspective of the Emerging Global Administrative
Law, in ELIAS, O.: The Development and Effectiveness of International Administrative Law. Leiden:
Martinus Nijhoff, 2012, pp. 69-104; KLABBERS, J.: An Introduction to International Institutional Law.
2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 269-273; PALMIERI, G. M. : Sur les
perspectives de reforme de la protection juridictionnelle au sein des organisations «coordonnées».
In: Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2015, n. 50, pp. 27-56; REINISCH, A.: The
Immunity of International Organizations and the Jurisdiction of their Administrative Tribunals. In:
Chinese JIL, 2008, n. 7, pp. 285-306; RIDDELL, A.: Administrative Boards, Commissions and
Tribunals in International Organizations, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law.
Oxford: Rüdiger Wolfrum, 2012, pp. 66-77.
2
GALLO, D.: The Administrative Tribunal of the International Labour Organization (ILOAT), the
International Court of Justice (ICJ) and the Right of Access to Justice of International
Organizations: The Need for a Reform in light of the ICJ Advisory Opinion of 1 February 2012. In:
Working Paper 2014, n. 2, pp. 1-20. On the ILOAT see, generally: GERMOND, L. : Les principes
généraux selon le tribunal administratif de l’O.I.T.. Paris : édition Pedone, 2009; GUTTERIDGE, F.:
The ILO Administrative Tribunal, in DE COOKER, C. (ed.): International Administration. Law and
Management Practice in International Organizations. 5th edition. Leiden: Martinus Nijhoff, 2009.
pp.1-33; SICAULT, J.D.: Le TAOIT: tendances jurisprudentielles récentes en matière de
competence et de recevabilité, dans PALMIERI, G.M. (ed.): Les évolutions de la protection
juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et européens: actes du colloque organisé à
Luxembourg les 1 et 2 avril 2011. Bruxelles: Bruylant, 2012, pp. 45-64; SZALAY, A.: Equal
Treatment and the ILO Administrative Tribunal. In: International Employment & Labor Law eJournal,
2011.
3
Article II, paragraph 5 of the Statute of the Administrative Tribunal of the International Labour
Organisation. It can be useful to remark that article II of the Statute of the Tribunal has been
modified in 1949, at the thirty-second Session of the International Labour Conference, in order to
allow the recognising of the jurisdiction of the Tribunal by other international organisations.
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(IAEA) and many more. Consequently, the Tribunal is currently open to approximately 46 000
4
international civil servants or former officials of these organisations .
In the multi-year and abundant jurisprudence of the Administrative Tribunal, many decisions
have been taken which concern the definition of the principle of equality, equal treatment and nondiscrimination. In particular, according to the Tribunal’s case law, the principle of equal treatment
requires that «staff members in an identical or comparable position in fact and in law be treated in
5
the same manner by the employer organisation» .
So, equal treatment implies that all those in a same position should receive equivalent and
non-discriminatory treatment, but, for the Tribunal, different factual situations may exist and,
therefore, an organization may adopt rules prescribing or allowing reasonable distinctions.
This interpretation of the notion of equal treatment has led to a controversial and seesawing
Administrative Tribunal case law on discriminations, with particular regard to the type of employment
contract. That is why the analysis will be focused on Administrative Tribunal recent case law
concerning discrimination against temporary workers, as it will be discussed in the following
paragraph.

4

In particular, the jurisdiction of the Administrative Tribunal has been recognized by the following
Organizations (in order of recognition): International Labour Organization (ILO), including the
International Training Centre; World Health Organization (WHO), including the Pan American Health
Organization (PAHO); International Telecommunication Union (ITU); United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO); World Meteorological Organization (WMO); Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); including the World Food Programme
(WFP); European Organization for Nuclear Research (CERN); World Trade Organization (WTO);
International Atomic Energy Agency (IAEA); World Intellectual Property Organization (WIPO);
European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol); Universal Postal Union (UPU);
European Southern Observatory (ESO); Intergovernmental Council of Copper Exporting Countries
(CIPEC) (until 1992); European Free Trade Association (EFTA); Inter-Parliamentary Union (IPU);
European Molecular Biology Laboratory (EMBL); World Tourism Organization (UNWTO); European
Patent Organisation (EPO); African Training and Research Centre in Administration for
Development (CAFRAD); Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF);
International Center for the Registration of Serials (CIEPS); International Office of Epizootics (OIE);
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO); International Criminal Police
Organization (Interpol); International Fund for Agricultural Development (IFAD); International Union
for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV); Customs Co-operation Council (CCC); Court
of Justice of the European Free Trade Association (EFTA Court); Surveillance Authority of the
European Free Trade Association (ESA); International Service for National Agricultural Research
(ISNAR) (until 14 July 2004); International Organization for Migration (IOM); International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB); Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW); International Hydrographic Organization (IHO); Energy Charter Conference;
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO PrepCom); European and
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO); International Plant Genetic Resources
Institute (IPGRI); International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA);
International Criminal Court (ICC); International Olive Council (IOC); Advisory Centre on WTO Law;
African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP Group); Agency for International Trade
Information and Cooperation (AITIC); European Telecommunications Satellite Organization
(EUTELSAT); International Organization of Legal Metrology (OIML); International Organisation of
Vine and Wine (OIV); Centre for the Development of Entreprise (CDE); Permanent Court of
Arbitration (PCA); South Centre; International Organisation for the Development of Fisheries in
Central and Eastern Europe (EUROFISH); Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation
(CTA); The International Bureau of Weights and Measures (BIPM); ITER International Fusion
Energy Organization (ITER Organization); Global Fund to Fight AIDS,Tuberculosis and Malaria
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
(ICCROM); Global Crop Diversity Trust (Crop Trust); consortium of International Agricultural
Research Centers (CGIAR Consortium).
5
See Judgment No. 2198, under 14.
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2

RECENT AND SIGNIFICANT ILOAT CASE LAW ON DISCRIMINATIONS ON THE
BASIS OF THE TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT
It may be useful to remark that temporary workers are not part of staff members. Very often
they perform same or similar activities as the members of the staff but their rights and allowances
abound. In contrast to some national jurisdictions (Judgment No. 2624) in which permanent and
temporary workers are entitled to the same rights, international organizations do not follow this
practice. That is a source of conflicts which affects the work of the Administrative Tribunal of the
International Labour Organisation as well.
For example, in Judgment No. 2138 of 15 of July 2002, the employee had been working for
fifteen years at the same place with the same job, meanwhile his employer had changed several
times: he had been recruited for a joint program of two international organizations and during his
service he had been employed by both organizations, respectively. The complainant asked for a
long-term contract instead of a new two year appointment from his latest employer but the request
6
was refused .
The Tribunal stated that even if the complainant’s contract had been continuous with the
organization in question, this would not bring the right to a long-term contract. According to the Staff
Regulations, those who exceed seven years in service may be appointed for a long-term contract by
the sole discretion of the Director General. In that case the claimant did not exceed the term due to
the circumstances. Therefore, the complaint was dismissed.
Technically speaking, the Administrative Tribunal reached a possible verdict, since the
decision of the Director General was discretionally.
However, we have to mention that precarious work constitutes one of the biggest problems in
the sphere of international officials despite dealing with temporary workers or staff members.
International civil servants work under a permanent threat that their contract will not be renewed.
Consequently, they are cautious when standing up for their rights – at least in accordance with the
allegations of staff unions.
With a similar decision in Judgment No. 2649 of 11 July 2007 the ILOAT dismissed a
complaint about the appliance of staff salary scales to temporary workers on the basis that it had no
jurisdiction on temporary workers salary scales. The complainant, a temporary worker, claimed his
right of being included in a salary scale as if he had been a staff member. The Tribunal insisted on
its long-standing and safe practice: if an organization complies with its rules and regulations, the
7
Tribunal seldom examine the regulation itself .
Until now, we have covered cases in which the complainant was employed in short-term
contract from the beginning. By contrast, in Deville-Gasser judgment (Judgment No. 2097 of 30
January 2002) the affected civil servants were forced to accept half-time service instead of their
8
previous full-time employment due to the financial situation of the organization . The officials had a
choice to reduce the workforce with 50 percent or switch the employment according to the
abovementioned fashion. So the previous international civil servant status of the complainants (22
civil servants) had changed to external, temporary worker, pertaining to the Staff Regulations. As a
consequence they had lost, among others allowances, dependants’ and language ones and
contributions to the Pension Fund. By their interim grievance, the latter element was awarded to
them but not with a retroactive effect. The rest of their request was rejected.
The complainants referred to various ILO Conventions to demonstrate an unfair and unequal
treatment of the defendant. They referred to the ILO Part-time Work Convention (ILO Convention
No. 175, 1994). Under the wording of the Convention, the complainants were «full-time workers
affected by partial unemployment». The claimant stated they were not short-term staff members but
international civil servants whose fixed-term contracts had been reduced to half-time. In fact, they
submitted that the Staff Rules do not mention short-term contracts, but only short-term staff. It is not
possible for a fixed-term or permanent contract holder to be, concurrently, short-term staff, even if
that person is remunerated under a short-term contract. If their assumption was right, same rights
and allowances would be granted to them as for full-time staff members.
Moreover, the complainant referred to ILO Equal Remuneration Convention (ILO Convention
No. 100, 1951) which requires that all workers be given equal remuneration for work of equal value.
6

ILOAT, Judgment No. 2138 of 15 of July 2002.
ILOAT, Judgment No. 2649 of 11 July 2007.
8
ILOAT, Judgment No. 2097 of 30 January 2002.
7
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For the claimant, the defendant clearly breached this principle, making sharp distinction
between full-time and short-term staff.
In its reply the Organization (World Health Organization - WHO) argued that ILO Conventions
are not binding on international organizations, but solely on the member States which had ratified
the legal norm. Furthermore, there was not a breach of the equal remuneration principle since shortterm and full-time employment was legally and factually different. The decision about pension
scheme was discretional although there were not any obligations to do so. It was taken in good faith
and as a gesture of goodwill.
The Tribunal accepted the World Health Organization’s arguments. It is interesting to
underline that the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation declared that the
Conventions did not apply to the case but it did not add to the fact that ILO Conventions have been
excluded at all from the application to the cases before the Tribunal.
So, all of the complaints so far mentioned were dismissed. Although the claims were
admitted due to the extension of the notion of officials who are entitled to apply for the
Administrative Tribunal, according to the Tribunal itself there is not equal treatment between staff
members and short-term workers as their factual and legal position is so different.
Also in other similar cases, the Administrative Tribunal confirmed this tendency. In Judgment
No. 2308 of 4 February 2004, concerning the World Health Organization, the complainant sought
compensation in lost salary and benefits for the years during which she had been remunerated on
the basis of short-term employment while performing work of indefinite duration equivalent to that of
a fixed-term staff member. In other words, she claimed a retroactive fixed-term status. For the
Administrative Tribunal, there is no basis on which the complainant can claim to be treated
retroactively as if she had a fixed-term contract. She was recruited as a short-term staff member
without having to go through a competition process; she accepted several contract renewals. It was
within the discretionary authority of the Director-General to decide during all those years whether to
renew each short-term contract or offer her a fixed-term contract. She accepted and signed all the
short-term contracts. If what is sought is to have the Tribunal treat those short-term contracts as
being null, it must be shown that they have violated some fundamental and overriding principles of
law or that her apparent consent thereto was vitiated (see Judgment No. 2097, mentioned above).
9
This, the complainant has failed to do .
Instead, in another significant recent case law, the Administrative Tribunal showed a different
point of view. As an example of this jurisprudential position it may be first recalled the Judgment No.
3090 of 8 February 2012. In this case, World Intellectual Property Organization employment
relationship with the complainant always rested on short-term contracts. These contracts were
systematically renewed without any noticeable breaks, with the result that the complainant pursued
a career in the Organization for more than seven years, i.e. until the expiry of her last contract. This
long succession of short-term contracts gave rise to a legal relationship between the complainant
and World Intellectual Property Organization which was equivalent to that on which permanent staff
members of an organisation may rely. In considering that the complainant belonged to the category
of short-term employees to whom the Staff Regulations and Staff Rules do not apply and who do not
enjoy legal protection comparable to that enjoyed by other staff members, the defendant failed to
recognise the real nature of its legal relationship with the complainant. In so doing it committed an
10
error of law and misused the rules governing short-term contracts .
For this reason, the Administrative Tribunal decided that damages had to be awarded to the
complainant. In fact, the Organization’s erroneous legal assessment resulted in the complainant
being kept in a precarious employment situation throughout her service, although her work was not
targeted on any particular, specific needs but consisted in the performance of duties similar to those
given in principle to permanent staff members. The complainant has thus been the victim of
11
discriminatory treatment .
In another recent decision, held in Judgment No. 3299 of 5 February 2014, the complainant
successfully challenged a decision to keep in her personal file a warning letter and the non-renewal
12
of her contract .
9

ILOAT, Judgment No. 2308 of 4 February 2004.
ILOAT, Judgment No. 3090 of 8 February 2012.
11
Ivi, under 10.
12
ILOAT, Judgment No. 3299 of 5 February 2014.
10
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In particular, according to the complainant (who worked in the International Organization for
Migration - IOM), the decision not to renew her appointment was based on inaccurate facts, and on
13
an irregular evaluation of her performance .
The complainant also alleged harassment on the part of her supervisor. In her view, some of
the guidelines given by her supervisor were clearly abusive, especially since she had signed her
employment contract thereby accepting to act in conformity with the Staff Regulations and Staff
Rules.
In this respect, the Administrative Tribunal recalled the Policy for a Respectful Working
Environment, as provided for in IOM’s General Bulletin No. 2017 of 22 August 2007. In paragraph 2
of the General Bulletin, in particular, IOM makes a commitment to the principle that every staff
member has the right to work in a respectful, harassment-free environment. Moreover, paragraph 11
of the General Bulletin No. 2017 of 2007 affirms the right of every staff member and non-staff
personnel to be treated fairly and respectfully in the workplace. Each staff member has the
14
responsibility to treat co-workers in a way that respects individual differences .
Against these provisions, it is apparent that the guidelines issued to the complainant by the
Head of the Support Unit were inappropriate and unhelpful for a sound working relationship tending
15
to a form of harassment under IOM policy .
Furthermore, the Administrative Tribunal defines as «ingenious but unconvincing» the
explanation given by the organisation concerned to justify the non-renewal of the complainant’s
16
contract .
For these reason the Administrative Tribunal has decided to condemn the IOM to pay the
complainant for moral and material damages and to set aside the impugned decision.
Similarly, in a further judgment delivered by the Administrative Tribunal of the ILO on 09 July
2014 (Judgment No. 3353), the complainants challenge the non-renewal of their contracts following
a restructuring process and obtain moral damages for the serious affront to their dignity and the
17
failure to give reasonable notice .
This time the two complainants had joined the International Telecommunication Union (ITU)
in July 2008 under short-term contracts. In 2009, they were offered two-year fixed-term
appointments. On January 2011 the Secretary-General notified to the complainants the decision not
to renew their appointments upon their expiry at the end of the month, because of a restructuring
process and of the consequent abolition of their post.
In this regard, the Tribunal’s case law recognises, for the ILOAT, several obligations on an
international organisation where it does not renew a staff member’s fixed-term contract. According to
the case law, substantively, «a decision not to renew a fixed-term contract must be based on
18
objective and valid grounds» . There are also formal requirements. These, however, are to be
assessed against the background of the consistent statements by the Tribunal that the decision not
19
to renew a fixed-term contract is discretionary and can be reviewed only on limited grounds .
Accordingly, the Tribunal will not substitute its own assessment for that of the organisation.
The Tribunal will only impeach such a decision if it is ultra vires, that is, «if the decision is tainted by
a legal or procedural irregularity; is based on incorrect facts; if essential facts have not been
considered or wrong conclusions have been drawn from the facts, or if the decision is based on an
20
error of fact or law or amounts to an abuse of authority» .

13

She argued that she merely received some guidelines from her supervisor but was not given
proper objectives or terms of reference.
14
Judgment No. 3299, under 14.
15
Judgment No. 3299, under 15. This was highlighted, for the Tribunal, from the warning letter in
which the Head of the Support Unit stated that the complainant's unsatisfactory performance was
reflected in her lack of progress in contacting the focal points of United Nations Member States.
16
Judgment No. 3299, under 26.
17
ILOAT, Judgment No. 3353 of 09 July 2014.
18
Ivi, under 15.
19
The reference is to the ILOAT’s Judgments No. 2933, under 10, No. 2830, under 6, No. 1231,
under 26, and No. 1154, under 4.
20
Judgment No. 3353, under 16. In the same direction: Judgments No. 2850, under 6, No. 2861,
under 83, and No. 3299, under 6.
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Moreover, for the Tribunal, the relations between an international organisation and a staff
21
member must be governed by good faith, respect, transparency and consideration for their dignity .
Accordingly, an organisation is required to treat its staff with due consideration and to avoid causing
them undue injury. An organisation must care for the dignity of its staff members and not cause
them unnecessary personal distress and disappointment where this could be avoided. In particular,
good faith requires an organisation to inform a staff member in advance of any action that it might
22
take which may impair a staff member’s rights or rightful interest .
The Administrative Tribunal also states, in the Judgment de qua, that it must be taken to be
normal practice in any international organisation to involve the Chief of a Section or Department in
plans for its reorganisation. This is because not to do so would ordinarily constitute a serious failure
23
to respect the dignity of that person .
Furthermore, the submission of the ITU misses the essential and overriding concern that it is
inimical to the dignity of a person who held the senior management positions that the complainants
did, to have been left unaware that restructuring was being contemplated and then pursued. It is the
Tribunal’s view that this was «insensitive and it was not unexpected that they would have felt
embarrassed, sidelined and hurt to be informed that their contracts would not be renewed because
their posts were to be eliminated by a process that they were unaware of until it culminated in the
abolition of their posts. [...] The Tribunal has not seen any good reason why the restructuring
24
process was shrouded in secrecy and why that eventuality was not known to the complainants» .
However, despite these considerations, the Administrative Tribunal doesn’t draw the
consequence of the reinstatement of the complainants, because «reinstatement of a person on a
fixed-term contract can be ordered but only in exceptional cases […]. The circumstances in these
cases are not of an exceptional character. In addition and more fundamentally, the issue of
reinstatement does not arise because the decision not to renew the contracts remains a valid
25
decision» .
Consequently, the Administrative Tribunal “only” condemned the ITU shall to pay each
complainant the damages for moral injury.
Also in a more recent decision the Administrative Tribunal, having ruled in favor of the
complainant, condamned the Organisation concerned (the International Criminal Court - ICC) to pay
the damages to the complainant. To specify, in Judgment No. 3444 of 11 February 2015 the
Tribunal accepted the complainant’s argument that he had not been provided with clear and valid
26
reasons for not renewing his contract .
21

In this sense also Judgment No. 1479, under 12.
Judgment No. 3353, under 26.
23
Ivi, under 30. See also Judgment No. 2861, under 27.
24
Ivi, under 31.
25
Ivi, under 35.
26
ILOAT, Judgment No. 3444 of 11 February 2015. The complainant joined the ICC on 5 March
2007 on a fixed-term General Temporary Assistance contract as a Data Entry Clerk/Transcriber at
grade G-3 in the Data Processing Unit. In 2008, he was reclassified in grade G-4 with the job title of
Data Processing Assistant. His appointment was extended several times, but he was given oral and
written notice, on 26 October 2011, that his contract would not be extended after 29 February 2012.
The written notice also indicated that, although his current contract would have expired on 31
December 2011, the Executive Committee had decided to grant him two additional months to
enable him to search for other employment opportunities. The Prosecutor’s Office further assured
the complainant of its support, especially if he needed assistance to apply for other positions. The
written notice also informed him that he would be notified of any opportunities of which Human
Resources became aware. However, a few days later, by communication dated 1 November 2011,
the Head of the Investigation Division informed all staff members of the Division of a decision to
extend all General Temporary Assistance contracts to the end of September 2012 as a first step to
improve job security. The complainant and a few other members of his Unit within the Investigation
Division did not benefit from this decision. In internal proceedings, the complainant sought a review
of the decision not to renew his contract. This culminated in the impugned decision, in which the
Prosecutor did not accept the Appeals Board’s second recommendation that the ICC should take
steps to address what seemed to have been a prevailing atmosphere of mistrust within the Unit. The
complainant does not challenge this aspect of the impugned decision. He challenges the
22
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To reach this decision, the Tribunal recalls, first of all, his own jurisprudence, according to
which an employee who is in the service of an international organization on a fixed-term contract
27
does not have a right to the renewal of the contract when it expires .
The Tribunal also points out that the decision whether to extend or renew a fixed-term
appointment lies within the discretion of the organization. This discretion is subject to only limited
review by the Tribunal, that cannot substitute its own assessment with that of the organization. A
decision in the exercise of the discretion may only be quashed or set aside for unlawfulness or
illegality in the sense that it was taken «without authority, or in breach of a rule of form or procedure,
or if it rested on an error of fact or of law, if some essential fact was overlooked, or if there was an
28
abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence» .
Notwithstanding the consideration so far mentioned, the Administrative Tribunal comes to a
conclusion particularly significant for the purposes of the present study. In fact, it states that where
the abolition of an office by virtue of re-organization of a department or unit is proffered as the
reason for the non-renewal of a contract, this must be done «on objective grounds and not as a
29
pretext for removing undesirable staff as that would be considered an abuse of authority» .
30
The decision must also be taken by the competent authority .
Moreover, the Administrative Tribunal states that notwithstanding the discretionary nature of
31
such a decision, «it must be taken for a valid reason that is given to the staff member» .
3

CONCLUDING REMARKS
From the case law of the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation so
far analysed emerges a contradictory – and, in my opinion, not always courageous - jurisprudential
position in bringing the principle of equal treatment to its practical consequences.
Actually, in most cases the common practice assumed by the Administrative Tribunal is to
deny, de facto, an equal treatment to temporary workers on the basis of the different rules
applicable to the temporary or permanent contracts, or claiming its impossibility to judge due to the
fact that it has no jurisdiction on temporary workers rules, as discussed in the case of salary scales
(Judgment No. 2649 of 2007).
Furthermore, I must point out that several times the Tribunal seems to evade its responsibility
to decide, especially when it underlines the discretionary nature of the choices of the Director
General regarding the appointment for a long-term contract of a temporary worker, after several
years of work in the same international organizations. It is, for example, what happened in the
aforementioned Judgment No. 2138.
In other cases, it is necessary to underline that the Administrative Tribunal, despite the
relevant considerations about the respect for dignity on the working place, shows reluctance in
recognizing the complainant’s rights to reinstatement. This, also on the basis of the type of
employment contract. In this sense it can be read, for example, the aforementioned Judgment No.
3299 under 28: «The Tribunal is cognisant of the fact that the complainant was on a short-term
contract. The Tribunal is also cognisant of the practical difficulties that would arise given the
effluxion of time since the non-renewal of the complainant’s contract. In these circumstances,
32
reinstatement is not a viable option» .
In this respect it should be noted that the right to reinstatement into the workplace is the
essential element for assessing the effectiveness of the principle of equal treatment, and not always
this right has been duly granted by the Administrative Tribunal.
Prosecutor’s decision to accept the recommendation by the Appeals Board to reject the internal
appeal as unfounded because the complainant provided no evidence to substantiate his case.
27
Judgment No. 3444, under 3.
28
The Administrative Tribunal recalls, as examples of this jurisprudential position, its own
Judgments No. 3299, under 6, No. 2861, under 83, and No. 2850, under 6.
29
Judgment No. 3444, under 4. The Administrative Tribunal recalls its Judgments No. 1231, under
26, and No. 2830, under 6, recently confirmed in Judgment No. 3353, under 13-16.
30
Idem. See also, in this direction, Judgment No. 1273, under 8.
31
Judgment No. 3444, under 4. In the same sense, also the previous Judgment of the
Administrative Tribunal, No. 1154, under 4.
32
Judgment No. 3299, under 28.
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ČESKOSLOVENSKÉ OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ
V OBDOBÍ NORMALIZÁCIE
Nina Rohutná
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstract: The report defines the specifics of the Czechoslovak procedural law with an emphasis on
the period after 1968, analysis its role in the system of socialistic law and identifies the sources of
civil procedure from that period. It also analyzes the principles of material truth, the position of the
parties, the judiciary and prosecution in civil proceedings within the positive-regulation. In the
context of the current recodification of the civil law we will think of possible reference socialistic
procedural law for the future time.
Abstrakt: Príspevok definuje špecifiká československého práva procesného s dôrazom na obdobie
po roku 1968, vymedzuje jeho postavenie v systéme socialistického práva a poukazuje na pramene
občianskeho práva procesného z tohto obdobia. Zaoberá sa zásadou materiálnej pravdy,
postavením účastníkov konania, sudcov a prokuratúry v občianskom súdnom konaní v rámci
pozitívno-právnej úpravy. V kontexte prebiehajúcej rekodifikácie v oblasti civilného práva sa
zamyslíme nad prípadným odkazom socialistického práva procesného pre budúcnosť civilného
procesu.
Key words: material truth, normalization, civil procedure
Kľúčové slová: materiálna pravda, normalizácia, občianske právo procesné
ÚVOD
Základným ideovým východiskom socialistického právneho poriadku je téza, že právo slúži
1
politickým účelom. Socialistické právo preto môžeme charakterizovať ako inštrumentálne právo.
Hlavnou zákonitosťou je vývojový pohyb spoločnosti od kapitalizmu k socializmu a od socializmu ku
komunizmu. Avšak na dosiahnutie ideálneho stavu bolo potrebné využiť všetky dostupné
prostriedky, a teda aj právo a súdnictvo. Tieto idey sa premietli do zákona o zľudovení súdnictva
z roku 1948, do občianskeho súdneho poriadku z roku 1950 č. 142 Zb. a samozrejme do
občianskeho súdneho poriadku – zákona č. 99/1963 Zb. (ďalej aj ako OSP). Hlavným motívom tzv.
socialistickej koncepcie civilného procesu bola snaha štátu zasahovať cez proces do
súkromnoprávnej sféry a preto bolo civilné konanie koncipované ako jednotné konanie, v ktorom
platia všetky procesné zásady, čo však narúša logiku najmä dispozičnej a prejednacej zásady.
Právomoc súdov bola oklieštená o veci, o ktoré mal imanentný záujem štát. Dôležitou úlohou
socialistického súdnictva bola jeho výchovná funkcia a úlohou súdov bolo v prvom rade
2
3
predchádzať sporom, k čomu slúžili inštitúty akým bol napr. pohovor alebo upozornenie. Zákon č.
1

NOVÝ, Z.: Občanské právo procesní. In: Komunistické právo v Československu. s. 521.
Pohovor bol upravený v § 62 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. OSP a to tak, že predseda senátu
pozve na návrh na pohovor toho, kto dobrovoľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo vzťahov, o
ktorých sa môže rozhodovať vobčianskom súdnom konaní. Môže tak urobiť aj bez návrhu. Pri
pohovore sa preberú okolnosti prípadu za účasti toho, kto pohovor navrhne, prípadne i za účasti
zástupcov kolektívu pracujúcich. Ak sa ukáže, že občan porušil svoje povinnosti, vysvetlí mu
predseda senátu, v čom spočívajú jeho povinnosti, poukáže na následky ich neplnenia zhľadiska
záujmov spoločnosti a spoluobčanov a vyzve ho, aby naďalej plnil svoje povinnosti a napravil to, čo
bolo zanedbané. Ak občan pred súdom prisľúbi, že nebude svoje povinnosti naďalej porušovať, súd
sa po uplynutí primeraného času spravidla presvedčí, ako občansvoj prísľub plní. Ak súd zistí, že
občan svoj prísľub neplní, požiada o súčinnosť spoločenskú organizáciu alebo urobí iné vhodné
opatrenia.
3
Upozornenie bolo upravené v § 65 a nasl. v zákone č. 99/1963 Zb. OSP a to tak, že ak súd pri
2
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99/1963 Zb. OSP rovnako ako zákon z roku 1950 výslovne nerozlišuje medzi sporovým
a nesporovým konaním. Samotný pojem normalizácia je chápaný dvomi spôsobmi. Jednak môžeme
hovoriť o procese v období rokov 1968 až 1971, ktorý súvisel s obnovou postavenia komunistickej
strany v spoločnosti a opätovným návratom moci do rúk konzervatívcov, ktorí sa snažili
o odstránenie predstaviteľov reformných síl z roku 1968, avšak oveľa častejšie sa pojem
normalizácia používa na označenie celého časové obdobia od roku 1968 až po rok 1989, pričom
toto chápanie je použité aj v tomto článku.
PRAMENE PRÁVA
Za pramene československého práva procesného boli považované zákonné formy, v ktorých
našli vyjadrenie platné a teda záväzné normy tohto práva. K takýmto formálnym prameňom
československého občianskeho práva procesného patrili zákony Československej socialistickej
republiky publikované v Zbierke zákonov ČSSR, pričom prvoradým bola Ústava ČSSR (ústavný
zákon č. 100/1960 Zb., ktorá v ôsmej hlave (§§ 97-106) upravovala súdnu sústavu vrátane
zamerania a náplne činnosti súdov a prokuratúr, ako základných článkov československej justície.
Dôležitým prameňom základného významu bol pritom ústavný zákon č. 143/1968 Zb., ktorý zakotvil
federálne usporiadanie ČSSR, pričom zachované bolo jednotné československé zákonodarstvo pre
oblasť občianskeho práva procesného, nariadil však, aby výkon tohto práva prináležal orgánom
oboch národných republík. Ďalším prameňom práva boli špeciálne zákony upravujúce konanie pred
príslušnými štátnymi orgánmi a to Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý upravil konanie
v civilných veciach pred súdmi, notársky poriadok, zákon č. 95/1963 Zb., ktorý upravoval konanie
pred štátnymi notárstvami, zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom,
ktorého úprava sa týkala procesných ustanovení o pomere k cudzine, zákon č. 98/1963 Zb.
o rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku a o výkone cudzích rozhodcovských
nálezov, ktorý venoval pozornosť základným otázkam spojeným s rozhodcovskou zmluvou, ďalej
zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 19/1970 Zb., ktorý
premietol do organizácii justičných orgánov zásadu federalizácie štátu, zákonník práce pod č.
65/1965 Zb., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb., zákon o súdnych poplatkoch č. 116/1966 Zb.,
zákon o prokuratúre č. 60/1965 Zb., zákon o advokácii č. 57/1963 Zb. a ďalšie. Ďalším prameňom
práva boli vyhlášky alebo nariadenia, inštrukcie a pokyny ministerstiev, medzinárodné zmluvy, ako
aj medzinárodná obyčaj.
ZÁSADA MATERIÁLNEJ PRAVDY
Zásady občianskeho súdneho konania boli v zmysle dobovej učebnice determinované
hospodárskou základňou spoločnosti, tj. danými výrobnými vzťahmi a teda sa zásady
socialistického občianskeho súdneho konania museli principiálne líšiť od zásad, ktorými sa
občianske súdne konanie ovládalo v kapitalistických štátoch. Zásady boli politicko - právnymi
ideami, na ktorých bola založená konkrétna právna úprava občianskeho súdneho konania a ich
znalosť bola nevyhnutná pre výklad jednotlivých ustanovení občianskoprávnych procesných
predpisov. Zásadou socialistickej zákonnosti bola zdôraznená potreba dodržiavania všetkých
príslušných právnych predpisov, ďalšou zásadou bola účasť sudcov z ľudu, ktorá zabezpečovala,
aby sa pri rozhodovaní o veciach istého druhu mohli okrem právnických znalostí sudcov uplatniť
životné či pracovné skúsenosti a vniesť do konania názor širokej verejnosti, o čo sa postarali práve
4
sudcovia z ľudu. Ďalšie zásady sa nelíšili od tých, ktoré poznáme aj dnes, avšak primárnou bola
zásada materiálnej pravdy. Zákon č. 99/1963 Zb. OSP v § 6 právne zakotvil zásadu, podľa ktorej bol
plnení svojich úloh zistí v činnosti niektorej organizácie alebo orgánu nedostatky, ktoré viedli alebo
by mohli viesť k ohrozeniu alebo porušeniu práv niekoho iného a prípadne i k vzniku sporu, upozorní
na to organizáciu (orgán), v ktorej nedostatok zistil. V upozornení súd uvedie, o aké nedostatky
alebo závady ide a z čoho vyplývajú. Poučí v ňom organizáciu (orgán) aj o jej povinnostiach podľa §
66. Organizácia (orgán) je povinná upozornenie prejednať a výsledok prejednania oznámiť súdu do
dvoch mesiacov odo dňa, keď jej bolo upozorneniedoručené, pokiaľ súd neurčil inú lehotu. V
oznámení organizácia (orgán) uvedie, aké opatrenia urobila na odstránenie zisteného nedostatku.
Ak organizácia (orgán) neoznámi súdu, ako upozornenie prejednala a aké opatrenia urobila, alebo
ak bolo upozornenie prejednané nedostatočne, súd upovedomí o tom jej nadriadenú organizáciu
alebo nadriadený orgán, alebo urobí iné vhodné opatrenia.
4
ČEŠKA, Z. a kol. : Občanské právo procesní. s. 53 a nasl.
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súd v konaní zaviazaný postupovať v súčinnosti so všetkými, ktorí sa zúčastňujú konania tak, aby
sa čo najúčelnejšie zistil skutočný stav veci a aby ochrana práv bola rýchla a účinná. Zásada sa
teoretickoprávne koncipovala ako opozícia voči zásade formálnej pravdy, podľa ktorej bol daný
výsledok procesu dodržaním určitých procesných foriem až formulí, ktorý mohol, ale nemusel byť
daný do súladu so skutočnosťou. Ako všeobecný procesný princíp tiež bola nadradená ostatným
zásadám v každom type procesu, vychádzajúc zo znenia článku 103 ods. 1 Ústavy ČSSR, podľa
ktorého mali súdy v konaní postupovať tak, aby bol zistený skutočný stav veci a pri svojom
rozhodovaní z neho vychádzať. Takto formulovaná zásada materiálnej pravdy, vyžadujúca zistenie
skutočného stavu veci, otvárala priestor na mocenské manipulácie a zasahovanie do nezávislosti
súdnictva, keďže sa požiadavka materiálnej pravdy nadradila nad ostatné procesné zásady ako
vedúci princíp konania a v tomto duchu umožňovala intervencie do konania. „Jej zakotvenie
v procesných predpisoch vychádzalo z myšlienky, že objektívne poznanie všetkých skutočností
existujúcich vo vonkajšom svete je možné, a že je preto prvoradou úlohou súdu neuspokojiť sa ako
doteraz len s pravdou strán, t.j. pravdou formálnou, ale pokúsiť sa vždy o zistenie pravdivého
5
skutkového stavu ako základného predpokladu spravodlivého rozhodnutia.“ Ako sme už
skonštatovali, zásada materiálnej pravdy bola chápaná ako vedúca, ústredná zásada občianskeho
súdneho konania a bola daná do protikladu zásade formálnej pravdy, ktorá „spočívala nielen v tom,
že v občianskom súdnom konaní bolo potrebné splniť množstvo formalít, často zbytočných, ale
najmä v tom, že súd mohol, resp. musel vydať rozhodnutie vo veci samej len na základe splnenia
určitých formálnych náležitostí, a to bez ohľadu na to, či toto rozhodnutie zodpovedalo skutočnému
stavu veci, alebo nie. Tak tomu bolo napríklad pri tzv. rozsudku pre zmeškanie (kontumačného
rozsudku), ktorý bol súd povinný vydať na žiadosť toho účastníka, ktorý sa dostavil na
pojednávanie, v prípade, že druhý účastník sa nedostavil. Teoreticky sa dalo vychádzať
z domnienky, že pravdu má ten účastník, ktorý sa dostavil na pojednávanie, a skutočný stav veci
nebolo potrebné zisťovať. Niečo podobného nemožno pripustiť v socialistickom občianskom
súdnom konaní, ktoré ide v dôslednom zisťovaní skutočného stavu veci tak ďaleko, že do istej miery
obmedzuje i voľnú dispozíciu účastníkov konania. Je to zrejmé z ustanovenia § 96, ktoré viaže
späťvztie návrhu na začatie konania zásadne na súhlas súdu, ktorý nemôže byť daný, ak by bolo
späťvzatie návrhu v rozpore so záujmom spoločnosti, alebo z ustanovenia § 99, ktorý umožňuje,
aby účastníci konania v prípade, kedy to pripúšťa povaha veci, ukončili konanie zmierom, pričom
však zákon viaže aj tento spôsob ukončenia konania na schválenie zo strany súdu, ktorý zmier
neschváli, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo je v rozpore s právnymi predpismi alebo so
6
záujmom spoločnosti.“ Koncepcia materiálnej pravdy, tak ako ju formuloval prof. Štajgr, ktorý píše
aj to, že „formálna pravda je taká pravda, ku ktorej sa dospelo spôsobom, ktorý nezaručuje
dostatočné zistenie objektívnej pravdy. Materiálna pravda je potom taká pravda, ku ktorej sa
dospelo spôsobom, ktorý dostatočne zaručuje zistenie objektívnej pravdy. Podľa toho formálna
pravda nehovorí nič o tom, či sa v konkrétnom prípade zistí alebo nezistí objektívna pravda, ale
7
nevylučuje možnosť jej zistenia. Jej zistenie sa tu stáva vecou náhody,“ znamenala, že proces
musí byť prispôsobený potrebe zistenia materiálnej pravdy a k nej je zamerané všetko konanie
v procese, tak ideovo-politické tlaky a prenášanie sovietskych skúseností vyniesli materiálnu pravdu
8
na piedestál vedúcej zásady, ktorej slúžia všetky ostatné procesné princípy.
ÚČASŤ
PROKURÁTORA,
NÁRODNÉHO
VÝBORU
A SPOLOČENSKEJ
ORGANIZÁCIE V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ
Okrem sudcov a účastníkov konania bol súčasťou socialistického procesného práva aj
prokurátor (§ 35 OSP). Nad zachovávaním socialistickej zákonnosti bol teda okrem sudcov
povolaný bdieť aj prokurátor ako strážca socialistickej zákonnosti (§ 35 ods. 2 OSP), pričom
v zmysle zákona boli prípustné dve formy jeho účasti, a to tam, kde si to vyžadoval záujem
spoločnosti alebo ochrana práv občanov, mohol buď podať návrh na začatie konania alebo do
konania už začatého, ale právoplatne neskončeného, mohol vstúpiť (§ 35 ods. 1 OSP). Prokurátor
bol v konaní oprávnený na všetky úkony, ktoré mohol urobiť účastník konania, pokiaľ sa nejednalo o
5

STEINER, V.: Občanské právo procesní. s. 16.
ČEŠKA, Z.: Občanské právo procesní. s. 57.
7
ŠTAJGR, F.: Materiální pravda v občanském soudním řízení. s. 13.
8
http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2014/B_TePr/um/4193778/4194777/Hledani_pravdy_v_civilnim_proce
su.txt
6
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úkony, ktoré mohol urobiť len účastník právneho vzťahu. Nemohol však podať návrh na začatie
konania, ak išlo o rýdzo osobné právo občana. Môžeme konštatovať, že právomoc prokurátora
v súvislosti s civilným konaním „predstavovala najmä prostriedok štátneho dozoru. Zavedenie účasti
9
prokurátora v občianskoprávnych sporoch má svoj pôvod v sovietskom vzore.“ V postavení
prokurátora v civilnom súdnom konaní sa v tejto dobe uplatňovala Leninova teória o tom, že
10
v socializme neexistuje súkromná sféra, pretože všetko je verejné. V praxi podával prokurátor
najčastejšie návrh na začatie konania v prípadoch náhrady škody spôsobenej pracovníkom
socialistickej organizácie. Dialo sa to hlavne v prípadoch, kedy organizácia nepodala návrh vôbec,
prípadne odmietala návrh prokurátora, aby sama podala návrh na zahájenie. Konkrétne išlo
o regresné nároky pri pracovných úrazoch spôsobených inému zamestnancovi, alebo pri výrobe
11
nepodarkov. Vstupoval do konaní vo veciach ochrany majetku v socialistickom vlastníctve,
ochrany majetkových a pracovných práv občanov, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
12
a vo veciach osôb, ktoré sú pod zvláštnou ochranou zákona. Prokurátor taktiež podával návrh, aby
majetok pripadol do vlastníctva štátu v prípade tých emigrantov, ktorí neboli odsúdení pre trestný čin
13
opustenia republiky, resp. im nebol uložený trest prepadnutia majetku.
V zmysle príslušných ustanovení OSP sa stali ďalšími subjektmi konania aj národné výbory
14
a spoločenské organizácie (§§ 32-34) . V zmysle dobovej učebnice OSP „rozšírenie okruhu
subjektov konania o národné výbory a spoločnskeé organizácie je tu výrazom ďalšieho rozvoja
demokratizácie súdnictva, nakoľko tým dochádza k prehlbovaniu priamej účasti pracujúcich na
15
súdnom konaní.“ Podľa spravodajcu k zákonu dr. Kučeru: „K nejvýznamnějším ustanovením, jimiž
je rozšířena účast pracujících na řízení, patří ustanovení o účasti národních výborů a společenských
organizací na řízení. Zatímco dosavadní předpisy připouštěly, aby se vedle účastníků mohl řízení u
soudu účastnit jen prokurátor, připouští občanský soudní řád, aby do tohoto řízení vstoupil i národní
výbor nebo společenská organizace. Jejich účast, která je obdobou účasti společenských žalobců a
společenských obhájců v trestním řízení, má přispět k správnému řešení věci i k posílení
výchovného vlivu řízení. Národní výbory a společenské organizace budou v řízení zastávat zájem
společnosti a navrhovaná úprava jim proto poskytuje postavení samotného subjektu, nezávislého na
ostatních účastnících a jejich přednesech. Okruh společenských organizací, které se takto budou
moci účastnit řízení u soudu, není nijak omezen; aby však bylo zajištěno, že vstup organizace do
řízení splní vždy svůj účel, bude moci soud rozhodovat o tom, zda jsou nebo nejsou v daném
16
případě splněny podmínky pro vstup do řízení.“ Rozdiel v účasti prokurátora, národného výboru
a spoločenskej organizácie bolo zameranie a cieľ tejto účasti a rozsah podmienok jej prípustnosti.
Prokurátor ako predstaviteľ záujmov spoločnosti mal zabezpečovať presadzovanie socialistickej
zákonnosti, čo malo celospoločenský význam, slúžila účasť národného výboru presadzovaniu
dielčich záujmov obyvateľstva určitého územného obvodu. Spoločenská organizácia, ktorá bola
mimo okruh štátnych orgánov, predstavovala skuponový záujem určitých sociálnych skupín
17
obyvateľstva.

9

KUKLÍK, J. a kol.: Dějiny československého práva 1945-1989. s. 378.
LATA, J.Komunistické právo v Československu. s. 885.
11
LATA, J.: Komunistické právo v Československu. s. 885.
12
ČEŠKA, Z. a kol.: Občanské právo procesní. s. 9.
13
ČEŠKA, Z. a kol.: Občanské právo procesní. s. 9.
14
V praxi podával národný výbor návrhy na začatie konania, resp. vstúpil do konania hlavne
v záležitostiach, ktoré súviseli s bytovými záležitosťami, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,
úprava výchovy a výživy maloletých detí v prípade, ak niektorý z rodičov nepodal návrh na súdnu
úpravu a pod. a spoločenskými organizáciami boli najmä ROH v pracovnoprávnych záležitostiach
a SSM pri problematiky mládeže.
15
STEINER, V.: Občanské právo procesní. s. 51.
16
http://www.psp.cz/eknih/1960ns/stenprot/022schuz/s022008.htm
17
STEINER, V.: Občanské právo procesní. s. 60.
10
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SÚDNY SYSTÉM V KONTEXTE ZÁKONA Č. 143/1968 ZB. O ČESKOSLOVENSKEJ
FEDERÁCII
V rámci snahy o riešenie česko-slovenských vzťahov a na základe ústavného zákona č.
18
155/1969 Zb., ktorý menil ôsmu hlavu Ústavy z roku 1960 , boli vytvorené dve autonómne súdne
sústavy, ktoré riadili národné ministerstvá, pričom v zmysle zákona č. 19/1970 Zb. o organizácii
súdov a o voľbách sudcov spoločnými boli federálny Najvyšší súd Československej socialistickej
19
republiky , vyššie vojenské súdy a vojenské obvodové súdy a v čase brannej pohotovosti aj vyššie
poľné súdy a nižšie poľné súdy a v neposlednom rade v zmysle zákona č. 20/1970
Zb. o prokuratúre bola federálna aj Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky.
Prokuratúra bola orgánom, ktorý v mene socialistického štátu vykonával dozor nad dôsledným
vykonávaním a dodržiavaním zákonov a iných právnych predpisov ministerstvami a inými orgánmi
štátnej správy, národnými výbormi, súdmi, hospodárskymi a inými organizáciami a občanmi (čl. 104
Ústavy). Prokuratúra bola orgán, ktorý strážil socialistickú zákonnosť a bol jej významným
nositeľom. Vo všetkej činnosti sa opierali o iniciatívu pracujúceho ľudu a jeho organizácie (čl. 106
Ústavy). Generálny prokurátor ČSSR ako najvyšší predstaviteľ prokuratúry zodpovedal
Federálnemu zhromaždeniu a menoval ho prezident republiky. Tákéto riešenie zodpovedalo
koncepcii prokuratúry ako univerzálneho strážcu zákonnosti, jej postaveniu v systéme štátnych
20
orgánov a bola výrozom toho, že prokuratúra nebola orgánom štátnej správy.
V zmysle
ustanovenia § 2 zákona o organizácii súdov úlohou súdov bolo chrániť socialistický štát, jeho
spoločenské zriadenie a vzťahy k svetovej socialistickej sústave a to z aj dôvodu, že
„Československá socialistická republika robí politiku mieru a usiluje sa o nadviazanie priateľských
vzťahov so všetkými krajinami bez ohľadu na spoločenský poriadok, ktorý v nich existuje. Avšak
imperialistické kruhy sa neuspokojujú s mierovou politikou nielen našej krajiny, ale všetkých
socialistických krajín, preto náš štát sa nemôže zriecť starostlivosti o jeho bezpečnosť. Stojí pred
ním významná úloha upevňovať svoju obranyschopnosť, chrániť štátne a spoločenské zriadenie
a pevnosť vzťahov k ostatným socialistickým krajinám. Nepriateľské sily vedú sústavnú rozvratnú
činnosť výpovednej, diverznej a najmň propagandistickej povahy. Táto je zameraná jednak na
oslabenie socialistického spoločenstva krajín a jednak na zisťovanie i rozvracanie situácie v našej
republike, získavanie informácií o úspechoch a ťažkostiach pri rozvoji socialistickej výstavby. Na to
slúžia rôzne špionážne centrá v imperialistických krajinách, a rozličné prostriedky, ktoré
21
používajú.“ A preto „úlohou súdov je chrániť socialistický štát, lebo akékoľvek podceňovanie alebo
oslabovanie bola proti útokom na socialistické zriadenie a jednotu socialistických krajín môže
22
spôsobiť veľkú škodu týmto chráneným záujmom.“

18

Spravodajca k zákonu poslanec Súlety, prom. práv. uvádza: „Mimoriadny význam tohto
ústavného zákona spočíva predovšetkým v tom, že sa ním premietajú princípy československej
federácie do organizačného usporiadania súdov a prokuratúry v ČSSR i v obidvoch národných
republikách. Považujem za nutné obzvlášť zdôrazniť, že sa novým ústavným zákonom nemenia ani
základné princípy činnosti súdov a prokuratúry, ani základné poslanie súdov a prokuratúry. Tento
návrh dôsledne uskutočňuje federalizáciu súdnictva a prokuratúry a zakotvuje tiež úpravu, ktorá v
oblasti súdnictva a prokuratúry rešpektuje zvrchované práva obidvoch republík. Ako vrcholné
orgány v súdnictve a prokuratúre vytvára ústavný zákon najvyššie súdy a generálne prokuratúry
obidvoch
republík,
ale
súčasne
i
obdobné
orgány
federálne.
“
http://www.psp.cz/eknih/1969fs/sn/stenprot/006schuz/s006013.htm
19
K právomoci Najvyššieho súdu ČSSR uvádza spravodajca dr. Vašečka nasledovné:
„Najvyššiemu súdu ČSSR bolo zverené rozhodovania kompetenčných sporov medzi súdmi a
štátnymi notárstvami obidvoch národných republík, ako aj uznávanie rozhodnutí cudzozemských
súdov a preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí, ktorými bol uložený trest smrti a pod. Tento
posledný inštitút nie je novinkou, alebo i dnes prísluší Najvyššiemu súdu; bolo však treba vysloviť,
že tento inštitút neprechádza na najvyššie súdy republík, ale na Najvyšší súd ČSSR. Je to riešenie
účelné, lebo inak by najvyššie súdy republík preskúmavali zákonnosť svojich vlastných rozhodnutí,
čo by nebolo právnicky čisté ani účelné, keď federálny Najvyšší súd existuje.“
http://www.psp.cz/eknih/1969fs/sn/stenprot/006schuz/s006013.htm
20
MOLČAN, T., BIČOVSKÝ, J., ADAM, M.: Organizácia a riadenie činnosti súdov. s. 21.
21
MOLČAN, T., BIČOVSKÝ, J., ADAM, M.: Organizácia a riadenie činnosti súdov. s. 22.
22
MOLČAN, T., BIČOVSKÝ, J., ADAM, M.: Organizácia a riadenie činnosti súdov. s. 23.
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Normalizačná ČSSR v 70. tych rokoch upustila od všeľudových volieb okresných sudcov
a nahradila ich voľbou národnými radami oboch republík a federálny Najvyšší súd bol volený
Federálnym zhromaždením. Od roku 1970 bolo volebné obdobie sudcu z povolania predĺžené na 10
rokov, čo ešte neznamenalo posilnenie jeho nezávislosti, nakoľko ho bolo možné jednoducho
23
odvolať v zmysle zásady - kto volí, ten odvoláva. Možno taktiež konštatovať, že normalizácia
priniesla do justície agendu s politickým motívom a to tak v trestnom práve, ako
aj v pracovnoprávnych veciach.
ZÁVER
V súčasnosti sme konfrontovaní s rekodifikáciou civilného procesu a snahou nastúpiť do
vlaku vývoja demokratických právnych poriadkov, od ktorých sme sa v päťdesiatych a šesťdesiatych
rokoch 20. storočia odklonili, pričom ako napísal predseda Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho
súdneho poriadku doc. JUDr. Marek Števček, PhD., „kontinuita s vývojom spred roka 1950 je podľa
24
môjho najhlbšieho presvedčenia nevyhnutná.“ Je bez akýchkoľvek pochybností, že zmena je
23

Pre zaujímavosť možno uviesť príhovor poslanca Pelnářa prednesený na schôdzi Snemovne
národov: „Volba soudců Nejvyššího soudu ČSSR dovrší výstavbu československého soudnictví na
federálním principu a přispěje na úseku soudnictví k systematickému úsilí KSČ o konsolidaci
poměrů v naší socialistické vlasti. Tyto volby včetně voleb soudců z povolání vojenských soudů
prohloubí a upevní naše socialistické soudnictví. Při této příležitosti si dovoluji podtrhnout myšlenku,
která byla sledována při jednání o návrhu ve vedoucích orgánech Národní fronty, a to aby
u navrhovaných kandidátů bylo dosaženo optimálního souladu odborných a politických kvalit
navrhovaných soudců z hlediska potřeb socialistického soudnictví. Předsednictvo ústředního výboru
Národní fronty ČSSR při projednávání návrhu na volby soudců posoudilo také politické postoje
navrhovaných kandidátů v letech 1968 - 1969. Konstatovalo, že kandidáti, které vám předkládá ke
zvolení, mají předpoklady, aby jak Nejvyšší soud, tak vojenské soudy splnily své základní úkoly.
Zejména jde o ochranu socialistického státu, jeho společenského zřízení a vztahu ke světové
socialistické soustavě, o ochranu práv zákonem chráněných zájmů občanů, státních, společenských
a hospodářských organizací a o ochranu bojeschopnosti ozbrojených sil a ozbrojených sborů. A
právě v posouzení politických postojů v uvedené době je nutno spatřovat jeden z důvodů, proč je
navrhován nižší počet kandidátů na soudce. Předsednictvo Federálního shromáždění ČSSR
stanovilo počet soudců a funkcionářů Nejvyššího soudu ČSSR na 36 členů. Předkládáno je 22
kandidátů na soudce Nejvyššího soudu ČSSR včetně dnes dodatečně navrhovaných. Ministr
národní obrany předložil 52 kandidátů pro volbu soudců z povolání vojenských soudů. Po
důkladném zvážení odborných a politických kvalit budou další kandidáti předloženi v pozdější době.
Výběr kandidátů je o to náročnější, že soudci z povolání jsou voleni na dobu 10 let. Tím je
bezesporu na jedné straně prohloubena soudcovská nezávislost, ale na druhé straně stoupá
náročnost na výběr kandidátů, jak jsem již uvedl. Jsme si vědomi, že se zvýšila i odpovědnost
orgánů Národní fronty za navrhované soudce Federálního shromáždění ČSSR. Právě tato
skutečnost vedla předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSSR, i při snaze navrhnout
maximální počet kandidátů na soudce u těchto soudů, aby byla vytvořena možnost perspektivně
naplňovat duch ústavy, ve které se stanoví, že soudci Nejvyššího soudu Československé
socialistické republiky jsou voleni zpravidla ze stejného počtu občanů České socialistické republiky
a Slovenské socialistické republiky. Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSSR je si plně
vědomo, že v tomto směru má předkládaný návrh hlavní slabinu, neboť jsou navrhováni pouze 4
kandidáti na soudce Nejvyššího soudu ČSSR z řad občanů Slovenské socialistické republiky. Na
druhé straně nebylo možné naléhat na naplnění či podstatné zvýšení těchto návrhů, neboť skutečný
stav v justičních službách na Slovensku to ani neumožňuje. Částečně příznivější poměr je v řadách
soudců z povolání vojenských soudů, kde z celkového počtu 52 kandidátů je 13 kandidátů - občanů
Slovenské socialistické republiky. Ovšem i v tomto směru pokládalo předsednictvo ústředního
výboru Národní fronty ČSSR za nutné upozornit ministra národní obrany, i když zákon v tomto
směru neukládá žádné pravidlo, že rovněž počet soudců vojenských soudů občanů.“
http://www.psp.cz/eknih/1969fs/sn/stenprot/007schuz/s007005.htm
24
ŠTEVČEK, M.: Princípy a východiská nových kódexov a civilního procesu. In: Bulletin slovenskej
advokácie, 2014, č. 12, s. 15.
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potrebná, avšak zároveň je otázkou, či rekodifikácia bude tým všeliekom na neduhy a problémy,
nakoľko v konečnom dôsledku bude výsledný efekt rekodifikácie závisieť vždy od aplikácie
rekodifikovaných noriem konkrétnymi osobami, a to najmä sudcami. Ak si uvedomíme aj
skutočnosť, že k obnove obsadenia súdov novými, minulým režimom nezaťaženými sudcami
dochádza naozaj ťažkopádne a aj to, že aj sami sudcovia predznamenávajú určitú kontinuitu, či
diskontinuitu v rozhodovaní a samotnom procese, musíme veriť, že tieto aspekty nezvrátia
predpokladaný a dobre myslený cieľ novej právnej úpravy.
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PROSECUTORIAL DISCRETION AND RIGHT TO A FAIR TRIAL
Erika Róth

*
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Abstract: Diversion in criminal cases plays a very important role in guaranteeing the effective and
speedy arrangement of criminal cases when the workload of criminal courts reaches an extreme
level. It was considered by states and by international organisations - first of all by the Council of
Europe - that problems caused by the length of criminal proceedings might be remedied in part by
giving priority to discretionary prosecution, especially in less serious cases. Different solutions were
introduced or extended in almost all European countries. In systems where the public prosecutor
has some kind of discretionary power concerning the question of whether or not to prosecute the
alleged offender, consideration shall be given to the so-called fair trial rights, especially to the right
to a public hearing by an independent and impartial tribunal and to presumption of innocence. I
examine whether these rights are respected adequately.
Key words: criminal procedure, discretionary power, fair trial, Hungary, public prosecutor,
reasonable time, simplification of criminal justice.
1

INTRODUCTION
It is a well-known fact – very frequently appearing not only in special legal literature but also
in newspapers and in the electronic media – that the administration of justice is overloaded. We
cannot say that this phenomenon is absolutely new, but the legislation and judicial practice have not
been able to win the battle against the growing workload. Some measures have been introduced in
all European systems of law, but we cannot be really satisfied with them. For example, the fulfilment
of the requirement of determination of a case within reasonable time is not acceptable if it happens
with violations of fair trial rights.
When the Recommendation on simplification of criminal justice was prepared, the Committee
of Ministers considered that ‘joint action to accelerate and simplify the working of the criminal justice
system must take due account of the requirements laid down in particular in Articles 5 and 6 of the
1
European Convention on Human Rights’.
There are several fields in criminal justice where the acceleration of the procedure could be
achieved, but now I will concentrate only measures belonging to the competence of the public
prosecutor and especially those which could influence the outcome of the proceeding in the pre-trial
phase.
2

PROSECUTORIAL DISCRETION
The number of crimes has definitely risen in Western Europe and in Central Europe as well,
especially in the last few decades. Not only the number but the complexity of cases causes a
serious problem. Complex cases with several accused persons and complicated acts require a long
process of examination of evidence and take many more days of trial than average cases. To leave
more time for dealing with complex cases, one solution is the different disposal of less dangerous,
so-called mass crimes. The key person of this different handling might be and de facto is the public
prosecutor, who became authorised to terminate the case without lodging indictment to the court or
to decide the appropriate method of judicial process. This strong power of the public prosecutor is
known as discretionary power.

*

Participation in the conference was supported by the European Union and co-financed by the
European Social Found as part of the project TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 within the
Szechenyi 2020 program.
1
Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to member states concerning the
simplification of criminal justice.
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The problem is that in most parts of Europe the legality was the leading principle of criminal
procedure, which obliged the prosecutor to bring all cases and all offenders before the court if there
2
was enough evidence to prove that an offence had happened and the accused was the offender.
Only in some states was the public prosecutor allowed to decide on non-prosecution and apply
consequences the same or at least similar to criminal sanctions.
Nowadays even systems operated traditionally under the legality principle ‘have some
pragmatic mechanisms to allow discretionary prosecution… Since laws are generally written in quite
abstract terms to fit a broad range of situations, prosecutors in all countries use some amount of
3
discretion in their decisions to file a case, in selecting charges and in recommending a sentence.’
As was emphasised by the Committee of Ministers of the Council of Europe, ‘excessive
length of proceedings, often caused by systemic problems, is by far the most common issue raised
in applications to the Court and that it thereby represents an immediate threat to the effectiveness of
4
the Court and hence the human rights protection system based upon the Convention’.
As we know, different special procedures exist varying from state to state to ensure the
acceleration of court proceedings, e.g. penal order (or omission of the trial), arraignment (which is a
summary proceeding), waiver of the trial (which is similar to plea bargaining), etc. But taking into
consideration questions of discretionary power, the most problematic area is the pre-trial stage,
when the public prosecutor is authorised to decide to bring the case before the court or choose
another means of disposal.
The Committee of Ministers was convinced that delays in the administration of justice could
5
be remedied – among others – by resorting to the principle of discretionary prosecution. Due to this
recommendation, the power of the prosecutor to waive or to discontinue proceedings was extended
in several states in Europe and more and more new measures were introduced. Now we can say
that it would be difficult to create an absolutely new solution, but states can adopt measures
operable in other criminal justice systems.
‘Most systems accord the prosecution a near total monopoly on pursuing criminal offences
6
before the courts. ’ The public prosecutor is frequently called the ‘master of the case’ or ‘principal
7
vehicle’ for initiating and pursuing criminal process.’ This wide discretion exercised by the public
8
prosecutor is the reason why he is regarded as the ‘judge before the judge’. The question which
might emerge is whether the decision of the public prosecutor is or can be equal to the decision of
the court.
Waiving prosecution or the ‘non-prosecution’ decision is the most prevailing option. One of
the very important criteria of waiving prosecution is that it may take place ‘if the prosecuting authority
9
has adequate evidence of guilt’. It means that the waiving of the prosecution is an alternative to the
accusation and it is not allowed to veil the shortcomings and weaknesses of evidence. The question
is whether if the guilt is proven, that means that the presumption of innocence is rebutted. I will
return to this problem but now let me refer to different types of discretionary prosecution.
The public prosecutor may waive or discontinue the proceeding with or without condition.
Unconditional – so-called simple – discontinuation of the proceeding has almost no problems,
because this decision does not cause any violation of suspects’ rights. Only the interest of the victim
might be injured, and he should have some kind of legal remedy.
As opposed to that, conditional discontinuation means that the prosecutor prescribes rules of
conduct, orders payment of a sum of money or compensation of the victim, imposes probation or
2

In the Hungarian Code of Criminal Procedure: ‘It is the responsibility of the court, the prosecutor
and the investigating authority to initiate and conduct the criminal proceedings if the conditions set
forth in this Act prevail.’ 6 § (1) (Act XIX of 1998).
3
Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness, p. 54.
4
See the Preamble to the Recommendation CM/Rec(2010)3 of the Committee of Ministers to
member states on effective remedies for excessive length of proceedings
5
See the Preamble of the Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to member
states concerning the simplification of criminal justice.
6
Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness, p. 52.
7
Promoting prosecutorial accountability, independence and effectiveness, p. 53.
8
JEHLE, J-M – WADE, M: Coping with Overloaded Criminal Justice Systems, p. 6.
9
Point I. a. 3. of the Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to member
states concerning the simplification of criminal justice.
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treatment, refers the case to mediation, etc. Some of these conditions are very similar to sanctions
imposed by the court. This solution raises the question of whether the prosecutor acts as a judge.
In some countries – like in Hungary – the warning (reprimand) is a kind of sanction which not
10
only the court but also the prosecutor is authorised to apply. This is not a punishment but a socalled ‘measure’, but it is registered in the criminal record. Normally imposition of punishment and/or
measure is a consequence of the conviction of the accused.
During its activity the Prosecution Service is charged with protecting citizens’ rights: ensuring
that investigating authorities conduct their investigating activity with respect to human rights and that
11
the rights of participants should prevail in the course of investigation.
The prosecution service has a double duty in the examined field: to reduce the workload of
the administration of justice and to guarantee the rights of the accused person (and other
participants of the procedure).
3

FAIR TRIAL RIGHTS OF THE ACCUSED
The legislature usually tries to restrict or curtail rights in proceedings where serious crimes,
12
offences of outstanding dangerousness are dealt. As Károly Bárd wrote, ‘Nevertheless, the
legislature is most inclined to lower the standards of fair trial protection in the case of less grievous
criminal offences, in the interest of reducing the burden on the administration of justice. And, on the
13
surface of things, it can do this with reference to the right to a fair trial itself.’ I suppose that
international organisations such as the United Nation and Council of Europe did not count on that
result of different components of fair trial rights.
The requirement that ‘Access to justice shall be guaranteed in all cases concerning the
14
determination … of any criminal charges’ is in the focus of all international organizations acting in
the field of protection of human rights. States are responsible to take all necessary measures to
comply with Article 6 of the European Convention on Human Rights, among others to guarantee that
every suspect can enforce his right to be tried by an independent and impartial tribunal established
by law. The public prosecutor who represents the charge before the court is not considered as an
impartial actor in the criminal procedure. From a fair-trial point of view the most problematic point of
the discretionary power of the public prosecutor is when he is authorized to impose sanctions as
part of the conditional disposal of a case.
Presumption of innocence guarantees that everyone charged with a criminal offence shall be
presumed innocent until proved guilty according to law. If we accept that this rule provides only a
favourable position for a suspect or accused person in the process of examination of evidence
where the charge shall be proven by the accuser, we can say that the presumption of innocence is
not violated when the public prosecutor imposes sanction. But if we accept that presumption of
innocence means that sanctions should be imposed only when the court declares that the accused
is guilty, the sanctioning power of the prosecutor might be questionable. Although the public
prosecutor is not entitled to find the suspect guilty at least (s)he has to be convinced that the offence
is committed by the suspect before (s)he applies methods of diversion.
Some authors say that the consent of the suspect – which is necessary when conditional
discontinuation of a case takes place – means that presumption of innocence is not violated. I
cannot say that this argumentation is absolutely convincing, but the Committee of Ministers also

10

That person shall be reprimanded whose act is not dangerous for society or where danger to
society is of such a low degree that imposition of even the lowest punishment or application of other
measure is needless. With the reprimand the authority expresses its disapproval, and calls upon the
perpetrator to restrain himself in the future from the perpetration of a crime.
11
Act CLXIII of 2011 on public prosecution 17. § (3) - (4) and Code on Criminal Procedure 28. § (4)
12
See e.g. the original text of the Chapter XXVIII/A. of the Hungarian Code on Criminal Procedure
(Cases of outstanding importance).
13
BÁRD, K: Fairness in Criminal Proceedings. Article Six of the European Human Rights
Convention in a Comparative Perspective, p. 64.
14
Resolution Res(2002)12 establishing the European Commission for the efficiency of justice
(CEPEJ) Preamble I.1. i.
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considers conditional discontinuation of a case equal to a court decision and allows it to be put it into
15
the criminal record if the suspect pleaded guilty.
The consent of the accused only means that he does not want to be tried by an independent
and impartial judge, so it is true that that the right of the suspect is not violated. If he wishes to be
tried by the court he can refuse the offered alternative disposal. In other cases, when the previous
consent of the suspect is not a precondition of prosecutorial discretion, the legal remedy may
guarantee the possibility to challenge the court proceeding.
Not only classical fair trial rights are concerned but e.g. the separation of powers as well. In
criminal proceedings prosecution, defence and sentencing shall be separate functions and the office
of prosecutors shall be strictly separated from judicial functions. Sentencing power belongs
exclusively to the court. As Peter Tak referred to critical remarks concerning the Dutch ‘transaction’,
it ‘represented a real breach of the theory of the separation of powers … and entrusted the
16
prosecution service with powers which should remain reserved for the judiciary’.
The conclusion is that fair trial rights are definitely concerned when the public prosecutor
exercises ‘quasi judicial’ rights in criminal proceedings. Human rights values can be protected better
by guaranteeing some kind of judicial review in cases when the public prosecutor is authorised to
impose sanction-like measures.
After discussing some general questions let me say some words about the Hungarian
solution for prosecutorial discretion.
4

HUNGARY
The hungarian criminal procedure is a so-called ‘mixed’ system of criminal justice’ in which
the public prosecutor has different tasks from the beginning of the proceeding till the end of the
enforcement of sanctions. The role of the public prosecutor was strengthened and his discretionary
power was widened step by step in the last twenty years, especially by rules of the recent code
17
of criminal procedure. Although the basis of prosecution is legality, the prosecutor is authorised to
choose some alternatives to prosecution. As written in the reasoning of the new Code regarding
preconditions of prosecution, it follows from the principle of legality that if evidence gathered in the
preparatory stage of the procedure gives sufficient grounds for the prosecution and the indictment is
well-founded in respect of facts and law as well, the prosecutor has to prosecute; he has
discretionary power only if the law entrusts him to do so (postponing prosecution, omission of
prosecution, etc.) As is obvious from this long sentence, prosecution is the main rule and
alternatives are exceptions to it. Conditions when the public prosecutor can decide for any
alternative are prescribed in the Code itself.
Alternatives to prosecution in the Hungarian Code of Criminal Procedure are the following:
 termination of the investigation (quashing the case)
 partial omission of prosecution
 postponement of indictment
 mediation.
The basic requirement is that the offender’s consent is necessary whenever conditional
waiver and conditional discontinuation of procedure is applied. So if the prosecutor terminates the
case and applies a reprimand (warning) and the suspect does not agree with this disposal, he has
the right to legal remedy. The consequence of this remedy is that the prosecutor – if there is no
other reason to quash the investigation – has to prosecute and the independent, impartial judge(s)
will decide the case.

15

’The decision should not be treated as equivalent to conviction and follow the normal rules
regarding, inter alia, inclusion in the criminal record unless the alleged offender has admitted his or
her guilt.’ Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to member states
concerning the simplification of criminal justice, Point 9.
16
TAK, P. J. P: Methods of diversion used by the prosecution services in the Netherlands and other
Western European Countries, p. 56.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No74/No74_07VE_Tak.pdf
17
Act XIX of 1998 on Criminal Procedure entered into force on 1 July 2003, but it were modified
several times.
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Another possibility is the (partial) omission of prosecution. If an offence compared to another
more serious one is not significant for the purpose of liability under criminal law, the public
prosecutor may omit the prosecution.
The postponement of prosecution was introduced into the old Code in 1995. Prosecution may
be postponed in the case of a criminal offence punishable by a maximum of three (in exceptional
cases five) years’ imprisonment. If the conditions of charging are met, the prosecutor may decide to
postpone the filing of an indictment, when this is likely to have a positive impact on the future
development of the offender. In addition to postponement of prosecution the prosecutor may
prescribe obligations for the suspect or call on him to fulfil some duties. The prosecutor can combine
the rules of conduct and obligations and is authorised to set other rules of conduct and obligations
as well. The consent of the suspect is necessary for imposing obligation.
Nonetheless this measure is one of the most problematic solutions because some obligations
and rules of conducts are very similar to criminal sanctions (imposed by the court as conclusion of
conviction), e.g. obligation to ‘make a financial contribution to a specific purpose or perform
18
community service’. The problem is similar if the public prosecutor applies reprimand in his
decision on termination of the proceeding. In the latter case the criminal proceeding shell be
continued if the suspect makes a complaint against the decision.
In 2006 the modification of the Code introduced the possibility of diversion to mediation,
19
fulfilling the requirements of the EU Framework Decision of 15 March 2001 . Although not only the
prosecutor but courts of first instance are authorised to refer the case to mediation most cases arrive
from the public prosecution service.
As I mentioned earlier conditions of prosecutorial disposal are prescribed in the Code of
Criminal Procedure. But we can’t find any detailed collection of guidelines available for public
consequently the community isn’t informed about criteria of decisions made behind closed doors.
Such guidelines should be formulated and published in order ‘to enhance fairness and consistency
20
of approach’ as it is required among others by the Havana Guidelines .
The other question emerges if confession is one of the preconditions of discretionary
decisions. It is that whether the suspect who pleads guilty is really guilty or (s)he confesses the
commission of the criminal offence in order to avoid more serious sanctions. Due to the character of
the problem no exact data are available to corroborate that assumption.
To avoid misunderstanding I would like to emphasize that above mentioned problems
concern not only Hungarian rules and practice but more or less touch other countries where the
prosecutor exercises significant discretion.

5

CONCLUSION
The conclusion that may be drawn from examination of questions of prosecutorial discretion
is that authorisation of the public prosecutor to divert less serious cases from the traditional court
procedure, thus avoiding a trial, is undisputedly necessary in order to reduce the workload of judicial
administration. These measures are usually favourable for both offenders and victims. However, the
legislature and heads of prosecution service are responsible for the elaboration of rules and
guidelines to ensure that fair trial rights are respected and prosecutorial decision making
is transparent.
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STREDOVEKÉ VNÍMANIE SPRAVODLIVÉHO PROCESU A JEHO
ODKAZ PRE SÚČASNOSŤ
Ján Sombati
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The aim of this article is to point out the continuity, as well as currentness of certain
attributes of a medieval perception of fair trial in the present. Analysis of contemporary documents
reveals that link between the Middle Ages and the present have a form of an ideal of justice. This
consists of moral and ethical values, connected with judge as a person responsible for errorless
performance of justice. Defining the trends in development of concept of fair trial in the Middle Ages
not only indicates presence of this legal category in medieval times, but also its expansion for needs
of practice.
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je poukázať na kontinuitu a aktuálnosť určitých prvkov
stredovekého vnímania spravodlivého procesu v súčasnosti. Analýza dobových dokumentov
poukazuje na skutočnosť, že spojivo medzi stredovekom a súčasnosťou predstavuje ideál
spravodlivosti, tvorený morálno-etickými hodnotami, spájanými so sudcom ako osobou
zodpovednou za bezchybný výkon justície. Vymedzenie trendov vo vývoji konceptu spravodlivého
procesu v stredoveku má taktiež poukázať na skutočnosť, že aj napriek určitým pochybnostiam v
minulosti táto právna kategória bola v danom období nielen prítomná, ale taktiež rozvíjaná pre
potreby aplikačnej praxe.
Key words: fair trial, ideal of justice, moral qualities of a judge, professional ethics
Kľúčové slová: spravodlivý proces, ideál spravodlivosti, morálne vlastnosti sudcu, profesijná etika
TEMATICKÉ ZAMERANIE PRÍSPEVKU – PREČO STREDOVEK?
Už pri prvom pohľade na názov tohto príspevku sa môže zdať, že sa v ňom stretajú dve
navzájom nielen časovo vzdialené, ale aj obsahovo odlišné obdobia. A to obdobie stredoveku a
naša súčasnosť. Ak potom z názvu ďalej vyplýva, že témou príspevku má byť hľadanie vzťahu
medzi týmito obdobiami v súvislosti s vývojom princípu spravodlivého procesu, je relatívne
prirodzenou reakciou každého súčasníka pochybovať o existencii takéhoto vzťahu. Práve
skepticizmus tohto druhu sa stal prvotnou inšpiráciou pre hľadanie spojitostí medzi stredovekým
a súčasným vnímaním jedného z kľúčových princípov procesného práva. Úlohu dodatočného
impulzu k zameraniu sa práve na stredovek a jeho porovnanie so súčasnosťou v tomto smere
zohrala aj do češtiny preložená štúdia z pera významného francúzskeho medievistu, Jacquesa Le
Goffa (1924-2014), nazvaná O hranicích dějinných období - Na příkladu středověku a renesance.
Ako sa totiž ďalej dozvieme, skepticizmus voči významu stredoveku pre nasledujúce obdobia vývoja
ľudskej spoločnosti, založený na stavaní modernejších hodnôt do protikladu k tým starším, je len
prejavom kontinuálneho trendu takéhoto zmýšľania už od dôb renesancie.
Posudzovanie minulosti optikou súčasnosti, ktorého výsledkom bolo vymedzenie súčasnosti
ako doby všestrannej obrody spoločnosti a pokroku oproti spiatočníckej a stagnujúcej minulosti, je
podľa Jacquesa Le Goffa dedičstvom talianskych renesančných básnikov a umelcov. Prvým z nich
bol taliansky básnik Francesco Petrarca (1304-1374). Nevyhnutným výsledkom jeho snahy
zdôrazniť výnimočnosť doby, v ktorej nastal jeho osobný i všeobecný kultúrny rozvoj, bolo
vymedzenie predchádzajúcej doby v pejoratívnom význame. „Stredný vek“, po latinsky media aetas,
mal reprezentovať pomyselný stred medzi antikou, stelesňujúcou pre všetkých renesančných
umelcov ideál stratenej dokonalosti, a vysnívanou modernou dobou, prinášajúcou znovuzrodenie
1
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1

tohto ideálu. Kým stredovek bol v očiach renesančného vzdelanca obdobím obmedzenia slobody
jednotlivca
náboženstvom
a rigidnými
spoločenskými
konvenciami,
znovuobjavenie
a znovuzrodenie antiky malo priniesť zánik týchto obmedzení a dovtedy nevídanú všestrannú
neviazanosť a slobodu jednotlivca. Zavedeného modelu posudzovania stredoveku v silnom
kontraste s nadchádzajúcou modernou dobou následne prevzali a ďalej rozvíjali aj vzdelanci
v ostatných európskych krajinách. Anglickí učenci v 17. storočí a osvietenskí učenci 18. storočia
2
prisúdili stredoveku prívlastok „doby temna – Dark Ages“. Takéto hodnotenie je však v mnohých
smeroch skresľujúce.
Predstava renesančných učencov o tom, že oživujú stredovekom zavrhnutú kultúru
antického Grécka a Ríma, bola v mnohých smeroch nepresná, ba až zavádzajúca. Rovnako tomu
bolo aj u objaviteľov významu renesancie vo Francúzsku 19. storočia. Jacques Le Goff totiž
poukazuje na skutočnosť, že stredoveká spoločnosť v mnohých konkrétnych oblastiach priamo
nadväzovala na dedičstvo antickej grécko-rímskej kultúry a filozofie. Ako príklad možno uviesť
pretrvanie latinčiny od dôb Ríma ako jazyka duchovných i svetských elít, nadlho zjednocujúci
Európu na jazykovej báze, ďalej dovolávanie sa racionálneho uvažovania v systéme stredovekého
univerzitného a školského vzdelávania namiesto viery v nadprirodzeno, alebo tiež postavenie
človeka ako stredobodu záujmu scholastickej filozofie v ponímaní tzv. humanizmu chartreskej školy.
Antická kultúra a filozofia tak napriek svojim pohanským koreňom neostala počas stredoveku
3
v úzadí a zabudnutí, ako to zvykli tvrdiť renesanční a osvietenskí autori.
Čo je teda skutočným dedičstvom renesančných a osvietenských učencov vo vzťahu
k hodnoteniu minulosti? Je to poznanie, že každé hodnotenie minulosti na základe subjektívne
4
vyberaných a preferovaných hodnôt so sebou nesie riziko nevyhnutného skreslenia skutočnosti.
Nekritické povýšenie nových hodnôt nad hodnoty minulosti môže totiž viesť k ignorovaniu faktu, že
aj napriek mnohokrát vyspelejšej úrovni modernej doby predsa len existuje neprerušená spojitosť
súčasnosti s minulosťou, ktorú ľudská spoločnosť na vyššej úrovni svojho vývoja opustila len
domnelo. Stredoveku sa vďaka prehnane kritickému a subjektívnemu hodnoteniu renesančných a
osvietenských učencov dostalo nezaslúženej marginalizácii. Pritom stredovek so všetkými svojimi
kladmi a zápormi skôr predstavoval stupeň vývoja ľudskej spoločnosti, ktorý bol východiskom pre jej
ďalší vývoj. Je potom logické zamýšľať sa nad tým, či sa všeobecný trend zaznávania stredoveku
prejavil nielen v kultúrnej rovine, ale aj v právnom myslení a právnej praxi. Otázka hľadania
spojitosti medzi stredovekom a súčasnosťou tak bude tvoriť os tejto štúdie, a to s osobitným
zameraním na princíp spravodlivého procesu. Preto bude pre nás kľúčové zistiť, či je možné hovoriť
o kontinuite zásad spravodlivého procesu od stredoveku až do súčasnosti, alebo či boli tieto
hodnoty v priebehu historického vývoja práva úplne opustené a nahradené novými zásadami na
jednotlivých vyšších stupňoch vývoja. Nájsť odpoveď na nastolenú hypotézu sa v ďalších pasážach
pokúsime v troch krokoch.
V prvom rade začneme vymedzením súčasného náhľadu na spravodlivý proces. Našu
pozornosť pritom zameriame na pomery v podmienkach Slovenskej republiky. Tie v zásade kopírujú
celoeurópske pomery z hľadiska vymedzenia základných procesných zásad, tvoriacich obsah
ústavného princípu spravodlivého procesu. Získame tak informačnú základňu, ktorú bude možné
konfrontovať s minulosťou.
Následne sa presunieme do obdobia stredoveku, v rámci ktorého sa pokúsime identifikovať
hodnoty a zásady tvoriace pomyselnú „chrbtovú kosť“ vtedajšieho vnímania princípu spravodlivého
procesu. Budeme pritom postupovať chronologicky od raného stredoveku, cez vrcholný stredovek
až po zlomové obdobie medzi stredovekom a renesanciou. Z teritoriálneho hľadiska sa pritom
zameriame na viaceré európske regióny, vrátane stredovekého Uhorska. Na prvý pohľad zmätočne
pôsobiace presúvanie sa medzi regiónmi, kde mal vývoj práva spravidla rozdielnu dynamiku, má

1

LE GOFF, J.: O hranicích dějinných období: na příkladu středověku a renesance. Praha:
Karolinum, 2014, s. 17-18.
2
Tamže, s. 18, 46.
3
Pre hlbší rozbor týchto príkladov viď: Tamže, s. 46-47, 50-51.
4
Jacques Le Goff na tento všeobecný jav poukázal v súvislosti s periodizáciou dejín, kedy
„Periodizace historie není vždy hodnotově neutrálním, nevinným aktem – a dokazuje to právě vývoj
obrazu středověku v moderní a současné době. Jeho prostřednictvím vychází na povrch jisté
zhodnocení takto vymezených sekvencí, jistý hodnotový soud, byť kolektivní.“ Tamže, s. 19.
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svoj cieľ poukázať na skutočnosť, že základné zásady spravodlivého procesu boli vo všeobecných
rysoch vnímané v podstate všade rovnako.
Záverečná časť štúdie sa napokon bude snažiť prepojiť obdobie stredoveku so súčasnosťou,
a to snahou nájsť spoločného menovateľa medzi týmito dvomi časovo vzdialenými obdobiami. Na
príklade inštitútu rozhodcovského konania (arbitráže) sa pokúsime poukázať na skutočnosť, že aj
keď je časová medzera medzi súčasnosťou a stredovekom obrazne povedané „priepastná“,
implementácia prvkov stredovekého práva do súčasnosti hĺbku tejto priepasti do určitej miery
relativizuje.
MODERNÝ POHĽAD NA SPRAVODLIVÝ PROCES – SÚČASNOSŤ v. MINULOSŤ
Náš exkurz začneme priamo v podmienkach Slovenskej republiky. Z hľadiska právnej sily
a postavenia v hierarchii platných právnych noriem je najdôležitejším prameňom práva, v ktorom sa
nachádza úprava princípu spravodlivého procesu, Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava
SR“). Princíp spravodlivého procesu predstavuje jeden z ústavných princípov, tvoriacich obsah
práva na súdnu a inú právnu ochranu, predstavujúceho jedno zo základných a Ústavou SR
chránených ľudských práv. Aj princíp spravodlivého procesu sa tým pádom stal nielen všeobecne
platným pravidlom v zmysle jednej alebo viacerých normatívnych viet, ale aj samotným ľudským
5
právom vo forme práva na spravodlivý proces. Táto skutočnosť je demonštrovaná aj
systematickým zaradením práva na spravodlivý proces k ostatným ľudským a občianskym právam
hneď na začiatok do druhej hlavy Ústavy SR.
Obsahom práva na spravodlivý proces je súbor zásad výkonu súdnictva, vyjadrených v čl.
47 a 48 Ústavy SR. Ide konkrétne o práva na odoprenie výpovede, na právnu pomoc, na tlmočníka,
na zákonného sudcu a na konanie bez zbytočných prieťahov, ako aj o princípy rovnosti účastníkov
konania, verejnosti súdneho konania a kontradiktórnosti konania. Podstatou týchto zásad, a tým aj
podstatou práva na spravodlivý proces je najmä zabezpečenie takej rozhodovacej činnosti
všeobecných súdov, vychádzajúcej zo skutkových a právnych záverov, ktoré nie sú svojvoľné,
6
neudržateľné alebo prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov.
V záujme ich podrobnejšieho rozpracovania pre potreby jednotlivých druhov súdnych konaní,
ako aj ich uvedenia do každodennej praxe, boli tieto zásady výkonu súdnictva prevzaté do
jednotlivých procesných kódexov ako je Občiansky súdny poriadok alebo Trestný poriadok.
Zákonné rozpracovanie práva na spravodlivý proces v jednotlivých procesných kódexoch má
spravidla formu základných zásad súdneho konania. Tie napríklad v podmienkach trestného
poriadku ako základné zásady trestného konania slúžia ako interpretačná a aplikačná pomôcka,
nakoľko orgánom činným v trestnom konaní a súdom poskytujú základnú orientáciu pre výklad
7
zákona a jeho aplikáciu na konkrétny prípad.
Môžeme teda vidieť, že v súčasnosti chápeme spravodlivý proces ako základné ľudské
právo, zabezpečené dvojúrovňovou ochranou jednak v podobe ústavných garancií (právo na
spravodlivý proces ako súčasť práva na súdnu a inú právnu ochranu), jednak v podobe zákonných
garancií (základné zásady súdneho konania v procesných kódexoch). Abstraktné princípy a zásady
sa tak svojim ústavným zakotvením a zákonným rozpracovaním stali imanentnou súčasťou platného
právneho poriadku. V porovnaní s obdobím spred prijatia Deklarácie práv človeka a občana v roku
1789, ktoré bolo charakteristické uzákonenou spoločenskou nerovnosťou a nerovnosťou pred
zákonom, moderné vyjadrenie práva na spravodlivý proces v podobe univerzálneho,
nescudziteľného, neodňateľného, neporušiteľného a nepremlčateľného ľudského práva navyše
8
učinila spravodlivosť prístupnú pre všetkých. Systém takejto sofistikovanej pozitívno-právnej
2

5

SVÁK, J., CIBUĽKA, L.: Ústavné právo Slovenskej Republiky. (Vybrané otázky teórie, výučby
a praxe) Žilina: Eurokodex, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2006, s. 545.
6
V tomto duchu sa nesie aj Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. IV. ÚS 252/04.
K tomu pozri: Tamže, s. 549.
7
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA
EDITION, spol. s.r.o., 2010, s. 55.
8
V kontinentálnej Európe sa francúzska tradícia deklarovať základné ľudské práva v dokumentoch
ústavnoprávnej relevancie a poskytovať im tak ústavnú garanciu a ochranu stala dlhodobým
trendom až dodnes. K tomu viď: CÍSAŘ, J: Právní dějiny Francie. In: Dějiny evropského
kontinentálního práva. Praha: Linde, 2003, s. 288-293.
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ochrany, sprístupnenej neobmedzenému počtu jednotlivcov, však do určitej miery opomína riziko
spojené so zlyhaním ľudského faktora v procese aplikácie práva.
Za dodržanie a naplnenie ústavných a zákonných garancií práva na spravodlivý proces sú
v každodennej realite zodpovední najmä sudcovia. Nech už sú právne normy formulované
akokoľvek presne a vyčerpávajúco, ich aplikácia vždy ostáva závislá na osobe sudcu, jeho
profesionalite, osobnom presvedčení a hodnotovom rebríčku. Chtiac-nechtiac sa tak vynára otázka
prípadného konfliktu pozitívneho práva a morálky, poprípade profesijnej etiky sudcovského stavu.
Ktorými hodnotami sa totiž sudca má pri rozhodovaní riadiť – tými, ktoré sú vyjadrené v pozitívnom
práve, ktoré má predstavovať konsenzus väčšiny spoločnosti na určitých morálnych hodnotách,
alebo tými, ktoré má sám fixované vo svojom vlastnom morálnom rebríčku?
Túto dilemu dokonale vyjadruje prísaha, ktorú v zmysle čl. 145 ods. 4 Ústavy SR skladajú
sudcovia do rúk prezidenta pri svojom nástupe do funkcie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská
republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem
vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“
Priliehavými sa v súvislosti so znením sudcovskej prísahy stali slová Alexandry Krskovej, ktorá tvrdí,
že „Takýmto „zasvätením“ sudcu sa spravodlivosť presťahovala z rituálneho mechanizmu do jeho
9
svedomia,“ nakoľko „Súdna „pravda“ prestala byť absolútna, pretože sa stala subjektívnou.“ Sudca,
rozhodujúci nielen na základe pozitívneho práva, ale aj na základe svojho morálneho presvedčenia,
sa tak musí vyvarovať dvom extrémom súčasne. Jednak právneho formalizmu, kedy sa len
obmedzuje na striktnú aplikáciu normatívneho textu zákonov bez zohľadnenia morálno-etických
aspektov a iných osobitostí konkrétneho prípadu, jednak sudcovskému aktivizmu, kedy v záujme
presadzovania vyšších morálnych princípov koná nad rámec zákona. Nájdenie vyváženej strednej
cesty medzi týmito dvoma extrémami je však v súlade so znením sudcovskej prísahy výhradne
závislé od sudcovho zmyslu pre česť, jeho svedomia a presvedčenia. Teda od čisto ľudských
a individuálne daných vlastností jednotlivca.
Čo teda v súčasnej praxi predstavuje garanciu práva na spravodlivý proces? S formalizáciou
tohto princípu na úrovni jeho inkorporácie do Ústavy SR a zákonov sme si túto právnu kategóriu
nielen postavili na prvé miesto nášho záujmu, ale súčasne sme si ju aj do značnej miery
„zautomatizovali“. Spravodlivý proces je pre nás aspoň formálne úplnou samozrejmosťou. A preto
potom nastupuje pocit roztrpčenosti pri zistení, že v praxi až takou samozrejmosťou byť nemusí,
nakoľko reálne uplatňovanie zásad výkonu súdnictva je závislé od morálnej integrity a etického
správania sudcu. Tie pritom tiež v súčasnosti berieme ako automatický atribút každej osoby
v postavení sudcu. Problém však nastáva v momente, kedy nám súčasne viac či menej dominantná
tradícia európskeho právneho pozitivizmu neposkytuje dostatočný stupeň formalizácie profesijnej
etiky sudcov, a tým aj dostatočné prostriedky na vyvodenie zodpovednosti za neetické a nemorálne
konanie sudcu. Zodpovednosť sudcu je totiž uzatvorená v mantineloch ústavných a zákonných
garancií spravodlivého procesu, čím sa takpovediac ocitáme v začarovanom kruhu právneho
10
pozitivizmu, mimo ktorého stojí morálka a etika ako skutočná podstata sudcovej zodpovednosti.
V súčasnosti je teda na Slovensku, ako aj inde v kontinentálnej Európe, pre zabezpečenie
spravodlivého procesu alfou a omegou systém ústavných a zákonných garancií práva na súdnu
a inú právnu ochranu. Morálno-etická dimenzia spravodlivého procesu v podobe pravidiel profesijnej
etiky sudcovského stavu ako garanta tohto princípu v praxi pritom zaujíma neľahké postavenie na
pomedzí samozrejmého a opomínaného. Ako tomu však bolo v stredoveku?
STREDOVEKÉ VNÍMANIE SPRAVODLIVOSTI A SPRAVODLIVÉHO PROCESU
Primárne dokumenty z obdobia stredoveku svedčia o skutočnosti, že princíp spravodlivého
procesu prešiel v priebehu tohto historického obdobia viacerými zmenami. Na jeho podobu vplývali
významné faktory, ako boli napríklad rímskoprávne tradície alebo kresťanstvo. Ich vplyv sa však
uplatňoval postupne, v určitom chronologickom poradí. Preto môžeme hovoriť o vývojových etapách
tejto právnej kategórie, ktoré sa z ohľadom na zmienené chronologické poradie do značnej miery
kryjú s klasickou periodizáciou stredoveku na raný, vrcholný a neskorý stredovek. Práve analýzou
relevantných primárnych dokumentov sa teda pokúsime zrekonštruovať základný ideový
a hodnotový rámec, tvoriaci podstatu spravodlivého procesu v jeho príslušnej vývojovej etape.
3
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KRSKOVÁ, A.: Etika právnického povolania. Bratislava: VO PraF UK, 1994, s. 98.
Tamže, s. 100-101.

10

801

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
Spravodlivý proces v ranom stredoveku
Zo štátoprávneho hľadiska sa obdobie raného stredoveku nesie v znamení budovania
centralizovaných monarchií, postupne prijímajúcich kresťanstvo s jeho hodnotovým rebríčkom za
jediné oficiálne náboženstvo. Je však nutné podotknúť, že najmä na území bývalej Západorímskej
ríše sú v oblasti práva novozaložené kráľovstvá germánskych národov do určitej miery nositeľmi
odkazu tradícií antického Ríma. Prítomnosť rímskeho práva najlepšie dokumentujú tzv. barbarské
zákonníky, ktoré obsahovali kazuisticky koncipované normy recipovaného rímskeho práva (leges
romanae barbarorum), alebo do určitej miery rímskym právom ovplyvneného obyčajového práva
germánskych kmeňov (leges barbarorum).
Na území Ostrogótmi podmanenej Itálie je kontinuita rímskoprávnych tradícií azda
najciteľnejšia, a to vzhľadom na uskutočnenú kodifikáciu rímskeho práva vo forme zákonníka
11
Edictum Theodorici Regis, platného tak pre Rimanov, ako aj pre Gótov. Pri minimálnom vplyve
germánskeho obyčajového práva sa v oblasti procesného práva prejavil rímsky cit pre potláčanie
protiprávneho konania sudcov. Zárukou spravodlivého rozhodovania sudcu, a tým aj spravodlivého
procesu, boli odstrašujúce sankcie za dokázanú korupciu, nezákonné rozhodnutie, odopretie
spravodlivosti (denegatio iustitiae) alebo konanie nad rámec právomoci. Tak napríklad sudcovi,
ktorý preukázateľne prijal úplatok za účelom vynesenia rozsudku ohrozujúceho život alebo osobný
12
status (caput) nevinného jednotlivca, hrozil až trest smrti. Ak naproti tomu hrozila len majetková
ujma, sudca alebo ktorýkoľvek súdny zriadenec mohol byť odsúdený k zaplateniu na danú dobu
drakonickej pokuty vo výške štvornásobku sumy prijatého úplatku, resp. spôsobenej majetkovej
13
škody, ktorá pritom mala byť vyplatená v prospech poškodeného účastníka konania. Rovnako ako
sama prísnosť týchto sankcií je zaujímavý aj počet ustanovení, upravujúcich problematiku
nespravodlivosti rozhodovacej činnosti sudcov, a ich systematické zaradenie v rámci zákonníka.
Z celkového počtu 154 článkov Edictum Theodorici Regis obsahuje dokopy 10 článkov,
upravujúcich trestanie nezákonného rozhodovania a zneužívanie právomoci sudcami a súdnymi
14
úradníkmi, pričom už hneď prvých 7 článkov je venovaných práve tejto problematike. Je pravda,
3.1

11

Najnovšie výskumy odmietajú existujúci trend pripisovať autorstvo tohto zákonníka vizigótskemu
kráľovi Teodorichovi (vládol v r. 453-466), a namiesto toho označujú za autorov anonymných
rímskych právnikov, poverených kodifikáciou rímskeho práva ostrogótskym kráľom Itálie,
Teodorichom Veľkým (vládol v r. 493-526). K tomu pozri: LAFFERTY, S. D. W.: The Edictum
Theodorici: A Study of a Roman Legal Document from Ostrogothic Italy. A thesis submitted in
conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Department of History,
University
of
Toronto,
2010,
s.
17-66.
URL:
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/26363/6/Lafferty_Sean_D_201011_PhD_thesis.pdf
[cit. 27.10.2015] (Vydané aj knižne ako: LAFFERTY, S. D. W.: Law and Society in the Age of
Theoderic the Great. A Study of the Edictum Theodorici. Cambridge: Cambridge University Press,
2013.)
12
Čl. 1 Edictum Theodorici Regis: „V prvom rade sme nariadili, že ak sudca prijme peniaze za
účelom vydania rozsudku, ktorý v rozpore s nariadeniami a ustanoveniami verejného práva ohrozuje
život alebo právnu spôsobilosť nevinnej osoby, nech je podrobený trestu smrti.“ (prekl. autor)
Tamže, s. 261. [cit. 27.10.2015]
13
Čl. 2 Edictum Theodorici Regis: „Ak sudca prijme peniaze za účelom vyhlásenia rozsudku na úkor
právnej spôsobilosti alebo majetku osoby, a je z tohto zločinu usvedčený v spravodlivom konaní,
musí zaplatiť štvornásobok sumy, ktorú predtým prijal vo svojej horlivosti s cieľom nečestného zisku,
a táto pripadne v prospech tej osoby, proti ktorej ten, kto bol podplatený, preukázateľne vydal
rozsudok.“; Čl. 3 Edictum Theodorici Regis: „Sudca, ktorý neoprávnene niečo vzal obyvateľom
provincie, príde o svoj úrad, ktorý zneužil a vráti najmenej štvornásobok sumy tým, ktorým
preukázateľne niečo neoprávnene vzal; a ak sudca zomrel, nech sa táto pokuta vymáha od jeho
dedičov.“; Čl. 4 Edictum Theodorici Regis: „Nech sú úradníci ktoréhokoľvek sudcu, ktorí vymáhali
čokoľvek nad rámec toho, čím boli poverení, prinútení pod trestom bitia zaplatiť štvornásobok tým,
ktorým bol takto preukázateľne odobratý ich majetok.“ (prekl. autor) Tamže, s. 261-262. [cit.
27.10.2015]
14
Ide konkrétne o čl. 1 až 7 (čl. 5 – nezákonnosť kontumačného rozsudku a výnimka z tohto
pravidla; čl. 6 – zodpovednosť sudcu sa výkon rozsudku; čl. 7 – povinnosť sudcu riadne zistiť
skutkový stav ako podklad pre verdikt vo veci samej), čl. 55 (trestanie odopretia spravodlivosti,
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že tvorcovia zákonníka upravili aj iné procesnoprávne inštitúty, týkajúce sa dokazovania a otázky
písomného vyhotovovania rozsudkov, ktoré v konečnom dôsledku prispievali k zväčšovaniu právnej
istoty a efektívnosti preskúmavania súdnych rozhodnutí. Procesnoprávne inštitúty však do určitej
miery mohli strácať na význame v situácii, kedy ich reálna aplikácia závisela na osobe sudcu.
Musíme totiž brať do úvahy základnú črtu fungovania súdnictva v Ostrogótskom kráľovstve, ktorou
bolo rozhodovanie podstatného penza súdnych konaní už na úrovni prvostupňového súdu, kde
rozhodoval skoro výhradne samosudca. Ak si potom túto situáciu dáme do súvislosti so
systematickým zaradením ustanovení o trestaní sudcov a súdnych úradníkov za ich nezákonné
počínanie hneď na začiatok Edictum Theodorici Regis, a taktiež s odstrašujúcou funkciou hroziacich
trestov, tak zistíme, že výkon spravodlivosti v danej dobe najviac ohrozovala korupcia a arbitrárnosť
rozhodovania sudcov. Vo svojej podstate nešlo o nič nového. Ostrogóti došli do prostredia, v ktorom
sa len prejavovali dôsledky za dlhé storočia vytvorených spoločenských väzieb, vyvierajúcich zo
systému rímskej klientely. Nebolo potom ničím zvláštnym, keď vplyvný a bohatý patrón z vyšších
spoločenských vrstiev využíval svoje väzby medzi svojimi osobne zaviazanými klientmi,
15
nachádzajúcimi sa aj priamo na súdoch. Snaha o nápravu vo forme zákonov, ktoré mali tomuto
očividne všeobecne známemu javu predchádzať a tiež ho v praxi trestať, nás tak postupne vedie
k hodnotám spravodlivého procesu, implicitne vyjadreným medzi riadkami spomínaných ustanovení
zákonníka Edictum Theodorici Regis.
Korupcia a zneužívanie právomoci sa bytostne dotýkajú morálnej integrity sudcu.
Skutočnosť, že týmto otázkam tvorcovia uvedeného zákonníka venovali relatívne významnú
pozornosť naznačuje, že ani v zásade sofistikované procesné postupy, zdedené po Rimanoch
z doby dominátu, nepredstavovali efektívnu záruku spravodlivého procesu. Podstatou
spravodlivého procesu tu potom bolo také rozhodovanie sudcu, ktoré bolo v súlade tak
16
s prirodzeným právom, ako aj s pozitívnym právom. Ide pritom o požiadavku, ktorá nebola
aktuálna len v prostredí pod vplyvom rímskeho práva. Svojvôľa sudcov v jej rôznych podobách, ako
aj jej trestanie obdobným spôsobom ako u Ostrogótov, môžeme badať aj v zbierke obyčajového
práva germánskeho kmeňa sálskych Frankov z prelomu 5. a 6. storočia, nazývaného ako Lex Salica
17
alebo aj Pactus Legis Salicae. V oboch uvedených príkladoch však sudca mohol takýmto
spôsobom rozhodovať len vtedy, ak odolal vonkajším materiálnym podnetom v podobe úplatku, ako
aj vlastnému vnútornému nutkaniu zneužiť svoje postavenie. Teda vtedy, ak spĺňal morálno-etické
predpoklady pre výkon svojho povolania. Tie najmä v zmysle rímskoprávnej tradície vychádzali z
prirodzeného práva (ius naturale), pozostávajúceho z všeľudských princípov a hodnôt, ktoré boli
stelesnením toho, čo je dobré (bonum), slušné (aequum) a zároveň spravodlivé (iustum), a ktoré
nezákonného uväznenia a nezákonného uloženia telesného trestu), čl. 91 (trestanie osoby, ktorá
upláca sudcu alebo svedkov) a čl. 114 (trestanie sudcu za spoluúčasť na nezákonnom prepustení
usvedčeného zločinca) Edictum Theodorici Regis.
15
K tomu viď viac: Tamže, s. 172-179. [cit. 28.10.2015]
16
Sean Lafferty stotožňuje prirodzené právo s termínom ius a pozitívne právo s termínom lex, keď
cituje Čl. 7 Edictum Theodorici Regis, ktorý vyžaduje od sudcu, aby jeho rozsudok, vychádzajúci
výhradne z objektívne zisteného skutkového stavu, bol v súlade so zásadami spravodlivosti
a platným právom: „Iudex discussis utriusque partis suggestionibus atque documentis id solum
iudicare debet, quod iuri et legibus viderit convenire.“ Tamže, s. 179. [cit. 28.10.2015]
17
Ako príklad možno uviesť čl. LVII Lex Salica, ktorý upravuje trestanie ktoréhokoľvek zo siedmich
porotcov súdu prvého stupňa (tzv. súd stotiny), označovaných ako rachinburgovia, za odopretie
spravodlivosti (denegatio iustitiae) alebo nezákonný rozsudok: „§ 1. Ak ktorýkoľvek z rachinburgov,
zasadajúc v súdnom zhromaždení a prejednávajúc súdny spor medzi dvomi osobami, odmietne
vysloviť (uviesť) zákon, treba, aby im žalobca vyhlásil: „Tu vás ja vyzývam ustanoviť rozhodnutie
podľa Salického zákona.“ Ak oni (znova) odmietnu vysloviť zákon, sedem z týchto rachinburgov do
západu slnka sa odsudzuje na pokutu 120 denárov, čo robí 3 solidy.; § 3. Ak ich však
rachinburgovia budú súdiť nie podľa zákona, ten, proti komu vynesú rozhodnutie, nech podá na nich
žalobu a ak bude vstave dokázať, že súdili nie podľa zákona, každý z nich sa odsudzuje na pokutu
600 denárov, čo robí 15 solidov.“ BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO
PraF UK, 2007, s. 40. Viac o súdnom systéme a procesnom práve vo Franskej ríši viď v: TRETERA,
J. R.: Právní dějiny germánských etnik do zániku francké říše. In: Dějiny evropského kontinentálního
práva. Praha: Linde, 2003, s. 121-124, 127-128; VYŠNÝ, P., PUCHOVSKÝ, J., ŠOŠKOVÁ, I.:
Svetové dejiny štátu a práva. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2013, s. 117.
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nastupovali tam, kde právny poriadok z určitých dôvodov nechcel ustanoviť najspravodlivejšie
18
rozriešenie veci. Tieto hodnoty predstavovali v poňatí rímskeho práva určitý interpretačný
prostriedok, poskytujúci právnikom oporu pri vytyčovaní hraníc medzi všeobecne akceptovaným,
prirodzeným a rozumným poriadkom ľudských záujmov a nežiaducimi spoločenskými javmi nad
19
tento rámec. V Edictum Theodorici Regis nenájdeme katalóg týchto prirodzenoprávnych morálnoetických hodnôt, ktoré by mali byť vlastné každému sudcovi. Zo znenia jednotlivých ustanovení
o trestaní nezákonného konania sudcov, vytyčujúcich hranicu medzi normálnym a abnormálnym,
medzi spravodlivým a nespravodlivým, je však možné ich odvodiť.
V prvom rade sa od sudcu vyžadovala jeho nestrannosť. Korupcia, ktorú Edictum
Theodorici Regis trestal prísnymi sankciami, útočila práve na túto vlastnosť sudcu, ktorá má
garantovať objektívne zhodnotenie a rozhodnutie spornej veci. Práve vzhľadom na prísnosť
postihu korupcie a pozornosť, ktorá jej bola venovaná v sledovanom období raného stredoveku,
možno hovoriť, že nestrannosť sudcu predstavovala základný atribút a súčasne garanciu
spravodlivého procesu. Len nestranný, a teda objektívny sudca mohol riadne spornú vec preskúmať
a zhodnotiť, riadne zistiť skutkový stav a zabezpečiť si tak dostatočný podklad pre svoje spravodlivé
rozhodnutie vo veci samej.
Dôležité miesto následne zaujímala aj sama spravodlivosť sudcu, vyjadrená v podobe
morálneho záväzku rozhodovať v súlade s platným právom. Trestanie sudcovej svojvôle pri
rozhodovaní poukazuje práve na ignorovanie predpisov a zásad platného práva, kedy napriek ich
ustanoveniam sudca odmieta poskytnúť oprávnenému subjektu to, čo mu v súlade s právom náleží.
Viazanosť sudcu platným právom tak predstavuje imanentný atribút spravodlivosti
a spravodlivého procesu. Sudca rozhodujúci na základe a v súlade s platným právom tak nikdy
nemôže odoprieť výkon spravodlivosti tomu, kto oň požiada.
Ako sme mohli vidieť z analyzovaných primárnych prameňov, tieto hodnoty boli vlastné tak
rímskemu právu, ako aj germánskemu obyčajovému právu v prostredí ranostredovekých
európskych monarchií. Ich morálno-etický rozmer, vyvierajúci najmä z prirodzeného práva, začal byť
postupne dopĺňaný a modifikovaný novým hodnotovým systémom v podobe kresťanskej morálky.
V otázke spravodlivosti a spravodlivého procesu sa pritom tieto dva hodnotové systémy do značnej
miery prekrývali. Kresťanstvo, ktoré si prostredníctvom misijnej činnosti duchovenstva a prijatia
novej viery vládnucimi elitami a ich poddanými našlo svoju cestu do podstatnej časti
ranostredovekej Európy, sa postupne stalo kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim vtedajšie právne
myslenie. Boli to totiž príslušníci duchovenstva ako prakticky jediní nositelia vzdelanosti tej doby,
ktorí boli autormi väčšiny právnych pamiatok z tohto obdobia a ktorí vytesnili prázdne miesto po
20
rímskych juristoch.
Príslušníci duchovenstva v období raného stredoveku pre panovníkov spisovali súbory
pravidiel pre správne vládnutie. Do týchto spisov premietali aj kresťanský pohľad na spravodlivosť,
ktorý si mali panovníci osvojiť pre blaho svojich poddaných. Význam týchto „exhortácií“ ako zdroja
komplexného ideálu spravodlivosti bol jednoznačný. Išlo o snahu trvalého zakotvenia systému
kresťanskej morálky v každodennom živote. Osvojením si tohto hodnotového systému sa sám
panovník ako najvyšší sudca a držiteľ najvyššej svetskej moci mal stať žijúcou garanciou jeho
reálnej aplikácie v praxi. Obdobie raného stredoveku je totiž zo štátoprávneho hľadiska obdobím
sformovania osobného konceptu štátu, založeného na myšlienke personifikácie štátu v osobe
panovníka. Štát bol chápaný v kontexte osobných a charizmatických pojmov, označujúcich
postavenie (status) panovníka ako držiteľa najvyššej svetskej moci s urodzeným postavením (status
21
regis). Ak teda panovník prijal hodnoty kresťanskej morálky za svoje, tak sa automaticky počítalo
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BLAHO, P.: Prirodzené právo – ius naturale (všeobecné úvahy). In: Ius naturale – ius civile – ius
gentium: miesto a úloha prirodzeného práva v prostredí rímskeho práva. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 13-14.
19
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Tento náhľad sa len veľmi pomaly (cca. do konca 14. storočia) posúva do abstraktnejších
predstáv o štáte ako o stave (pomeroch) v kráľovstve, stave vecí verejných (status reipublicae),
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s ich prijatím aj u jeho poddaných. Okrem vytvorenia regulačného rámca pre medziľudské vzťahy sa
tak vedľajším produktom stávalo aj šírenie kresťanskej viery. Dobrým príkladom takýchto snáh sú aj
primárne pramene domácej proveniencie.
Najvýrečnejším je v tomto smere dielo z prostredia Veľkomoravskej ríše Napomenutia
vladárom, ktorého autorstvo sa pripisuje Sv. Metodovi. V ňom sú prostredníctvom biblických
podobenstiev prezentované základné morálne hodnoty každého kresťanského panovníka, ktoré
majú byť zárukou spravodlivého výkonu súdnictva. Panovník tak mal byť v prvom rade objektívny
22
a za tým účelom nemal svoje rozhodnutie zakladať na krivých svedectvách a nedôsledne
23
zistenom skutkovom stave. Ako sudca sa mal panovník snažiť o nestranné rozhodovanie
sporov, s čím bola spojená povinnosť zaistenia rovnosti účastníkov konania. V súlade
s kresťanskou morálkou bolo totiž cieľom predchádzať rozšírenému javu protežovania rodinných
24
príslušníkov alebo iných spriaznených osôb. Napomenutia vladárom ako prameň poznania práva
nám teda poskytuje možnosť porovnať vývoj hodnôt spravodlivého procesu v priebehu raného
stredoveku. Je evidentné, že aj napriek rôznym ideovým východiskám, mali pohanské aj kresťanské
zásady spravodlivosti spoločné zameranie na osobu sudcu. Ten tak v ideálnej, ako aj v praktickej
rovine reprezentoval skutočnú garanciu výkonu spravodlivosti v praxi bez ohľadu na jeho
spoločenské postavenie.
Spravodlivý proces vo vrcholnom stredoveku
Trend spájania hodnôt spravodlivosti s osobou sudcu, ktorými boli v prvom rade panovník
ako najvyšší sudca v krajine a hlavný garant spravodlivosti, a až po ňom ostatní sudcovia,
pokračoval aj v období vrcholného stredoveku. Morálno-etické hodnoty, zabezpečujúce spravodlivý
priebeh súdneho konania a spravodlivý verdikt vo veci samej, je opäť možné nájsť v dokumentoch
domácej proveniencie. Ideál spravodlivého panovníka, sprostredkujúceho právo každému
v súlade s požiadavkami kresťanskej morálky, je zachytený v piatej časti Knihy mravných ponaučení
svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi. Jeho vyjadrenie má opäť formu exhortácií,
vychádzajúcich z biblických podobenstiev. Podstata spravodlivosti výkonu súdnictva tkvela
v dodržiavaní základných princípov, ktorými sú viazanosť právom, riadne zistenie skutkového
25
stavu a pod vplyvom kresťanstva aj snaha o umiernenosť pri ukladaní trestov. Tak, ako mali byť
tieto zásady vlastné samotnému panovníkovi, mali byť vlastné aj sudcom, ktorí sprostredkúvali
spravodlivosť v jeho mene. Svedčia o tom Zákony prvých Arpádovcov z obdobia 11. až začiatku 12.
storočia, ktoré uložením rovnakých morálno-etických povinností na plecia radových sudcov vyznačili
3.2

kedy dochádza k spojovaniu dobrého stavu panovníka s dobrým stavom kráľovstva. SKINNER, Q.:
O státě. Praha: OIKOYMENH, 2012, s. 7, 9-12.
22
„Lebo príde prorok Mojžiš, Bohom poučený, a ako prvý povie vládcom: „Výpoveď lichú, povedal,
neprijmeš.“ (2 M 23, 1) O čom sa hovorí, že je výpoveď lichá? Nuž lichú výpoveď, t.j. bez svedkov,
iba po spásnom a zjavnom zákonnom vyšetrovaní prijmem. (Múdr. 6, 1)“ LYSÝ, M.: Pramene
k právnym dejinám Slovenska I. (do roku 1918) Bratislava: VO PraF UK, 2009, s. 22.
23
„Predovšetkým tí, čo od Boha prijali moc, dôkladne skúmajú spory ľudí, ktorí patria medzi ich
(ľudí), trpezlivo vyšetrujúc vynášajú každý deň rozsudok.“ Tamže.
24
„Ich povinnosťou je, aby ani jedného človeka im podriadeného nemali za lepšieho než oba zákony
Božie, ani brata, ani dieťa, ani priateľa, ani nikoho iného, dobre vediac a majúc na pamäti to, čo je
napísané v Božom zákone: „Ten kto povie otcovi svojmu a matke svojej: Nepoznal som ťa, ani
svojich bratov som nepoznal, ani svojich synov som nepochopil. Pre tvoj zákon som zachoval
spravodlivosť tvoju.“ (5 M 33, 9) Ďalej to, čo je vpísané do svätých evanjelií: „Ten, kto miluje otca
alebo matku viac ako mňa, nie je na moju podobu.“ (Mt 10, 37)“ Tamže.
25
„Byť trpezlivý a dbať na právo je piatou ozdobou kráľovskej koruny. Kráľ a prorok Dávid hovorí:
„Bože, odovzdaj svoj súd kráľovi“ (Por. Ž 71, 1) a ten istý hovorí na inom mieste: „Kráľovou cťou je
láska k právu.“ (Ž 98, 4) O trpezlivosti hovorí apoštol Pavol „so všetkými majte trpezlivosť“ (Por. 1
Te 5, 14) a Pán v evanjeliu „keď budete trpezliví, získate svoje duše.“ (L 21, 19) O to sa, môj syn
usiluj: ak chceš mať kráľovskú česť, miluj právo, a ak si chceš získať svoju dušu, buď trpezlivý. ...
Kedykoľvek budeš súdiť spor spravodlivého človeka alebo budeš mať vyniesť hrdelný rozsudok,
nebuď pri tom netrpezlivý ani sa o jeho vine neuisťuj prísahou – to je nevyhnutne nepevné a krehké,
pretože hlúpe rozhodnutia budú zrušené.... Keď sa ti teda naskytne niečo, čo prináleží súdiť tvojej
dôstojnosti, súď to trpezlivo a milosrdne bez prisahania, aby tvoja koruna bola slávna a dôstojná.“
Tamže, s. 42.
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cestu postupnej transformácii ideálu spravodlivého panovníka na ideál spravodlivého sudcu. Okrem
26
toho, že sudca nesmel odoprieť spravodlivosť (denegatio iustitiae) , nesmel taktiež prekročiť
27
28
svoju teritoriálne vymedzenú jurisdikciu , nesmel sa dopustiť prieťahov v konaní a nesmel
29
vyniesť nezákonný rozsudok , za čo sa prípadne mal zodpovedať pred príslušnou svetskou alebo
30
cirkevnou autoritou. Spravodlivosť teda nemala byť výsada a charakteristická črta iba u panovníka,
ale u každého, kto bol poverený výkonom súdnictva a tým aj sprostredkovaním spravodlivosti.
Klasickým a najvýraznejším príkladom rozvoja tohto trendu v priebehu vrcholného stredoveku sa
stal francúzsky kráľ Ľudovít IX. Svätý (ďalej len „Svätý Ľudovít“).
S osobou Svätého Ľudovíta je pevne zviazané jeho renomé spravodlivého panovníka. Vďaka
tomu sa na neho v záujme urovnania svojich sporov obracali nielen jeho priami poddaní, ale aj iné
urodzené osobnosti s celej Európy, ktoré ho vyhľadávali ako arbitra. Niečo také bolo možné len
vďaka skutočnosti, že Svätý Ľudovít bol svojimi súčasníkmi vnímaný ako žijúce stelesnenie
stredovekého ideálu spravodlivého panovníka, oplývajúceho kresťanskými morálno-etickými
vlastnosťami a cnosťami. Vazal, osobný priateľ a spoločník Svätého Ľudovíta na jeho križiackych
výpravách v jednom, Jean de Joinville, nám v životopisnom diele Život Ľudovíta Svätého zanechal
pomerne rozsiahly opis charakterových vlastností Svätého Ľudovíta, na základe ktorých si môžeme
urobiť jasný obraz o dôvodoch, prečo ho jeho súčasníci vnímali ako najvyššiu autoritu vo veciach
výkonu spravodlivosti. Svätý Ľudovít sa snažil inšpirovať svoje okolie vlastným príkladným konaním
v súlade s kresťanskou morálkou. Medzi jeho najviac rešpektované vlastnosti tak môžeme zaradiť
31
32
33
34
najmä obetavosť , pravdovravnosť , bohabojnosť a spravodlivosť. Tieto charakterové
vlastnosti Svätý Ľudovít nepestoval len u seba, ale vyžadoval ich navyše aj od jemu podriadených
kráľovských úradníkov a sudcov. V rámci svojej justičnej reformy z druhej polovice 13. storočia,
nesúcej sa v znamení posilňovania ústrednej moci panovníka, vo svojich nariadeniach
(ordonnances) zreteľne načrtol morálno-etický rámec výkonu spravodlivosti reprezentantmi
kráľovskej moci.
26

Čl. 6 písm. a) II. knihy zákonov kráľa sv. Ladislava: „V prípade, že sudca neodreže nos otrokovi,
alebo neobesí slobodného stratí všetko, okrem svojich synov a dcér a samého sudcu nech predajú.“
LACLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska I. Od najstarších čias do
roku 1790. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2007, s. 73.
27
Čl. 16 III. knihy zákonov kráľa sv. Ladislava: „Chceme, aby každý sudca súdil iba osoby vo
svojom obvode a vo svojej teritoriálnej pôsobnosti.“ Tamže, s. 79.
28
Čl. 24 III. knihy zákonov kráľa sv. Ladislava: „Keď niekto v spore viac ako tridsať dní predlžuje
svoje rozhodnutie, nech ho zbijú.“ Tamže, s. 80.
29
Čl. 25 písm. b) III. knihy zákonov kráľa sv. Ladislava: „ak niekto tvrdí o sudcovi, že rozhodol
nespravodlivo a nevie to dokázať, nech zaplatí päť penzí, ak to vie dokázať, nech je sudca odvolaný
a peňažnú pokutu nech dvojnásobne vráti a okrem toho dá päť penzí.“ Tamže.
30
Čl. 23 I. knihy zákonov kráľa Kolomana: „Sudca, ktorý nespravodlivo rozsúdi spor, nech je
povolaný pred kráľovský súd pečaťou, bez pečate pred synodu.“ Tamže, s. 82.
31
„Ten svatý muž z celého srdce miloval Boha a napodoboval jeho skutky, což se projevilo tak, že
podobně jako Bůh zemřel z lásky ke svému lidu. Také se král častokrát vystavil nebezpečí z lásky
ke svému lidu, a to přesto, že se tomu mohl, kdyby chtěl, snadno vyhnout...“ Jan ze Joinvillu: Život
Ludvíka Svatého. Praha: Argo, 2014, s. 22.
32
„Ptal se mne, zda se chci těšit úctě na tomto světě a po smrti se dostat do ráje. Odvětil jsem mu,
že ano. A on mi řekl: „Varujte se tedy toho, abyste vědomě konal nebo mluvil tak, že kdyby se to
všichni dozvěděli, nemohl byste se k tomu přiznat a říci: 'Ano, to jsem udělal, to jsem řekl.'“ Tamže,
s. 23.
33
„Říkal, že máme tak pevně věřit článkům víry, abychom ani v hodině smrti, ani kvůli strádání, jež
by hrozilo našemu tělu, neprojevili sebemenší vůli jít proti nim, a to ani slovem, ani skutkem....“
Tamže, s. 27.
34
„Na hrad v Hyères...přišel za králem jeden bratr provazník (františkánsky kazateľ Hugo z Digne;
pozn. autor). A aby ho poučil, sdělil mu v kázání,... že se ani u věřících, ani u nevěřících nesetkal
s tím, aby zaniklo nějaké království nebo aby se v něm změnila vrchnost, vyjma případů, kdy se
v něm nedostávalo spravedlnosti. „Nuže,“ pravil, „nechť si král, jenž odchádzí do Francie, dá dobrý
pozor na to, aby dobře a bez průtahů konal spravedlnost ve své zemi, aby mu náš Pán dopřál
udržení míru a pokoje v království po všechen čas jeho života.“...Král na toto ponaučení
nezapomněl a spravoval svou zemi dobře a poctivě a v souladu s Boží vůlí,...“ Tamže, s. 30.
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Najvýznamnejším bol v tomto smere tzv. „Veľký edikt“ z roku 1254 (statutum generale,
statuta sancti Ludovici, establissement le roi), ktorého pôsobnosť bola v roku 1256 v o niečo
pozmenenej verzii rozšírená iba z juhu na celé Francúzske kráľovstvo. Vo svojej podstate išlo
o kráľovské nariadenie, ktoré malo za úlohu reformovať existujúcu sústavu verejnej správy
a súdnictva s cieľom zamedziť rozšírenému javu zneužívania právomoci kráľovskými úradníkmi.
Svätý Ľudovít sa preto rozhodol tento nežiaduci jav riešiť dvojako. Jednak zakázal kráľovským
senešalom ako priamym reprezentantom kráľa porušovať pri uplatňovaní kráľovských nariadení
existujúce miestne obyčaje, čím vyšiel v ústrety požiadavkám miestneho obyvateľstva, a jednak
vytvoril súpis príkazov a zákazov, vzťahujúcich sa na výkon verejnej správy a justície, čím vo
svojej podstate vytvoril predobraz moderného kódexu profesijnej etiky. Bojujúc proti korupcii Veľký
edikt z roku 1254 všetkým kráľovským úradníkom výslovne zakazoval pýtať si za výkon úradnej
povinnosti akúkoľvek odmenu, zakazoval prijímanie darov presahujúcich hodnotu 10 šilingov
a darov pre svoje manželky a deti, ako aj dávať dary svojim nadriadeným alebo ich manželkám
a deťom. V záujme ochrany kráľovej cti a dôveryhodnosti ich vlastného úradu pred jej
pošpinením ich nevhodným správaním sa mali všetci kráľovskí úradníci povinne vyhýbať
akémukoľvek prejavu rúhania a všetkým druhom morálnych pokleskov ako bolo prevádzkovanie
úžery, holdovanie hazardným hrám alebo navštevovanie krčiem a nevestincov. Vzniku konfliktu
záujmov sa malo predísť zákazom kúpy domov v mieste výkonu ich funkcie a zákazom ženiť sa
v tomto mieste, ktorý platil pre samých kráľovských úradníkov, ako aj ich deti. Navyše pri skončení
ich funkčného obdobia museli bývalí kráľovskí úradníci alebo ich právni zástupcovia zotrvať 40 dní
v teritoriálnom obvode ich jurisdikcie, aby sa mohli zodpovedať prípadným sťažnostiam voči ich
35
predošlým úradným úkonom. Aj napriek ťažkej splniteľnosti týchto kritérií v praxi bola morálna
integrita a profesijná etika osôb vykonávajúcich justičné povolanie vnímaná ako základný
predpoklad dosiahnutia spravodlivosti. Nakoniec sám Svätý Ľudovít si svoje medzinárodne
uznávané postavenie spravodlivého panovníka vyslúžil svojimi skutkami, ktoré odrážali ním
36
vyznávané hodnoty kresťanskej morálky. Právne normy sa teda stali len sprostredkovateľom tohto
ideálu, ktorý mohli po jeho osvojení zaviesť do praxe jedine sudcovia ako jeho noví nositelia.
Okrem toho proces centralizácie moci do rúk panovníka a posilňovanie autority kráľovských
úradníkov viedli k postupnému formovaniu nových procesnoprávnych noriem a inštitútov,
ktoré sa ich obsiahnutím v kráľovských nariadeniach stávali zákonnými garanciami spravodlivého
procesu. Išlo o vedľajší produkt súboja kráľovskej a zemepanskej justície, kde sa kráľom
presadzované morálne hodnoty stávali okrem prostriedku implementácie ideálu spravodlivosti
37
v praxi aj prostriedkom posilňovania jeho vlastnej autority voči vlastným lénnikom a poddaným.
Krokom vpred pri zabezpečovaní spravodlivého priebehu procesu v podmienkach stredovekého
procesného práva bola snaha Svätého Ľudovíta implementovať v praxi zásadu prezumpcie neviny.
Obsiahnutá už vo Veľkom edikte z roku 1254, sa po jeho novelizácii ediktom z roku 1256 stáva
základným princípom najmä v trestnom konaní vo veci stíhania kacírstva, pretože „nikto nesmie byť
38
zbavený svojich práv bez dôkazov o jeho zločine a bez procesu.“ Vzťahuje sa však len na tých
obvinených, ktorí po vznesení obvinenia neutiekli a na tých, ktorí neboli právoplatne odsúdení.
Svätý Ľudovít rovnako presadzoval odklon od inštitútu kolektívnej zodpovednosti, pokiaľ nebolo
35

LE GOFF, J.: Saint Louis. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009, s. 158-159.
Všeobecné povedomie o vysokom morálnom kredite Svätého Ľudovíta aj za hranicami
Francúzskeho kráľovstva dokazuje napríklad arbitráž z jari roku 1259. Svätý Ľudovít v nej rozsúdil
klasický feudálny spor týkajúci sa nevery vazala (infidelitas), medzi križiackymi šľachticmi z Grécka,
achájskym kniežaťom Viliamom II. de Villehardouin a aténskym vojvodom Guyom de la Roche.
Záznamy o pozadí a priebehu arbitráže sa nám dochovali na stránkach tzv. Morejskej kroniky,
naratívneho prameňa, obsahujúceho najmä politické a vojenské dejiny križiackeho Achájskeho
kniežatstva. Neznámy autor sa v súvislosti s povesťou Svätého Ľudovíta vyjadril nasledovne: „Rytier
prejavil kráľovi úctu a odovzdal mu list od kniežaťa Viliama. A kráľ ho prijal a prikázal ho prečítať;
a potom, čo kráľ v úplnosti pochopil čin, ktorého sa vojvoda svojho času dopustil voči kniežaťu,
múdro z toho vycítil, že achájsky knieža za ním vojvodu poslal preto, že jeho česť je svetu známa.“
LURIER, H. E. (ed.): Crusaders as Conquerors. The Chronicle of Morea. New York, Londýn:
Columbia University Press, 1964, s. 172.
37
LE GOFF, J.: Saint Louis. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009, s. 165-167, 176180.
38
Tamže, s. 164.
36
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v riadnom súdnom konaní preukázané spolupáchateľstvo obvinených osôb. V súlade s dobovým
trendom odstraňovania iracionálnych dôkazných prostriedkov, nastúpeným už katolíckou
cirkvou na štvrtom lateránskom koncile v roku 1215, Svätý Ľudovít svojimi ediktmi z rokov 1245,
1247, 1260 a 1261 zakázal používanie ordálií a súdnych súbojov, ktoré nariadil nahradiť
39
racionálnejšími dôkaznými prostriedkami vo forme svedeckých výpovedí. Vo svojej podstate však
tieto opatrenia v kontexte svojej doby nepredstavujú systematickú snahu o sformovanie zákonných
garancií spravodlivého procesu. Ide skôr o reakciu na najkrikľavejšie prejavy nespravodlivosti
feudálnej justície, a aj to len s limitovaným dopadom vzhľadom na aktuálne pomery stavovskej
spoločnosti a vzťahy medzi panovníkom a stavmi. Reálnou garanciou spravodlivého procesu
ostával aj naďalej sudcami do praxe uvádzaný ideál spravodlivosti, založený na hodnotách
kresťanskej morálky. Tento trend je nakoniec badateľný ešte na prelome stredoveku a renesancie.
Spravodlivý proces na sklonku stredoveku
Rozkvet myšlienok humanizmu a renesancie na prelome 15. a 16. storočia sa prejavil aj
v rovine právneho myslenia. Vývojový posun od stredovekého spôsobu myslenia, vychádzajúceho
striktne z kresťanského náboženstva a teológie, ku obrodeným kategóriám klasického rímskeho
práva, je badateľný aj na kodifikácii obyčajového práva Uhorského kráľovstva z pera Štefana
40
Werbőczyho, Opus Tripartitum.
Návrat k rímskoprávnym kategóriám a spôsobu uvažovania sa v Opus Tripartitum prejavil
v spôsobe definovania spravodlivosti. Tá bola v duchu rímskoprávneho vnímania práva ako umenia
dobra a spravodlivosti (ars boni et aequi) Werbőczym ponímaná ako pojem prirodzeného práva,
spoločného pre všetky národy a živočíšne druhy na Zemi, vyvierajúceho jednak z podstaty v prírode
41
bežne existujúcich daností a zákonitostí, ako aj Božieho zákona. Spravodlivosť bola definovaná
ako najvyššia morálna cnosť, ktorá vždy a za každých okolností poskytovala každému jednotlivcovi
jeho dôstojnosť a všetko to, na čo mal na základe jemu prislúchajúcich subjektívnych práv aj
42
43
nárok. Právo bolo len prostriedkom, napomáhajúcim výkonu spravodlivosti v praxi. Pomyselný
kruh sa nakoniec uzatváral pri osobe sudcu, ako osoby vykonávajúcej zákon a sprostredkujúcej
44
spravodlivosť v ňom obsiahnutú jednotlivcom. Aby potom výkon spravodlivosti, sprostredkúvaný
3.3
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Tamže, s. 166, 181, 556.
BEŇA, J., GÁBRIŠ, T.: Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918) Bratislava: VO PraF
UK, 2008, s. 48.
41
Úvod, čl. 2: „§ 4. Totiž prirodzené právo majú všetky národy spoločné, lebo všade vyplýva
z prirodzených pudov, ktorým príroda naučí každé zviera, a nie z určitých nariadení. A toto nie je len
vlastnosťou ľudského druhu, ale aj každého zvieraťa.... § 5. Inak ďalej za prirodzené právo
považujeme to, čo je napísané v Mojžišových zákonoch a v evanjeliu; čím je prikázané, aby sme sa
správali voči iným tak, ako chceme, aby sa správali oni k nám a čím je zakázané, aby sme robili
iným to, čo nechceme, aby konali oni nám....“ ŠTENPIEN, E.: Tripartitum. Žilina: Eurokodex,
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 2008, s. 54-55.
42
Úvod, čl. 1: „Totiž spravodlivosť je ďalej taká trvalá a večná vôľa, ktorá každému poskytuje jemu
vlastné právo. Nie vždy však len s ohľadom na konanie, ale aj na pohnútku. Lebo spravodlivosť je
stav duše a popud mysle, na základe ktorého niekoho označujeme za spravodlivého; totiž keď
priznáva bez zvýhodnenia a osobných výsad každému jeho právo podľa toho, ako sám vládze. § 1.
Spravodlivosť je ďalej aj taká dobrá vlastnosť, ktorá každému poskytuje jeho dôstojnosť....“; Úvod,
čl. 5: „§ 1. Lebo spravodlivosť je cnosť, a to morálna.... § 2. Ďalej, spravodlivosť je medzi cnosťami
najvyšším dobrom,...“ Tamže, s. 53, 57.
43
Úvod, čl. 1: „§ 3. A spravodlivosť je dvojakého druhu; totiž: prirodzená a zákonná. Prirodzená je
tou stálou a večnou vôľou, ktorá (ako som už predtým povedal) každému prizná jeho právo....
Zákonnou potom nazývame zákon, ktorý sa často mení, bez ktorého nemôžu dlho jestvovať národy
ani štáty....“; Úvod, čl. 5: „§ 3. Ďalej, spravodlivosť každému prizná, čo mu patrí; právo tomu
napomôže;...“ Tamže, s. 54, 57.
44
Úvod, čl. 13: „A keďže sudcovia vykonávajú zákony, oni sú tými, čo preskúmajú každú vec
a správne rozhodnú na základe im patriacej právomoci, preto je namieste, aby sme niečo povedali
aj o nich. § 1. Preto musíme vedieť aj to, že sudcu nazývame „judex“ alebo „jus dicens“, teda ako
toho, kto vysloví právo, lebo súdi podľa práva, teda vysluhuje ľudu spravodlivosť. § 2. A právo je
predmetom spravodlivosti; preto k pojmu rozsudok len toľko, že je to určenie spravodlivosti alebo
práva vo veci, ktorá sa dostane do rúk sudcu....“ Tamže, s. 64.
40
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sudcom, spĺňal kritériá spravodlivosti, bolo povinnosťou sudcu zachovávať morálne hodnoty
spravodlivosti. Sudca tak musel disponovať morálnymi cnosťami, s ktorými sa stretáme už od
počiatku stredoveku, a ktoré sú aj napriek ich inému, humanistickému podaniu čo do povahy
a obsahu stále rovnaké. Spravodlivý sudca totiž podľa Werbőczyho mal vždy dôkladne zistiť
skutkový stav ním preskúmavanej kauzy, mal zachovávať rovnosť procesných strán
v prebiehajúcom konaní, mal si zachovať vlastnú nestrannosť a nepredpojatosť, ako aj dodržať
predpisy platného práva, pričom jeho rozhodnutie malo byť primerané povahe rozhodovanej
45
veci.
Aj na sklonku stredoveku teda bola alfou a omegou spravodlivého procesu morálna integrita
sudcu. Morálnym hodnotám, ktoré mali garantovať spravodlivý proces, sa pritom v súlade s trendom
nastúpeným už v období vrcholného stredoveku dostalo písomného vyjadrenia spolu s ostatnými
normami platného obyčajového práva. Tým sa posunuli z roviny ústne tradovaného kresťanského
ideálu, do roviny formalizovaných pravidiel správania sa. Ich dodržiavanie už teda nespočívalo len
na svedomí každého jednotlivca. Išlo o hodnotový štandard, vymožiteľný orgánmi verejnej moci
v prostredí monarchií, postupne sa uberajúcich smerom k modernému štátu a právu. Pomaly sa tak
začína zreteľnejšie črtať hranica medzi morálkou ako abstraktným ideálom a právom ako jeho
odrazom v reálnom svete.
ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE – MINULOSŤ v. PRÍTOMNOSŤ
Pre vývoj stredovekého vnímania spravodlivého procesu sú charakteristické dva javy –
cyklickosť a kontinuita.
Raný stredovek nám ponúka pohľad na prechod od doznievajúceho vplyvu rímskoprávnych
tradícií k hodnotám kresťanskej morálky. Kazuistickú právnu úpravu otázok výkonu justície,
zameranú na boj s negatívnymi javmi ako bola korupcia alebo zneužívanie právomoci sudcami,
postupne nahradil kresťanstvom inšpirovaný a biblickými podobenstvami vyjadrený ideál
spravodlivého panovníka. Ten dokonale vyhovoval centralizovaným monarchiám raného
stredoveku, v ktorých panovník držal vo svojich rukách najvyššiu moc a z toho titulu vystupoval ako
najvyšší sudca v krajine. Aj napriek rozdielnemu ideovému základu, existoval medzi týmito dvomi
koncepciami spojujúci prvok vo forme rovnakých morálnych hodnôt, ktorých dodržiavanie malo
zaistiť spravodlivosť súdneho konania. Tak rímske právo, ako aj kresťanská morálka poukazovali na
morálne hodnoty a princípy, ktoré mali byť vlastné každému sudcovi. Patrili sem nestrannosť,
objektívnosť pri dokazovaní a rozhodovaní, viazanosť právom (prirodzeným i pozitívnym) a rovnosť
účastníkov súdneho konania.
Na tento trend nadväzuje vývoj vo vrcholnom stredoveku. Ideál spravodlivosti,
personifikovaný do osoby panovníka, sa postupne rozširoval aj na ostatné osoby, vykonávajúce
povolanie sudcu. Kráľovskí úradníci a sudcovia, ktorí vykonávali súdnu moc v kráľovom mene, mali
byť viazaní tými istými morálnymi hodnotami a princípmi, ktoré mali byť vlastné panovníkovi. Došlo
tak k prechodu od ideálu spravodlivého panovníka, k ideálu spravodlivého sudcu. Jeho obsah sa
4

45

Úvod, čl. 14: „A k tomu, aby bol rozsudok vysluhovaním spravodlivosti, sú (podľa Svätého
Tomáša) potrebné tri veci. Po prvé: aby vyplýval zo sklonu k pravde; po druhé: aby pochádzal
z moci sudcu a jeho právomoci; po tretie: aby vyplýval z triezveho pohnutia mysle. § 1. Lebo ak je
rozsudok v rozpore so skutočnou spravodlivosťou alebo pochádza od tých, čo nemajú moc súdiť;
alebo obchádza triezve pohnútky mysle, vtedy nie je správny ale ho považujeme za vadné
a zakázané rozhodnutie....§ 4. Osobitne povinnosťou sudcu je, aby všetko dôkladne posúdil;...Nech
v konaní neuprednostňuje žiadneho účastníka pred iným; nevyberá si osoby a útlak iného nech
posudzuje ako vlastný. Predovšetkým nech je uchránený pred duševnými vášňami, aby sa neriadil
láskou, nenávisťou alebo prosbami....§ 5. Nech sudca pri prijímaní rozsudkov nie je prehnane
prísny, ale ani príliš milostivý: ale iba spravodlivý....Lebo tam, kde spravodlivosť prekročí svoju
mieru, stane sa matkou zločinu nemilosrdnosti a jeho omilostenie vedie k zániku poriadku....“ Úvod,
čl. 15: „...súdenie prináleží sudcovi ako vykonávateľovi verejnej moci, preto pri jeho výkone nesmie
zisťovať skutkový stav podľa toho, čo sa dozvedel ako súkromná osoba; ale podľa toho, o čom sa
dozvie ako úradná osoba. § 1. A dozvedieť sa to môže dvojako: všeobecne, čiže prostredníctvom
verejných, božích alebo ľudských zákonov, kde je neprípustné dokazovanie; alebo osobitne, na
základe listín, svedkov alebo iných zákonných dôkazov, ktoré pri súdení musí vykonať, nie však na
základe toho, čo vie ako súkromná osoba....“ Tamže: s. 65-66.
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pritom začína rozširovať s príchodom kráľovskej normotvorby, regulujúcej priebeh súdneho konania,
ako aj vytvárajúcej morálno-etický rámec tejto činnosti výpočtom hodnôt určitého predobrazu
modernej profesijnej etiky. Právne normy sa v dôsledku toho stávajú odrazom a podrobným
rozpracovaním dovtedy viac-menej abstraktného, náboženstvom diktovaného ideálu. Vynára sa tak
aj náznak diferenciácie medzi morálkou (ideál) a právom (odraz ideálu v realite). Na tento trend
následne nadviazal aj vývoj na prelome stredoveku a renesancie. Aj napriek opätovnému návratu
k rímskorpávnej tradícii zostal aj naďalej základom spravodlivého procesu na morálnych hodnotách
založený ideál spravodlivého sudcu.
Môžeme teda vidieť, že aj keď dochádza ku striedaniu a opätovnému návratu rozdielnych
ideových koncepcií zabezpečenia spravodlivého priebehu súdneho konania, počas celého
stredoveku existuje prvok kontinuity v podobe ideálu spravodlivosti, vnímaného ako súboru
morálnych cností a hodnôt jednotlivca – sudcu, umožňujúcich bezchybný a všeobecne
akceptovateľný výkon spravodlivosti v praxi. Čo predstavovalo prvok rozdielnosti, ako vplyv
cyklickosti vývoja tohto ideálu, bola len rozdielna miera a spôsob jeho formalizácie, prechádzajúca
od normatívnych textov raného stredoveku, cez nenormatívne náboženské texty odporúčacieho
charakteru, až po kráľovské edikty a spísané obyčajové právo.
Aký bude teda výsledok konfrontácie dvoch rozdielnych pohľadov na spravodlivý proces, a to
pohľadu stredoveku a pohľadu súčasnosti? Kým stredovek považoval za ústredný pojem
spravodlivého procesu morálno-etický ideál, súčasnosť kladie dôraz na formalizovaný systém
ústavných a zákonných garancií. Stredovek vnímal ako hlavnú garanciu spravodlivého procesu
morálnu integritu sudcu, postavenú na prirodzenoprávnych a náboženských hodnotách,
rozvíjajúcich charakterové vlastnosti sudcu žiaducim smerom. Ich zákonné vyjadrenie, umožňujúce
ich reálnu vymožiteľnosť štátnou mocou, bola v stredoveku v zásade sekundárna. Naproti tomu
súčasnosť považuje za základný predpoklad garancie spravodlivého procesu formalizáciu zásad
výkonu súdnictva na úrovni ústavy a zákonov. Je však pravda, že morálno-etický rozmer výkonu
spravodlivosti sa v posledných 10 až 20 rokoch dostáva do osobitnej pozornosti podobnej tej, akej
46
sa tešil v období stredoveku. Môžeme teda konštatovať, že ideál spravodlivosti v súvislosti
s výkonom justície viac či menej kontinuálne pretrval od stredoveku až dodnes, pričom je stále viac
a viac aktuálny. Práve kontinuita významu morálnej integrity sudcu a profesijnej etiky
predstavuje spojivo medzi stredovekom a súčasnosťou, a určitú formu odkazu stredoveku
pre súčasnosť.
Pri troche odvahy môžeme zájsť aj o niečo ďalej keď budeme tvrdiť, že pomyselná priepasť
medzi ponímaním spravodlivosti a spravodlivého procesu v stredoveku a súčasnosti nemusí byť až
taká hlboká. Je nepopierateľnou pravdou, že spravodlivosť nebola v stredoveku prístupná pre
všetkých. Nešlo pritom len o dôsledok majetkovej diferenciácie obyvateľstva, ale najmä o dôsledok
stavovskej organizácie spoločnosti a s tým súvisiacim javom personálneho a teritoriálneho právneho
partikularizmu. Kým v rámci jednej spoločenskej vrstvy bolo naplnenie vytýčeného ideálu
spravodlivosti relatívne dosiahnuteľné, medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami s rôznymi
47
právami a povinnosťami to bolo prakticky vylúčené. Okrem toho netreba zabúdať ani na
48
skutočnosť, že excesom sa nemusel vyhnúť ani ten najmorálnejší sudca. No napriek tomu mal
stredoveký človek rovnaké požiadavky na justíciu ako ten dnešný. Obaja sú totiž jednotní v
požiadavke spravodlivého procesu, uskutočňovaného v súlade s platným právom pod vedením
sudcu, ktorý spĺňa najvyššie morálno-etické štandardy. Okrem toho v súčasnosti nemáme problémy
46

K tomu pozri napr. viaceré dokumenty domácej i zahraničnej proveniencie, zaoberajúce sa
hodnotovými otázkami sudcovskej etiky na stránke Združenia sudcov Slovenska (stavovská
organizácia sudcov). URL: http://www.zdruzenie.sk/Etika [29.10.2015]
47
K právnemu partikularizmu a jeho dôsledkom viď napr.: CÍSAŘ, J.: Vývoj práva v kontinentální
Evropě od vrcholného středovéku do raného novověku. In: Dějiny evropského kontinentálního
práva. Praha: Linde, 2003, s. 694-698, 701-706.
48
Môžeme uviesť hneď dva ilustratívne príklad. V prvom vystupuje sám Svätý Ľudovít, ktorý sa pri
súdení šľachtica za arbitrárne uloženie a vykonanie trestu smrti nevyhol úvahám o využití rovnako
krutého princípu talionu. (LE GOFF, J.: Saint Louis. Notre Dame: University of Notre Dame Press,
2009, s. 177-180) Druhým príkladom je vyvíjanie nátlaku achájskeho kniežaťa Viliama II. de
Villehardouin na sudcov kniežacej rady v jeho vlastnom spore o léno Akova s barónkou Margueritte
de Passava. (LURIER, H. E. (ed.): Crusaders as Conquerors. The Chronicle of Morea. New York,
Londýn: Columbia University Press, 1964, s. 277-289)
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riešiť spory formami, ktoré boli typické pre stredovek. Možno tu poukázať na príklad arbitráže, ktorá
najmä na počiatku vrcholného stredoveku predstavovala preferovaný spôsob urovnávania sporov,
a ktorá v súčasnosti predstavuje vyhľadávaný prostriedok mimosúdnej ochrany práva. Stredovekú
i súčasnú arbitráž spájajú viaceré rovnaké prvky, akými je najmä spôsob ustanovenia arbitra na
základe vôle sporových strán, výber arbitra na základe jeho osobných a odborných kvalít, nezávislé
49
postavenie arbitra na štátnych orgánoch a záväznosť arbitrážneho rozhodnutia. Môžeme teda
konštatovať, že vďaka na prvý pohľad nepatrnej, no predsa existujúcej prepojenosti stredoveku
a súčasnosti, nie je priepasť medzi týmito dvomi obdobiami taká hlboká.
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THE INFLUENCE OF THE ECTHR ON SLOVAK COURTS:
THE CASE OF FREEDOM OF EXPRESSION
Max Steuer
Comenius University in Bratislava, Faculty of Philosophy
Abstract: This paper assesses the role of the European Court of Human Rights (ECtHR) in cases of
conflicts between freedom of expression and protection of personality in Slovakia. Via legal and
content analysis of selected case law of Slovak courts and cases against Slovakia decided by the
ECtHR, it argues that a slow process of ‘socialization’ of Slovak courts and their understanding of
the European standards of freedom of expression can be observed due to the decision making
process of the ECtHR. To document this process, it firstly summarizes the key principles of freedom
of expression in the European tradition and compares them with Slovak legislation. Secondly, it
identifies the relationship between referencing to the ECHR/ECtHR, and the judgment in 162 judicial
decisions of Slovak courts. Finally, it provides an in-depth analysis of selected Slovak cases of
conflicts of freedom of expression and protection of personality. The analysis demonstrates the
existence of the ‘socialization process’ in this particular field as well as the importance of mutual
learning of courts for more detailed and precise justification of their decisions.
Abstrakt: Príspevok analyzuje vplyv Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípadoch
konfliktu medzi právom na slobodu prejavu a osobnostnými právami v Slovenskej republike.
Prostredníctvom právnej a obsahovej analýzy vybraných prípadov, rozhodovaných slovenskými
súdmi, a prípadov proti Slovensku, o ktorých rozhodol ESĽP, identifikuje postupný proces
„socializácie“ slovenských súdov pri ich interpretácii európskych štandardov slobody prejavu, ku
ktorému prispieva rozhodovacia prax ESĽP. Za účelom pochopenia procesu „socializácie“ príspevok
najskôr zhrnie kľúčové princípy slobody prejavu v jej európskej tradícii a porovná ich s legislatívou v
SR. Po druhé, poukáže na vzťah medzi odkazovaním na Európsky dohovor o ľudských právach /
rozhodovanie ESĽP a verdiktom v 162 rozhodnutiach slovenských súdov. Následne je uskutočnená
hĺbková analýza vybraných prípadov konfliktu medzi slobodou prejavu a ochranou osobnosti na
Slovensku. Výsledky analýzy dokumentujú proces „socializácie“ v tejto oblasti a zároveň vyzdvihujú
dôležitosť vzájomného učenia sa súdov pre detailnejšie a precíznejšie zdôvodnenia ich rozhodnutí.
Key words: Freedom of Expression, Protection of Personality, Slovakia, European Convention on
Human Rights, Article 10 ECHR, European Court of Human Rights
Kľúčové slová: Sloboda prejavu, ochrana osobnosti, Slovenská republika, Európsky dohovor
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Článok 10 Dohovoru, Európsky súd pre ľudské práva
1

INTRODUCTION
Although since its establishment in 1993, Slovak Republic guarantees political rights
including freedom of expression in the Slovak Constitution, its general formulations need
interpretation, a task carried out by courts. This task has become more complex, after Slovakia
ratified the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR),
and the concepts, scope and limits of human rights, as interpreted by the European Court of Human
Rights (ECtHR) became directly applicable in Slovak jurisprudence. A complex evaluation of the
1
Court’s impact needs to take into account more actors than domestic courts, these are particularly
important because they actually adjudicate in concrete rights disputes.
Departing from this context, this paper assesses the influence of the ECtHR in cases of
conflicts between freedom of expression and personal rights in Slovakia. Firstly, attention is devoted
1

Cf. the methodological approach in KRZYŻANOWSKA-MIERZEWSKA, M. The Reception Process
in Poland and Slovakia, pp. 531-601.
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to a brief overview of the basic principles of freedom of expression entrenched in the Convention
and the case law of the ECtHR, compared to Slovak statutory law (the Slovak Constitution). Then
selected free speech cases dealt by the ECtHR against Slovakia are analyzed in order to identify
the main shortcomings of Slovak national courts at interpretation of the scope of this right from the
European perspective. Thirdly, a content analysis is conducted of a sample of 162 judgments of
Slovak national courts in proceedings concerning conflict between freedom of expression and
protection of personality according the Slovak Civil Code. The aim of this analysis is to identify the
character and extent of referencing to legal standards guaranteeing freedom of expression (the
ECHR and the Constitution) in justifications of Slovak courts’ judgments as well as the possible
influence of inclusion of such references on the verdict (either in favour of freedom of expression or
personal rights). Apart from providing statistical results on the possible correlation between
referencing and verdict, this methodology should answer the question whether the ECHR and case
law of the ECtHR which builds on its provisions has a norm setting role for Slovak national courts. If
2
so, an existence of a ‘socialization process’ of Slovak courts towards the European traditions and
principles of freedom of expression may be assumed, one that contributes to mutual learning and
more precise justifications of domestic courts’ decisions.
2

FREEDOM OF EXPRESSION: THE DIVERSITY OF APPROACHES
In democratic states of twenty-first century, working and applicable legal and societal
guarantees of the right to freedom of expression are often taken for granted, a trend which may
sometimes manifest through putting greater emphasis on economic, social or cultural rights than
freedom of expression and political rights in general. Still many unresolved issues deserve attention,
3
the greatest of which is probably the question of solving ‘constitutional dilemmas’ between freedom
of expression and other fundamental rights, which appear also in the jurisprudence of the ECtHR.
As Greer puts in, ‘like other human rights treaties, the ECHR neither formally ranks rights in a
hierarchical order, nor prescribes any particular method of resolving conflicts between them. Where
clashes occur, the Court has therefore largely sought to balance one ECHR right against another in
the context of the litigation, according to the principle of proportionality and the margin of
4
appreciation doctrine.‘ The fact that he mentions conflicts between freedom of expression and other
rights (such as the right to respect for private and family life, home and correspondence and the
right to freedom of thought, conscience and religion) as the most profound example of such
5
conflicts, underlines the importance of studying them.
Before examining statutory or case law related to freedom of expression, one point has to be
made regarding the origins and explanation of this right. Freedom of speech in its contemporary
form stems from distinct philosophical approaches, the best known example of which is John Stuart
6
7
Mill’s argument of searching for truth. Together with a number of other justifications of free speech,
it creates the ‘theory of freedom of expression’.
There are a number of reasons why these foundations are important for law and
jurisprudence in particular. Firstly, they have inspired both legislators and judges who have played a
8
crucial role by creating and implementing standards of freedom of expression. Secondly, they are
more or less explicitly present in the statutory and case law of democratic countries. Thirdly, as a
legal scholar notes, ‘courts have also been influenced by this philosophical literature, sometimes
explicitly,’ and studying and analyzing legal aspects of freedom of expression requires a ‘rather
2

KELLER, H. – STONE SWEET, A. Assessing the Impact of the ECHR on National Legal Systems,
pp. 710-711.
3
ZUCCA, L. Constitutional Dilemmas.
4
GREER, S. The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects,
p. 266.
5
Ibid.
6
MILL, J. S. On Liberty.
7
To these belong, for instance,. the argument of democracy, suspicion of government or selffulfillment of an individual. See their overview in e.g. BARENDT, E. Freedom of Speech, pp. 6-23.
8
One of such personalities is Oliver Wendell Holmes, Jr., a famous Justice of the US Supreme
Court and also an important defender of freedom of expression who is considered to be directly
influenced by the works of J. S. Mill. See WARBURTON, N. Free Speech: A Very Short Introduction,
pp. 9-12
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deep and critical engagement with [foreign] law that encompasses critical legal and philosophical
9
literature on freedom of expression as well as case law.’ This points to the impossibility of a strict
division between legal and philosophical arguments which appear in e.g. a justification of a court’s
judgment. Fourthly, Strasbourg clearly follows the ‘interdisciplinary’ approach, as in one of its oldest
judgments concerning freedom of expression, Handyside v. United Kingdom, it declared that
‘Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, one of
10
the basic conditions for its progress and for the development of every man.’ In this interpretation, it
used some of the key philosophical justifications of freedom of expression. Finally, the inclusion of
theoretical justifications may also support a particular court’s verdict in favour of freedom of
expression. At least, it may stimulate the court to place greater relevance on freedom of expression
when deciding conflicts between it and other fundamental rights.
To sum up, freedom of expression neither comes from vacuum, nor it is a product of a purely
legalistic environment, in which it could rely only on its legal guarantees. This finding will be
considered when interpreting statutory and case law in the following sections.
3

FREEDOM OF EXPRESSION IN THE ECHR AND THE SLOVAK CONSTITUTION:
KEY PRINCIPLES
In Slovak legal system, there are two main legal guarantees of freedom of expression – one
11
domestic and one international. The first one is the Slovak Constitution which in Article 26
guarantees freedom of expression similar to other democratic countries. This article allows
restricting speech by ‘law’ in case the other two conditions (necessity in democratic society and one
of the purposes listed in para. 4) are fulfilled, but it does not specify the kind of law that allows such
restriction and any details of the nature of such restriction (i.e. only content-neutral or also content12
oriented regulation).
The ECHR contains a little more purposes to limit freedom of expression, as in Article 10
13
Section 2 it allows restrictions for maintaining the authority and independence of the judiciary. It
9

STONE, A. The comparative constitutional law of freedom of expression, p. 415, 419.
Handyside
v.
United
Kingdom,
Application
no.
5493/72,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499 (05-20-2014).
11
Legally there are more international conventions, including the International Covenant on Civil and
Political Rights (freedom of expression is guaranteed in Article 19), and in Slovakia, a ‚double
coverage‘ is provided due to the binding character of the Charter of Fundamental Right and
Freedoms (which enshrines freedom of expression in its Article 17). These documents offer almost
the same definition of freedom of expression but referencing to them e.g. in a legal action may have
some additional effects. For example, the person who refers to the Charter which is part of Czech
Constitutional Order, may also rely on its interpretations by the Czech Constitutional Court. See
more on the subject in DRGONEC, J. Sloboda prejavu a sloboda po prejave, pp. 52-56.
12
The English translation of the Constitution is available at the website of the National Council,
https://www.prezident.sk/upload-files/46422.pdf (09-01-2015). Some sections of the Article relevant
for this text sound as follows:
‘(1) Freedom of speech and the right to information are guaranteed.
(2) Everyone has the right to express his views in word, writing, print, picture, or other means as well
as the right to freely seek out, receive, and spread ideas and information without regard for state
borders. […]
(3) Censorship is banned.
(4) The freedom of expression and the right to seek out and disseminate information may be
restricted by law, if such a measure is necessary in a democratic society to protect the rights and
freedoms of others, state security, public order, or public health and morals.’
13
‘1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold
opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority
and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of
broadcasting, television or cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject
to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary
in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for
the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the
10
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also introduces the term of ‘responsibility’ which is implied in freedom of expression. However, it
would be improper to conclude that the Constitution does not include the responsibility criterion or
that there is no possibility to limit freedom of expression in favour of maintaining the independence
14
of the judiciary.
The case law of the ECtHR, which is of utter importance for interpretation of the provisions of
the ECHR, was expanded by two cases about violation of freedom of expression by the Slovak
Republic (Ringier Axel Springer vs. Slovakia, No. 2 and No. 3). Therefore, the total number of cases
concerning Article 10 of the Convention brought before the ECtHR reached number 10, with nine of
15
these (including the case of the journalist Soltész from October 2013) declaring the violation of
Article 10 by Slovak courts. This balance justifies the necessity to provide a brief overview of the
principles applied by the Strasbourg Court when deciding on these cases, and the problems which
arise with the decision making of Slovak courts in this respect.
The ECtHR applies distinct legal rules, principles and arguments when deciding cases of
conflicts of the right to freedom of expression and other rights. They can be summarized into three
criteria (similarly to those enshrined in the Slovak Constitution) which have to be fulfilled beyond
reasonable doubt to legitimize any kind of restriction of freedom of expression: the measure has to
be set in law, it has to be necessary in the democratic society and it has to pursue a legitimate
16
aim. These criteria should be generally interpreted extensively with bearing in mind the fact, that
freedom of expression is in many situations in position of lex generalis, with other rights stemming
17
from it and being unable to be protected without protection of freedom of expression itself. This is
not to say that no other rights are worth of protection when conflicting with freedom of expression.
When such a conflict is identified, the test of proportionality should be applied.
reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or
for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.’
14
The term ‘authority of the judiciary’ may sound a little confusing especially if we know the usual
interpretation of Slovak courts. Sometimes it could serve as an argument to restrict any kind of
criticism of the judiciary which is obviously not its original purpose. In the decision of the Appellate
Court in Prešov, which decided a litigation between a judge and the media, the defendant contested
the interpretation of the District Court (which however subordinated to it only after the case was
returned to it from the Appellate Court with the same argument) about higher degree of protection of
judges than ordinary citizens. The Appellate Court rejected this contestation with the argument that
the Article 10 Section 2 of the Convention allows restricting freedom of expression in cases of
interventions into the authority and impartiality of the judiciary. ‘This increased protection should be
understood not as an impossibility to criticize judges, but as his right to seek protection of his
personality not only against interferences which are directed against his dignity and honor as a
physical person, but also against those which are directed against his authority as a judge, a
representative of the judiciary under the conditions of a concrete appointment of a judge. Therefore
the argument of the defendant that judges are obliged to bear a greater degree of criticism cannot
stand.’ (Verdict Nr. 18Co/25/2012 from January 16, 2013.) This interpretation seems to be too
extensive, as judges cannot be viewed as private persons especially when doing their work in the
public interest, i.e. deciding on a case. On the possibilities of criticizing judges according to the
ECHR, see also COMELLA, V. F. Freedom of Expression in Political Contexts, pp. 117-119.
15
The first of the two cases dealt with an attorney, whose name and function was published by the
magazine Nový Čas in connection with the road accident of his son. The second one was related to
a competitor of the TV show Who wants to be a billionaire?, who was supposed to cheat during the
competition according to the magazine. The most serious case for drawing theoretical conclusion,
the case of Soltész v. Slovakia (Application no. 11867/09), was based on an article which the
journalist published about a businessman, who disappeared but before his disappearance he
attended a meeting with another person. This person then submitted an action of protection of
personhood against the journalist. Slovak courts did not prioritize Soltész’ right to freedom of
expression and the Constitutional Court rejected his complaint based on formal investigations of the
truthfulness of the statements published in the article.
16
PLAVÁKOVÁ, L. Konflikt slobody prejavu a práva na súkromie v kontexte judikatúry Európskeho
súdu pre ľudské práva, pp. 1063-1064.
17
JÄGER, P. – MOLEK, K. Svoboda projevu, p. 39. BRÖSTL, A. Ústavné právo Slovenskej
republiky, p. 155.
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Furthermore, the ECtHR does not work in a vacuum, quite the contrary; it interacts with
domestic courts. An essential doctrine which specifies the nature of this interaction is the margin of
appreciation, which means a ‘level of discretion, which the member states of the Convention have at
18
their disposal when restricting rights safeguarded by this instrument.’ Naturally then, the wider is
the margin of appreciation, the larger discretion the ECtHR allows to the domestic courts because
they are supposed to be better able to judge a case according to domestic legal traditions, history
and principles. The margin of appreciation depends largely upon the circumstances of a case;
sometimes, though the decision of the Court widening the range produces quite controversial
19
outcomes. It also holds that the ECtHR is especially sensitive to restrictions of political speech.
In sum, the ECtHR’s approach stems from the European tradition of freedom of expression
which allow content based regulation and place a larger emphasis on protection from various forms
of extreme speech, possibly aiming to undermine democracy. The proportionality analysis, which is
applied by the Strasbourg Court instead of the US approach of balancing, is valued by those who
20
consider freedom of expression and personal rights (such as the right to privacy) as equal.
Naturally, each examination of a concrete case has to begin with identifying whether there is a
conflict between rights at all, as if the case allows more interpretations while one is in accordance
with the Convention and the other is not, then the constitutionally conform reading has to be given
21
priority. Although the case law on freedom of expression is not uniform and without caveats, the
Court’s message on political speech is clear and national courts are expected to hear it.
4

SLOVAK FREEDOM OF EXPRESSION CASES BEFORE THE ECTHR
At the time of writing, the ECtHR has delivered 10 judgments in cases concerning possible
violations of Article 10 of the Convention by the Slovak Republic. In nine of ten cases, the Court
ruled that there was a violation of Article 10. There is no room to deal with each case in detail;
instead the focus will be on the main shortcomings of the decision-making of Slovak courts
according to the ECtHR when deciding cases on freedom of expression.
Firstly, Slovak courts are often unable to discover and properly apply the difference between
private persons and public figures. This is true also for two of the best-known Slovak cases, Feldek
v. Slovakia and Radio Twist v. Slovakia. The first one dealt with a dispute between a writer and a
Minister of Culture in the 1990s, where the writer (Feldek) published a satirical poem about the
former political activities of the minister (Slobodník). Domestic courts ruled against freedom of
expression of Mr. Feldek. The second case, Radio Twist v. Slovakia was concerned with the
publication of a monitored private talk between the Minister of Finance and the State Secretary of
the Ministry of Justice which included clear signs of political manipulations of the management of the
Slovak Insurance Company. According to the ECtHR (Radio Twist case):
‘There is little scope under Article 10 § 2 of the Convention for restrictions on political speech
or on debate on questions of public interest (…). Moreover, the limits of acceptable criticism
are wider as regards a public figure, such as a politician, than as regards a private individual.
Unlike the latter, the former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his
words and deeds by journalists and the public at large, and he must consequently display a
22
greater degree of tolerance (…).’
This principle, called also one of ‘relaxed rules of legal liability’ for information which refer to
23
politicians, should prevent the ‘chilling effect’, under which journalists would become reluctant to
submit critical articles about public figures because of the financial and other risks it would bring.
Therefore, under this principle, submitting an action for the protection of personality by a public
figure is legitimate only in very rare situations when the right to this access was supposed to be
limited or the speech included false information (if it was not a presentation of an opinion), and, at
the same time, was governed by dishonest intentions which are to be proven beyond reasonable
18

BARINKA, R. Evropská úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation: případ
svobody projevu, p. 241.
19
Ibid. pp. 268-270.
20
BARENDT, E. op. cit.
21
HERCZEG, J. Meze svobody projevu, pp. 46-47.
22
Radio
Twist
v.
Slovakia,
Application
No.
622202/00,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78603 (09-01-2015).
23
COMELLA, V. F. op. cit., p. 94.
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doubt. If Slovak courts uphold protection of personality over freedom of expression by a public figure
for other reasons, they run contrary the case law of the ECtHR.
The second obstacle in domestic courts’ decisions according to the ECtHR constitutes the
overestimated emphasis which they put on the question whether the information published were
‘truthful’. This ‘doctrine of truthfulness of information’, as it was named by the ECtHR, does not
consider the difference between factual statements and value judgments which was already
mentioned. The negatives of this doctrine are summarized also in the Strasbourg Court’s judgment
from January 2014 in the case Ringier Axel Springer v. Slovakia (No. 3):
‘It would thus appear that the domestic courts may be said to have resorted to a form of what
the Court has already examined as a “doctrine of truthfulness of information” (see Ringier
Axel Springer Slovakia, a.s. (no. 41262/05), cited above, §§ 34, 42, and 101). The presence
of this doctrine in this case appears to be emphasised by the District Court’s specific
observations that qualifiers such as “seemingly”, “perhaps” and “suspicion” did not free the
publisher from “liability for the truthfulness of the published information” and by its suggestion
that questions of intent, negligence, source of information and whether or not it had been
24
quoted were of no consequence.’
As can be seen, Slovak courts need to be more careful about distinguishing between the
degrees of relevance which the truthfulness of information has in the merits of a concrete case.
Finally, perhaps the most serious misinterpretation frequently made by Slovak courts is
concerned with the ‘necessity in democratic society’ formula, the one of the three criteria that must
be cumulatively fulfilled in order to conduct any legitimate restriction of freedom of expression. In this
manner, the abovementioned Feldek case was precedential as is cited as an exemplary case where
25
this formula was at stake. In the light that it was declared as misinterpreted by Slovak courts in all
three recent cases before the Strasbourg Court, it seems reasonable to argue that in Slovakia, the
frequent inability of domestic courts to properly evaluate the necessity of an infringement of freedom
26
of expression in a democratic society as well as its proportionality constitutes one of the main
obstacles for protection of freedom of expression in conformity with the Convention.
All in all, the case law of the ECtHR concerning freedom of expression in Slovakia shows,
that there are several shortcomings of domestic Slovak courts which complicate judicial decisionmaking in conformity with the Convention, with the most apparent of them being the inability to
identify when a restriction is and when is not necessary in a democratic society. The words of Ján
Drgonec, a former judge of the Slovak Constitutional Court, properly illustrate the main
consequence of these shortcomings. According to Drgonec, ‘Slovak Republic enriched the case law
of the ECHR, but this is a Pyrrhic victory as it means that it violated Article 10 of the Convention in a
27
way other states did not.’ The following sections examine whether the case law of the ECtHR
helps Slovakia overcome these shortcomings, i.e. whether we can identify a norm setting rule of the
ECtHR in free speech cases.
5

FREEDOM OF EXPRESSION ACCORDING TO SLOVAK COURTS: METHODOLOGY
The empirical results presented in Section 6 are part of a more comprehensive research,
conducted in order to identify possible relationships between different variables (such as application
of theoretical justifications of free speech, the principle of proportionality, applicant, court instance)
and the court’s verdict (in favor v. against freedom of expression) in cases concerning civil
24

Ringier Axel Springer (No. 3) Case, Application No. 37986/09, http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-139901 (05-20-2014).
25
For example, it is so in the monograph of the current Hungarian judge of the ECHR which deals
with freedom of expression. SAJÖ, A. A szólásszabadság kézikönyve, p. 91.
26
GAJDOŠOVÁ, J. Primeranosť obmedzení tlačového prejavu v záujme ochrany súkromia
verejných osôb v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu
Slovenskej republiky, pp. 624-625. The issue of the principle of proportionality and its application is
also relevant for Slovak case law, as it may offer an explanation of the often incorrect interpretations
of the necessity clause: if courts do not conduct the proportionality analysis, which includes also the
necessity test, there is greater chance that they will restrict freedom of expression even if those
situations where such restriction does not correspond with the necessity clause. See more in
MALOVÁ, D. – STEUER, M. Sloboda prejavu v Slovenskej republike, pp. 317-320.
27
DRGONEC, J. op. cit., p. 395.
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proceedings on protection of personality according to paragraphs 11-13 of the Slovak Civil Code
(40/1964 Zb.), where freedom of expression apparently conflicts with personal rights (e.g. the right
28
to protection of good honor, reputation and name). The analysis was carried out on a sample of
162 judgments of Slovak (domestic) courts of various instances (district, regional, Supreme,
Constitutional), which were collected from publicly available electronic databases. All of these
decisions are from the abovementioned type of proceeding which allows to focus on one particular
conflict between fundamental rights in greater detail.
29
On the sample of judgments, a content analysis was conducted, which comprised (1) a
quantitative search for references to legal standards (relevant provisions of the ECHR – case law of
the ECtHR and the Slovak Constitution) presented via contingency table and correlation analysis,
and (2) a qualitative look on concrete judgments and the evaluation of the type and influence of
such references. Such method offers a possibility to identify relationships between the appearance
of justifications (here legal standards which enshrine the right to freedom of expression) and the
verdict, (un)favorable towards freedom of expression. It might be supposed that more precise and
complex references to statutory law which protect freedom of expression increase the probability of
a decision in favor of freedom of expression.
6

FREEDOM OF EXPRESSION ACCORDING TO SLOVAK COURTS: ANALYSIS
Courts should decide cases according to the principles contained in the Constitution and the
Convention which were also articulated by the ECtHR and the Constitutional Court. For this reason
it may be reasonable to argue, that a judgment on conflict of freedom of expression and personal
rights should include the relevant statutes explicitly in the court’s own argumentation in the
justification of the verdict.
However, as the statistical results of Table 1 show, less than a half of the 162 judgments in
the sample were governed by such recommendation. From the 64 such verdicts, 45 (approximately
two thirds) were in favour of freedom of expression. Referencing to one standard produced equal
results for both types of verdicts and omitting any reference led more often to decisions in favour of
personal rights. Even though we can quite reliably reject the null hypothesis (stating that there is no
relationship between the referencing to legal standards and the type of verdict in the sample), the
relationship between the two variables remains only a mild positive one (see Table 2), which means,
that including more references increased the probability to decide in favour of freedom of
expression. The differences are visually illustrated in Chart 1.

No
Legal
Standards

One
Two

Total

Count
% within Legal Standards
Count
% within Legal Standards
Count
% within Legal Standards
Count
% within Legal Standards

Verdict
In favour of
In favour of
personal rights
freedom of
expression
30
18
62,5%
37,5%
25
25
50,0%
50,0%
19
45
29,7%
70,3%
74
88
45,7%
54,3%

Total

48
100,0%
50
100,0%
64
100,0%
162
100,0%

Chart 1: Presence and absence of legal standards in judicial decisions. Source: author.

28

The preliminary results of the research (a pilot study of 60 out of 162 judgments) are published in
MALOVÁ, D. – STEUER, M. op. cit., pp. 309-325.
29
See details about this method in e.g. BABBIE, E. The Practice of Social Research, pp. 333-344.
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Value
Nominal by Nominal

Cramer's V

N of Valid Cases

Chi-Square Tests
Approx. Sig.

,277

,002

162

Chart 2. Correlation coefficients for legal standards. Source: author.

Graph 1. Legal standards and verdicts in favour of freedom of expression v. personal
rights. Source: author.
A closer look at cases shows different interpretations based on referencing to legal
standards, mostly to Article 10 of the Convention. This can be observed already by the interpretation
of the relationship between this Article and the paras. 11-13 of the Slovak Civil Code which specify
personal rights. For example, the Regional Court Trnava decided to withdraw an application
requesting restriction of freedom of expression. In the justification, it stated that ‘the key question for
the application of § 11 et seq. of the Civil Code is the correct interpretation of Article 10 of the
30
Convention, which clearly prefers the right to freedom of expression.’ The Regional Court in Žilina
had a different position in another decision; it demanded to interpret the Article 10 with regard to the
31
Civil Code:

30

Verdict Nr. 11Co/278/2012 from May 15, 2013. The case was concerned with the articles about
the former arcibishop of Trnava J. Sokol.
31
Verdict Nr. 5Co/337/2011 from April 30, 2012. A judge required the television Channel Markíza to
apologize for some statements according to which she identified herself with a satirical poem
published by a journalist in a regional newspaper. The poem should have pointed to a group of
judges and attorneys and members of the police who do not regret breaking the constitution when
protecting each other’s business (see MALOVÁ, D. – STEUER, M. op. cit.). The European
Comission for Human Rights which is mentioned in the citation (and similarly in e.g. the verdict of
Regional Court in Nitra, Nr. 25Co/122/2007 from September 24, 2008), was dissolved by the
Protocol Number 11 of the Convention in 1998.
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‘For application practice, decisions of the European Comission of Human Rights in
Strassbourg [sic!] are of particular importance. Regarding its decisions it is desirable, when
assessing the balance between freedom of expression and other personal rights in
conformity with the right to truthful information, to differentiate the protection provided to
private persons and private entities which are public figures.
From the Section 2 of Article 10 of the Convention it results that each right to exercise
freedoms includes also an obligation to respect the same rights and freedoms of other
people. The rights and freedoms, specified in Article 10 of the Convention, cannot be
interpreted separately and independently. A separate interpretation of human rights and
freedoms without their interdependence would mean their mutual negation. Hence also
freedom of expression cannot be interpreted in isolation without respect to freedom of
expression in the extent specified in in § 11 et seq. of the Civil Code. The Civil Code in
accordance with Article 10 Section 2 has limited via law freedom of unregulated speech and
set the responsibility criteria for a person, who interfered to rights guaranteed by § 11 et seq.
of the Civil Code’ (underlined M.S.).
A middle position between these two is the ‘literal’ interpretation of the ECHR which stresses
the abovementioned concept of responsibility when using the right to freedom of expression.
Although it is not a controversial one, its vagueness allows supporting a reasoning that leads to
32
33
judgment both in favour of freedom of expression and of personal rights:
‘In this context, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms [...] enjoys a special status. According to Section 1 of the Article 10 of the
Convention, freedom of expression is preferred. However, Section 2 of this article limits
freedom of expression, as its exercise involves also obligation and responsibility of the holder
of this freedom. At the same time it acknowledges that the exercise of the right to freedom of
expression is, under the law and insofar as necessary, subject to certain formalities,
conditions, restrictions or penalties to ensure some certain elements of democratic society –
among others to ensure the protection of personal rights of others.’
In fact, there is an even more diverse package of approaches to referencing to legal
34
standards. The Regional Court in Bratislava decided a case of an entrepreneur, who, according to
an article, had contacts with the criminal underground. Among others, the court ruled that:
‘Freedom of speech and the rights to information are guaranteed by the Constitution in Article
26 Section 1, but they cannot unduly interfere with the honour and good reputation of natural
and legal persons. […] According to the Civil Code, freedom of expression is not limited
based on the truth or falsity of a given information, but based on the intensity of the
interference of the information to personal rights and therefore freedom of expression may be
restricted also by some true information’ (underlined M.S.).
This interpretation absolutely neglects the key difference between factual statements and
35
value judgment, which is supported by the ECtHR. It introduces a significantly different approach
that ‘doses’ the level of restriction of freedom of expression depending on the court’s opinion about
the intensity of the interference to personal rights. On the other hand, the difference between factual
statements and value judgments serves for determining whether the statement is necessary to be
32

District Court Nitra, Verdict Nr. 10C/46/1996 from April 4, 2005. The case was related to a dispute
between an official in the state administration (chief of a district office, also a candidate for mayor)
and an ‘independent weekly’ which published an article about his dismissal in this function where it
stated that the government removed him from his position because of amateurism and
incompetence.
33
District Court Bratislava IV, Verdict Nr. 25C/369/2008 from April 7, 2010, District Court Žiar nad
Hronom, Verdict Nr. 13C/132/2004 from July 25, 2007 and District Court Bratislava I, Verdict Nr.
22C/87/2000 from January 28, 2004. The first case was related to inaccurate information published
in TV (Slovak Television, Program Reportéri) about a company which provided helicopters for
emergency medical service. The second one dealt with a dispute between a public figure working in
the judiciary (perhaps a judge) and a natural person who wrote a critical letter about the claimant
and sent it to the attorney general. The final case was a dispute between a newspaper and
a politician (former Slovak PM Vladimír Mečiar, if the initials in the anonymization are accurate).
34
Verdict Nr. 4Co/47/2011 from January 16, 2011.
35
For more on this difference, see J. Drgonec, Op. cit., p. 295-301.
821

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015____
proven. Naturally, if the information is true (except the case when it is classified / subject to
confidentiality), there is no reason to restrict speech which presented it.
The most ‘revolutionary’ position in the sample was taken up by the District Court Košice I in
36
one of the oldest decisions in the sample. This court quickly solved the great constitutional
dilemma with only a reference to the Slovak Civil Code:
‘By examining whether there has been an interference with the applicant’s rights in a
conflicting way with § 11 of the Civil Code, it is necessary to address the collision of two
basic constitutional principles – freedom of expression and the right to information on the one
side, and the right to preservation of human dignity, personal honour, good reputation and
name on the other one. By the collision of both of these constitutional principles it must be
principally given priority to protection of the rights to preservation of human dignity, personal
honour, good reputation and name (underlined M.S.).’
Easy solutions may be sometimes the best but it does not take much effort to discover,
whether such a claim holds in cases of conflicts of freedom of expression and personal rights. No, it
does not. The quote above strives for such a solution and does not hesitate to ignore not just
freedom of expression as a key value and condition for democracy, but also its legal protection and
interpretation by the highest judicial authorities.
All things considered, the inclusion of key legal documents into the justification of a case
where freedom of expression conflicts with other rights seems to be a rather easy task. Even then,
lower courts often ‘experiment’ with the very basic interpretations of free speech provisions – the
Article 26 of the Slovak Constitution and Article 10 of the Convention. If they do not forget to
mention them, they sometimes have to ‘fit them’ into an ambivalent reasoning where they need to
weaken the degree of protection which they encompass for freedom of expression. That is the
moment when strange interpretations, inconsistent with those carried out by the highest courts and
especially the case law of the ECtHR, usually appear.

7

CONCLUSION
This paper has three interconnected findings. Firstly, the European framework of guarantees
37
of freedom of expression is, despite some controversial issues, effective and working. The case
law of the ECtHR in the past decades has set up a clear doctrine which states how to understand
and interpret freedom of expression in hard cases, in which it conflicts with other fundamental rights.
These doctrine encapsulates political speech or criticism of public figures as requiring the highest
standards of protection from all kinds of speech.
Secondly, as the judgments delivered by the ECtHR in free speech cases against Slovakia
show, Slovak domestic courts often misinterpret some provisions of the Convention or the Slovak
Constitution, with greatest problems arising with the understanding of the criteria for a necessary
restriction of freedom of expression in a democratic society.
Thirdly, although simple referencing to free speech clauses enshrined in the Convention and
the Constitution does not ‘constitute miracles’, the empirical analysis has demonstrated that it
increases the probability of carrying out a proper analysis by the respective court and also of a
verdict in favour of freedom of expression in cases, where it conflicts with personal rights. If the
statutory law and case law of the ECtHR are properly applied, they help construct a better justified
36

Verdict Nr. 19C/279/2002 from May 25, 2004. A critical article was written about the son of the
Slovak President who drove a luxury field Mercedes but there was no evidence that he obtained it in
an unfair way.
37
Some theorists even think that it works ‘far too well,‘ and causes an underestimation in protection
of rights which conflict with freedom of expression. According to Loucaides, ‘The concept of freedom
of expression was enlarged with an idealistic approach to such an extent that other legitimate
interests or rights such as the right to privacy and reputation had to be subjected to inroads and lost,
to some substantial degree, and unnecessarily, the required protection which those values deserve.‘
LOUCAIDES, L. G. The European Convention on Human Rights, p. 143. However, this is a
disputable position as the case of Slovakia indicates that even these guarantees are often not
sufficient for domestic courts to interpret the scope and limits of freedom of expression properly. Any
race to the bottom in the degree of freedom of expression guarantees could negatively influence the
quality of democracy in Slovakia and all states with similar ‘interpreting’ problems.
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judgment and often correlate with a verdict which supports or upholds freedom of expression. Thus,
from the perspective of freedom of expression and its guarantees at the domestic level in Slovakia,
the ECtHR via its case law has characteristics of playing a norm setting role in the legal system with
an ability to gradually socialize domestic courts into European traditions of human rights protection.
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PRÁVO NA NESTRANNÝ SPRÁVNÍ ORGÁN – ANO ČI NE?
Petr Svoboda
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstract: The paper deals with the relation between fundamental right to an impartial (or objective)
administrative authority within the meaning of article 36 of the Czech Charter of Fundamental Rights
and Freedoms on one hand and the legal framework of this right in the Czech Code of
Administrative Procedure on the other hand. Taking into account the recent case law of the Czech
Supreme Administrative Court and Constitutional Court it analyses especially issues of the
systematic bias of municipal and regional authorities and ministeries (ministers). And it thinks about
the possible solutions of the systematic bias in the Czech republic.
Abstrakt: Autor se zabývá vztahem mezi ústavně zaručeným právem na nestranný (či objektivní)
správní orgán ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod na straně jedné a zákonnou
úpravou tohoto práva ve správním řádu na straně druhé. V této souvislosti a s přihlédnutím
k aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu rozebírá zejména otázky
systémové podjatosti správních orgánů na úrovni orgánů obcí a krajů i ústředních správních úřadů
(jejich vedoucích). Na základě toho se zamýšlí nad mezemi a možnostmi řešení systémové
podjatosti v ČR de lege lata i de lege ferenda.
Key words: impartiality and/or objectiveness of administrative authorities, bias of officials,
systematic bias of administrative authorities
Klíčová slova: nestrannost a/nebo objektivita správních orgánů, podjatost úředních osob,
systémová podjatost správních orgánů
ÚVOD
Předmětem tohoto příspěvku je několik vzájemně souvisejících ústavněprávních otázek
spravedlivého procesu, týkajících se kvality správního orgánu rozhodujícího o právech osob ve
správním řízení. Za prvé, zda či do jaké míry je součástí ústavně zaručeného základního práva na
1
spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod i právo každého
účastníka správního řízení na to, aby v jeho věci v řízení jednal a rozhodoval nestranný správní
orgán. Za druhé, zda či do jaké míry lze v souvislosti se správním orgánem, který rozhoduje ve
správním řízení o právech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob, hovořit o jeho
„nestrannosti“, a to v porovnání s ústavně zaručenou nestranností soudu, přesněji řečeno, jaký
obsah a význam má tato ústavněprávně zaručená kvalita rozhodujícího orgánu specificky pro
2
správní orgány rozhodující ve správním řízení. Za třetí, zda či do jaké míry [1] český správní řád
jakožto obecná zákonná úprava správního řízení, která na základě čl. 36 odst. 4 Listiny provádí
základní právo na spravedlivý (správní) proces, potažmo [2] současná soudní a správní
interpretační a aplikační praxe, vyhovují ústavním zárukám, zejména pokud jde o úpravu vyloučení
úředních osob správního orgánu z projednávání a rozhodování věci a o úpravu podjatosti či
nepodjatosti úředních osob podle § 14 a § 131 odst. 4 správního řádu. V rámci této širší otázky je
pak stěžejní specifická otázka tzv. systémové podjatosti správního orgánu (všech jeho úředních
osob či členů), tedy otázka, zda, do jaké míry či za jakých podmínek lze uvažovat o podjatosti
správního orgánu, a tedy o vyloučení všech jeho úředních osob či členů, v případech, kdy se ve
správním řízení rozhoduje ve věci státu, kraje, obce nebo jiného účastníka, jehož orgán je v určitém
správním řízení příslušným správním orgánem. Tato specifická otázka se v praxi projevuje nejvíce
při rozhodování obecních a krajských úřadů v přenesené působnosti (tzn. delegované státní správy)
1

1
2

Dále též jen „Listina“.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále též jen „správní řád“).
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v těch případech, kdy příslušná obec nebo kraj je v rámci samostatné působnosti (tzn. samosprávy)
současně účastníkem správního řízení, a tedy stranou v dané věci.
ÚSTAVNÍ VÝCHODISKA
Z ústavního konceptu práva na spravedlivý proces, jak je tvůrčím způsobem vykládán
judikaturou Ústavního soudu i nejvyšších soudů, vyplývají zhruba čtyři principy, jež v nějaké podobě
upravují kvalitu (vlastnosti) orgánu veřejné moci rozhodujícího v řízení o právech nebo povinnostech
osob, a sice nezávislost, nestrannost, objektivita (někdy též nezaujatost) a nepodjatost. Tyto
principy, potažmo jimi determinované vlastnosti rozhodujícího orgánu, jsou v plné míře zaručeny jen
v řízení před soudem, přičemž v různých vztazích a v různé míře se navzájem podmiňují, doplňují či
překrývají. Zásadní otázka zde spočívá v tom, které z nich, v jaké míře či za jakých podmínek jsou
zaručeny i pro řízení před správními orgány.
Podle čl. 36 odst. 1 Listiny: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u
nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ Z citovaného
ustanovení ústavního pořádku ČR vyplývá, že nezávislost a nestrannost orgánu rozhodujícího ve
„stanoveném postupu“ (tzn. v řízení) o právech osob jsou výslovně zaručeny jen pro soud. Správní
3
orgán je ve smyslu citovaného ústavního ustanovení „jiným orgánem“, který - přinejmenším podle
výslovného znění Listiny - nemusí být ani nezávislý ani nestranný. Jinými slovy, nezávislost a
nestrannost jsou dva pojmové ústavní atributy jen soudu.
Jaký je význam těchto atributů? A do jaké míry je lze zákonem zaručit i pro správní orgány?
4
Nezávislost soudu (orgánu) je prostředkem k zajištění jeho nestrannosti. Je nutnou, avšak
nikoli postačující podmínkou pro jeho nestrannost. Nezávislost soudu je v demokratických právních
státech zajišťována tradičními zákonnými zárukami, jako je jmenování soudce do funkce v zásadě
bez časového omezení (popřípadě na dlouhé funkční období), jeho zásadní neodvolatelnost i
nepřeložitelnost bez jeho souhlasu, vázanost při rozhodování jen zákonem, neslučitelnost funkce
soudce s funkcemi v orgánech výkonné a zákonodárné moci, jakož i s některými jinými činnostmi,
zákaz přijímat při rozhodování jakékoli pokyny od kohokoli, zvýšená trestněprávní ochrana a
5
dostatečné platové ohodnocení.
6
Naproti tomu správní orgány zpravidla nejsou nezávislé. V hierarchickém systému státní
správy (v širším smyslu výkonné moci) jsou správní orgány (ať již jsou to orgány státní správy, nebo
orgány územní samosprávy či orgány jiných subjektů, kterým byl na základě zákona svěřen výkon
státní správy) vázány nejen právem, ale i usneseními vlády a směrnicemi nadřízených orgánů státní
7
správy, zejména ústředních správních úřadů. V systému státní správy i samosprávy pak ani
vedoucí (představitelé) správních úřadů, resp. krajských či obecních úřadů, ani úřední osoby
zpravidla nejsou ustanovováni do funkce na předem stanovené funkční období, musí se při své
rozhodovací činnosti řídit pokyny nadřízených, lze je ze zákonem stanovených důvodů v zásadě
kdykoli odvolat z funkce (popřípadě jim dát výpověď), popřípadě je i přeložit bez jejich souhlasu.
Zřizuje-li zákon tu a tam tzv. nezávislé správní orgány, tj. orgány státní správy, které nejsou
8
podřízeny vládě coby vrcholnému orgánu výkonné moci, jedná se o poměrně nepočetnou a
omezenou (a nutno dodat i ústavně problematickou) výjimku z pravidla.
Nestrannost soudu (orgánu) označuje jeho způsobilost rozhodovat v řízení jako
„nezúčastněný třetí“, tzn. jednat a rozhodovat ve sporu (popřípadě v jiné právní věci) výlučně podle
2

3

Ústavním označením „orgán veřejné správy“ – srov. zejména čl. 36 odst. 2 Listiny.
Srov. ZOULÍK, F.: Soudy a soudnictví, s. 83.
5
Srov. ústavní záruky v čl. 82, 84, 93 a 95 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
v platném znění, (dále též jen „Ústava ČR“). Dále srov. ZOULÍK, F.: Soudy a soudnictví, s. 81-110.
6
HENDRYCH, D. in: HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část, s. 8.
7
Srov. zejména § 21 a § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, v platném znění, § 61 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 30 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, a § 31 odst. 3 a § 32 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění.
8
V České republice de lege lata Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro ochranu
osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český statistický úřad, Český
telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad (srov. POUPEROVÁ, O.: „Nezávislé správní
úřady“, s. 216-217, 225).
4
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zákona, potažmo práva, a přitom nechránit zájem žádné strany (účastníka řízení) ani jakýkoli jiný
9
zájem. To je možné zpravidla jen v řízení kontradiktorního typu, tedy v řízení, který je
z procesněprávního hlediska zákonem konstruován jako (procesní) spor mezi dvěma
procesněprávně rovnými stranami, tj. navrhovatelem (žalobcem) a odpůrcem (žalovaným), ať již
jsou platným procesním právem označeny jakkoli. Spíše výjimečně je to možné i v jiných (tj.
nesporných) právních věcech, pokud ovšem soud v takovém řízení není povinen ani oprávněn
chránit zájem některého účastníka řízení ani žádný jiný zákonem určený veřejný zájem. V opačném
případě by soud byl v určité míře současně i stranou v projednávané věci. A v důsledku toho by
nebyl (nemohl být) nestranný.
Správní orgány zpravidla nejsou (nemohou být) ve správním řízení nestranné. Zpravidla totiž
rozhodují v řízení v právních věcech, ve kterých jsou povinny chránit nějaký zákonem určený
10
veřejný zájem. Buď rozhodují v řízení z moci úřední o uložení povinnosti určité osobě, například
v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu anebo v řízení o uložení nějakého nápravného
prostředku správního dozoru: zde nejprve vůči určité osobě zahájí řízení (v procesním smyslu ji
„obviní“) a následně o ní meritorně rozhodují a rozhodnou (v procesním smyslu ji „odsoudí“),
přičemž proti ní chrání a prosazují určitý veřejný zájem. Nebo rozhodují v řízení o žádosti o založení
práva ve prospěch nějaké osobě (žadatele), například ve správním řízení o povolení ke kácení
dřeviny, kde orgán ochrany přírody při rozhodování o žádosti žadatele současně chrání a prosazuje
11
zákonem určený státní zájem na ochraně přírody. O nestrannosti správního orgánu lze s jistým
omezením hovořit jedině ohledně správních orgánů příslušných projednávat a rozhodovat podle
správního řádu soukromoprávní spory nebo spory z veřejnoprávních smluv v rámci tzv. sporného
12
správního řízení. Zde má správní orgán podobné procesněprávní postavení jako soud ve sporném
občanském soudním řízení.
Lze tak učinit první dílčí závěr, že nestrannost v pravém (striktním) slova smyslu, tedy v tom
smyslu, v jakém ji výslovně používá ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny, popřípadě i čl. 6 odst. 1
13
evropské Úmluvy, není charakteristickou (natož pojmovou) vlastností správního orgánu. Ba právě
naopak.
Nicméně judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu dovodila princip (a jemu
odpovídající vlastnost) nestrannosti i pro správní orgány rozhodující ve správním řízení. Vyvodila jej
z čl. 36 odst. 1 Listiny jako obecný implicitní (tzn. mlčky obsažený) princip práva na spravedlivý
proces, který se vztahuje i na správní orgány, potažmo na jakékoli „jiné orgány“, které rozhodují
v nějakém právním řízení o právech osob. Tento princip však chápe v poněkud odlišném (a sice
širším) významu, než v jakém jej Listina používá v čl. 36 odst. 1 ve slovní vazbě „nezávislý a
nestranný soud“. Nestrannost v tomto širším smyslu totiž chápe jako objektivitu či nezaujatost
orgánu při rozhodování, což je vlastnost, kterou logicky musí splňovat každý (tzn. jakýkoli) orgán
veřejné moci, který v nějakém procesu rozhoduje o právech osob, má-li být jím vedený proces
vůbec kvalifikován jako „spravedlivý“ (fair). Ústavní soud vysvětlil význam této nestrannosti v širším
smyslu především v usnesení ze dne 25.6.2009 sp. zn. II. ÚS 1062/08 takto: "I když toto ustanovení
výslovně nevyžaduje, aby i »jiný orgán« vykazoval atributy nezávislosti a nestrannosti tak jako soud,
z jeho účelu, jímž je vymezení základních principů spravedlivého řízení, vyplývá nutnost širší
interpretace. To se ostatně »na úrovni podústavního práva« projevuje i zakotvením institutu
vyloučení z projednávání a rozhodování věci pro podjatost do jednotlivých předpisů upravujících
proceduru. Pokud jde o správní orgány, pro jejich rozhodovací činnost se sice logicky
nepředpokládá nezávislost, nestrannost již ale ano. Pokud jde o správní orgány, pro jejich
rozhodovací činnost se sice logicky nepředpokládá nezávislost, nestrannost již ale ano.
Nestranností je totiž třeba rozumět objektivní, předem nezaujatý přístup pověřených osob k
posuzování, řešení a zejména rozhodování právních věcí, a ten je nutno vyžadovat v případě všech
státních orgánů.“ V podobném významu ji charakterizoval i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne
14
20.11.2012 č. j. 1 As 89/2010-119: „Integrální součástí práva na spravedlivý proces tak, jak je
9

Srov. ZOULÍK, F.: Soudy a soudnictví, s. 10, 81, 83, 107.
Srov. ZOULÍK, F.: Soudy a soudnictví, s. 172.
11
Srov. § 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
12
Srov. § 141 správního řádu.
13
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení Federálního ministerstva
zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.)
14
Č. 2802, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ročník 2013, č. 5.
10
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vymezeno v čl. 36 odst. 1 Listiny …, je garance toho, aby ve věci rozhodovala nezávislá a
nestranná osoba, ať již soudce či úřední osoba ve správních řízeních. Nestrannost a nezaujatost
této osoby je jistě jedním z hlavních předpokladů spravedlivého rozhodování …“ Jakkoli se můžeme
domnívat, že právě citovanými právními názory Ústavní soud i Nejvyšší správní soud posunuly
rozsah záruk „nezávislosti a nestrannosti“ poněkud mimoběžně nad rámec toho, na co se podle čl.
36 odst. 1 Listiny opravdu vztahují, celkový materiální smysl citovaných právních názorů je
přiměřený a správný: nestrannost úřední osoby rozhodující ve správním řízení ve smyslu její
nezaujatosti či objektivity je nedílnou zárukou práva na spravedlivý správní proces.
V právě vysvětleném (širším) smyslu používá pojem „nestrannosti“ pro úřední osoby i platná
15
zákonná úprava pracovního, respektive služebního poměru úředníků obcí, krajů i státu.
Lze tak učinit druhý dílčí závěr, a sice že nestrannost jako ústavní princip zaručený v čl. 36
odst. 1 Listiny má dva významy. Za prvé, nestrannost v užším smyslu (tj. ve smyslu
„nezúčastněného třetího“ vázaného jen právem) jako atribut právě a jen soudu; nestrannost v tomto
smyslu je výslovně zaručena ve slovní vazbě „nezávislý a nestranný soud“. Za druhé, nestrannost
v širším smyslu (tj. ve smyslu nezaujatosti či objektivity) jako atribut každého orgánu veřejné moci (a
tedy i správního orgánu), který rozhoduje ve stanoveném postupu o právech osob; nestrannost
v tomto smyslu je v čl. 36 odst. 1 zaručena implicitně a je vyvozována tvůrčí judikaturou Ústavního
soudu a Nejvyššího správního soudu.
NEPODJATOST A JEJÍ ZÁKONNÁ ÚPRAVA VE SPRÁVNÍM ŘÁDU
Hlavním (byť nikoli jediným) prvkem objektivity či nezaujatosti orgánu rozhodujícího v řízení
je jeho nepodjatost, přesněji řečeno nepodjatost jeho členů. Nepodjatost je pojmem (institutem)
zákonného, tedy podústavního práva. Je prostředkem k zajištění objektivity (nezaujatosti) orgánu při
jeho rozhodování. Je nutnou, ale nikoli postačující podmínkou jeho objektivity (nezaujatosti). Ve věci
může jednat a rozhodovat zcela nepodjatý orgán (úřední osoba), nicméně to ještě bez dalšího
nezaručuje, že bude jednat a rozhodovat objektivně neboli nezaujatě. Typicky pokud bude
nepodjatá úřední osoba selektivně hodnotit vzájemně odporující důkazy svědčící ve prospěch či
v neprospěch účastníka s cílem, aby zjištěný skutkový stav vyzněl ve prospěch ochrany určitého
veřejného zájmu, bude jednat zaujatě, neobjektivně, a tedy v rozporu s principy spravedlivého
procesu.
Správní řád pozitivně vymezuje nepodjatost v rámci úpravy vyloučení úředních osob
z projednávání a rozhodování věci ve svém § 14 ve dvou ustanoveních. Jednak v odstavci 1, který
je obecný: „Každá … úřední osoba …, o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj
poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž
lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by
mohla výsledek řízení ovlivnit.“ Jednak v odstavci 4, který je zvláštní: „Vyloučena je též ta úřední
osoba, která se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni. …“
Jakkoli lze připustit, že ustanovení § 14 odst. 4 správního řádu podle svého výslovného
znění formálně vzato neupravuje ne/podjatost, z obsahového hlediska se jedná o úpravu
speciálního případu (tj. poddruhu či důvodu) podjatosti úřední osoby s ohledem na její „poměr
k věci“ ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu. Z tohoto důvodu (jakož i z důvodu nezbytného
zjednodušení výkladu) hovořím i o tomto zvláštním důvodu vyloučení úřední osoby jako o podjatosti,
možno říci podjatosti v širším smyslu.
Správní řád řeší podjatost (přesněji řečeno: vyloučení) úředních osob správního orgánu
dvojím způsobem, a to podle toho, zda je v projednávané věci vyloučena pouze jednotlivá úřední
osoba, anebo zda jsou vyloučeny všechny úřední osoby správního orgánu (popřípadě všichni
členové kolegiálního správního orgánu), kdy lze s jistými výhradami hovořit o podjatosti (celého)
správního orgánu. Je-li vyloučena jednotlivá úřední osoba, pak její „[p]ředstavený … za ni
bezodkladně určí jinou úřední osobu, která není k vyloučenému ve vztahu podřízenosti“ (§ 14 odst.
4 správního řádu). Jsou-li vyloučeny všechny úřední osoby (popřípadě členové) správního orgánu,
což je v praxi nejčastěji v případě, kdy je vyloučen vedoucí správního orgánu, vůči kterému jsou
všechny ostatní úřední osoby daného správního orgánu ve vztahu podřízenosti, pak „[n]adřízený
správní orgán usnesením pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený
3
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Srov. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o
státní službě, v platném znění.
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správní orgán ve svém správním obvodu; v tomto případě nadřízený správní orgán pověří správní
orgán, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu.“ (§
131 odst. 4 správního řádu).
Právě popsaná úprava nepodjatosti ve správním řádu by zřejmě byla zcela v souladu
ústavními principy nestrannosti a objektivity (nezaujatosti) ve smyslu čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny, pokud
by ji neomezovaly dvě zásadní koncepční výjimky. První je stanovena samotným správním řádem v
§ 14 odst. 6. Druhá je aplikována – podle mého názoru v rozporu se správním řádem – správní a
soudní praxí.
PRVNÍ VÝJIMKA Z PRINCIPU NEPODJATOSTI: § 14 ODST. 6 SPRÁVNÍHO ŘÁDU
Správní řád ve svém ustanovení § 14 odst. 6 stanoví výjimku z pozitivního vymezení
nepodjatosti (vyloučení) úředních osob správního orgánu, jakož i z úpravy jejího řešení, a to zcela
paušálně takto: „Ustanovení předchozích odstavců se nepoužijí pro vedoucí ústředních správních
úřadů.“ Správní řád ani jiný zákon neupravuje žádné alternativní institucionální řešení pro tuto
výjimku. Výsledek podle tohoto de facto negativního vymezení nepodjatosti je tedy ten, že ministr
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu může mít „s ohledem na svůj poměr k věci,
k účastníkům nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o
jeho nepodjatosti“ ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu, ale přesto není podle správního řádu
považován za podjatého, ani vyloučeného, a tudíž může v jakékoli takové věci jednat i rozhodovat.
Jinými slovy, ministr (vedoucí jiného ústředního správního úřadu) může být legálně ve
správním řízení zcela podjatý. Nadto: vzhledem k tomu, že ministr či vedoucí jiného ústředního
správního úřadu je nadřízen vůči všem úředním osobám daného ústředního správního úřadu, může
uvedená výjimka znamenat i to, že díky podjatosti vedoucího mohou být legálně ve správním řízení
podjaté i všechny jemu podřízené úřední osoby. V důsledku toho tak může být legálně podjatý
v určité věci celý ústřední správní úřad.
Podíváme-li se na tuto paušální a nikterak neřešenou výjimku z principu nepodjatosti zcela
nezaujatě pohledem Listiny základních práv a svobod, nelze logicky dojít k jinému závěru, než že je
v rozporu se základním právem na spravedlivý (správní) proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny ve
spojitosti s obecnou kautelou čl. 4 odst. 4 věta první Listiny, podle níž „[p]ři používání ustanovení o
mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.“ Výše citovaná
zákonná výjimka nepochybně stanoví „meze“ základního práva na spravedlivý proces před
správními orgány, neboť v procesu před ministrem nebo vedoucím jiného ústředního správního
úřadu výslovně účastníkům odpírá zaručit nepodjatost rozhodujícího správního orgánu coby jeden
ze stěžejních ústavních principů spravedlivého procesu. A tím, že zároveň zcela rezignuje na
jakékoli alternativní institucionální řešení takto zákonem výslovně připuštěné podjatosti, sotva šetří
„podstatu a smysl“ uvedeného základního práva. Přitom, jak bude ještě níže vysvětleno, alternativní
institucionální řešení, a to i v rámci systému státní správy, by se nabízela. Proto lze soudit, že ona
paušální výjimka ze základního práva na nestranný (ve smyslu nezaujatý a nepodjatý) správní
orgán není nezbytná (potřebná), čímž porušuje i druhé hledisko ústavního principu proporcionality,
implicitně obsaženého v čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR a ustáleně vykládaného v judikatuře Ústavního
soudu.
Na základě podobných právních argumentů, jaké byly právě vyloženy, a s odkazem na čl. 95
odst. 2 Ústavy ČR se dne 8.10.2009 Nejvyšší správní soud obrátil na Ústavní soud s návrhem na
zrušení § 14 odst. 6 správního řádu pro rozpor s principem nestrannosti při rozhodování a tím i
právem na spravedlivý proces, dále pro rozpor s principem proporcionality a právem na přístup k
16
soudu. Nejvyšší správní soud ve svém návrhu pečlivě vysvětlil, že napadené ustanovení § 14
odst. 6 správního řádu je ze systematického pohledu v českém právním řádu raritou, neboť žádný
jiný procesní předpis (řád) podobnou výjimku z principu nepodjatosti nepřipouští. Dle Nejvyššího
správního soudu „[r]ovněž ve srovnávacím pohledu nelze (např. Německo, Rakousko, Polsko,
Švédsko a další) nalézt jakékoliv omezení aplikace ustanovení o podjatosti ve správních řízeních
[vyskytuje-li se výjimečně rozhodování monokratického ústředního orgánu státní správy, je vždy
obecně řešena situace možného vzniku podjatosti, vyloučené úředníky (ministry) v rozhodování
zastoupí jiný člen takového kolektivu, kupř. jiný člen vlády, kterého např. v Polsku určí premiér, nebo
rozhodne přímo tento kolektivní orgán jako celek s vyloučením podjatého člena - kupř. ve Španělsku
rozhodne Rada ministrů, ve Švýcarsku Spolková rada].“ Porušení ústavního principu proporcionality
4
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Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 2.4.2013 č. j. Pl. ÚS 30/09-1.
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dovodil Nejvyšší správní soud především z toho, že „[j]e … zřejmé, že existuje celá řada
alternativních řešení problému podjatosti vedoucích ústředních správních úřadů, které by zcela
vyloučily zásah do práva na spravedlivý proces. … [n]apř. … v řízení o rozkladu by mohla
rozhodovat přímo rozkladová komise (nikoliv vedoucí ústředního úřadu státní správy), která by
přestala být pouhým poradním orgánem a její členové by byli zastupitelní systémem náhradníků,
příp. podjatý vedoucí ústředního správního orgánu by dále mohl být zastupitelný zákonem
definovaným okruhem nejvyšších funkcionářů příslušného úřadu (např. náměstky či zástupci),
anebo jinou možností by bylo jeho nahrazení osobou jmenovanou ad hoc, která nemusí být vůbec
členem ústředního správního úřadu, jehož vedoucí je vyloučen. Při rozhodování ministrů by dle
navrhovatele rovněž bylo možné nahrazení podjatého ministra jiným členem vlády či rozhodováním
vlády jako celku s vyloučením podjatého ministra. Uvádí přitom, že tvrzení obsažené v důvodové
zprávě ke správnímu řádu, že »rozhodování vlády ve sboru by v takovém případě bylo
nepraktické«, není podloženo žádnými validními argumenty, navíc ona »praktičnost« nemůže nikdy
převážit nad ústavností, a to tím spíše nad takovými fundamenty ústavnosti jako je právo na
spravedlivý proces a princip proporcionality zákonné úpravy.“
Ústavní soud však ve svém usnesení ze dne 2.4.2013 č. j. Pl. ÚS 30/09-1 návrh Nejvyššího
správního soud odmítl jako návrh podané zjevně neoprávněnou osobou, a to v podstatě z jediného
důvodu. Zákonem připuštěná výjimka z principu nepodjatosti podle § 14 odst. 6 správního řádu je
prý aplikovatelná jen ve správním řízení, ale nikoli v případném následném řízení před správním
soudem na základě žaloby dotčeného účastníka správního řízení proti pravomocnému rozhodnutí
vydanému údajně podjatým ministrem (vedoucím jiného ústředního správního úřadu). Dotčený
účastník správního řízení může namítnout podjatost vedoucího ústředního správního úřadu u
správního soudu v následné žalobě proti pravomocnému rozhodnutí vedoucího ústředního
správního úřadu. Správní soud pak při posuzování podjatosti vedoucího již prý nebude vázán
ustanovením § 14 odst. 6 správního řádu, ale bude přímo aplikovat ústavní principy spravedlivého
procesu, zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny, včetně základního práva na nestranný (zde nepodjatý)
správní orgán. Pokud správní soud podjatost shledá, a v důsledku toho zruší napadené rozhodnutí
podjatého vedoucího ústředního správního úřadu pro nezákonnost a věc mu vrátí k novému
projednání a rozhodnutí, zaváže jej svým (soudcovským, a tedy nepodjatým) právním názorem,
podle kterého má (podjatý) vedoucí v dalším správním řízení věc projednat a rozhodnout. Tím má
být podjatost vedoucího vyřešena.
Právě vysvětlenou právní argumentaci lze z odůvodnění citovaného usnesení Ústavního
soudu více méně jen dovodit. Ústavní soud totiž ve svém odůvodnění dal přednost spíše alegorické
a jazykově poněkud hravé argumentaci, jíž není úplně snadné porozumět: „Řečeno slovy
Russellova holiče, správní soud v dané věci ustanovení § 14 odst. 6 správního řádu aplikuje v tom
smyslu, že ho neaplikuje, tj. aplikuje ho v tom smyslu, že pro posouzení rozhodované věci
nedopadá, jelikož představuje, jak již bylo vyloženo, bariéru pro postup uplatnění námitky podjatosti
úřední osoby ve správním řízení dle § 152 správního řádu, nikoli ale pro její posouzení v soudním
řízení správním.“
Řešení, které Ústavní soud nabídl v citovaném usnesení, je více než problematické ze třech
důvodů. Za prvé: Připouští řešení podjatosti vedoucího ústředního správního úřadu (a tím i ochranu
dotčeného účastníka před podjatostí vedoucího) pouze až ex post, tedy dodatečně po právní moci a
zpravidla i vykonatelnosti napadeného správního rozhodnutí. To při standardní délce řízení před
správními soudy znamená výrazné oslabení účinné ochrany základního práva na nestranný správní
orgán, jehož aplikace je obecně nezbytná již v rámci probíhajícího správního řízení, a tedy před
vydáním správního rozhodnutí. Za druhé: Počítá s tím, že vedoucí ústředního správního úřadu bude
po zrušení jím vydaného správního rozhodnutí v dané věci dále jednat a znovu rozhodovat, ačkoli
soud v této věci vyslovit jeho podjatost. Za třetí: Zjevně vychází z teoretické představy, že podjatý (!)
vedoucí ústředního správního úřadu bude v novém projednávání a rozhodování věci korektně
respektovat závazný právní názor soudu a nebude se (nějak) snažit tento právní názor
dezinterpretovat nebo obejít, třeba již jen tím, že bude další projednávání věci zdržovat či
protahovat. Úvaha, že dotčený účastník bude mít v takovém (nemilém) případě další možnost podat
další žalobu ke správnímu soudu, připomíná bludný kruh. Uvedená teoretická představa proto není
z reálného (praktického) pohledu racionální.
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DRUHÁ VÝJIMKA Z PRINCIPU NEPODJATOSTI: TZV. SYSTÉMOVÁ PODJATOST
V určitém správním řízení může dojít k procesně zvláštní situaci (případu), kdy se rozhoduje
o věci státu, kraje, obce nebo jiného účastníka, jehož orgán je příslušným správním orgánem.
Nejzávaznější jsou případy, kdy příslušný správní orgán je orgánem účastníka I. kategorie, tzn.
17
případy, kdy příslušný správní orgán je buď v řízení o žádosti orgánem samotného žadatele, nebo
v řízení z moci úřední orgánem toho účastníka, kterému má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit
18
právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost má nebo nemá, anebo ve
19
sporném správním řízení orgánem navrhovatele nebo orgánem odpůrce. Mohou to být ale i jiné
případy, kdy příslušný správní orgán je orgánem účastníka II. kategorie, tedy buď nějaké další
20
dotčené osoby, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech,
21
anebo nějaké další osoby, o které zvláštní zákon stanoví, že je účastníkem, popřípadě kdy je
22
příslušný správní orgán orgánem vedlejšího účastníka ve sporném správním řízení. Souhrnně
řečeno, jde o případy, kdy správní orgán je rozhoduje ve své vlastní věci. Ve správní praxi vznikají
tyto zvláštní případy nejčastěji tehdy, když v přenesené působnosti (tj. v rámci dekoncentrované
státní správy) rozhoduje orgán obce nebo orgán kraje ve věci, ve které je ta samá obec nebo ten
samý kraj účastníkem řízení v rámci samostatné působnosti (tj. v rámci samosprávy). Současný
zákonem vytvořený spojený model územní veřejné správy je tak – spolu se zrušením okresních
úřadů ke dni 31.12.2002 - nejvýznamnějším „generátorem“ případů tohoto typu. Například
23
v územním řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona, kde
správním orgánem je obecný stavební úřad, kterým je obecní úřad té samé obce, která má v daném
územním řízení postavení účastníka z titulu žadatele, vlastníka dotčeného pozemku, vlastníka
24
sousedního pozemku, popřípadě obce, která v územním řízení hájí důležité místní zájmy; obec
v takovém řízení může mít trojjediné, čtyřjediné či dokonce pětijediné postavení. Mohou však
obecně nastat i kdykoli jindy, kdy v určitém správním řízení z hmotněprávního hlediska splývá (či se
překrývá) správní orgán s některým z účastníků, tedy například v situaci, kdy orgán státní správy
(správní úřad) rozhoduje ve věci státu jakožto účastníka, nebo kdy orgán jiné právnické osoby
rozhoduje ve věci té samé právnické osoby jakožto účastníka. Zřejmě však mohou nastat i tehdy,
kdy správní orgán sice nerozhoduje přímo ve věci té samé právnické osoby (např. právnické osoby
A), jejímž je z formálního hlediska orgánem, ale kdy rozhoduje ve věci jiné právnické osoby
(např. právnické osoby B), přičemž tato jiná právnická osoba (B) je ovládána právnickou osobou A.
25
Například ve správním řízení o povolení k provozu jaderného zařízení podle atomového zákona,
kde příslušným správním orgánem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který rozhoduje o
žádosti akciové společnosti ČEZ o povolení k provozu jaderné elektrárny. Státní úřad pro jadernou
26
bezpečnost je ústředním správním úřadem státu, který je přímo podřízen vládě, přičemž akciová
společnost ČEZ je právnickou osobou, ve které je stát většinovým akcionářem a na jejíž valné
hromadě o výkonu práv státu jakožto akcionáře rozhoduje vládou pověřený státní úředník z
27
ministerstva podřízeného vládě. Zvláštnost tohoto správního řízení navíc spočívá v tom, že je
28
v něm účastníkem pouze žadatel, tedy v našem příkladu akciová společnost ČEZ. Jiní účastníci
v procesněprávním smyslu v něm nejsou, ačkoli další osoby potenciálně dotčené ve svých
hmotných právech (například vlastnických právech k sousedním pozemkům či stavbám) zde
5

17

Srov. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Srov. § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu.
19
Srov. § 141 odst. 3 věta první a druhá správního řádu.
20
Srov. § 27 odst. 2 správního řádu.
21
Srov. § 27 odst. 3 správního řádu.
22
Srov. § 141 odst. 3 věta třetí správního řádu.
23
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, (dále též jen „stavební zákon“). Srov. § 79 a § 84 a násl. stavebního zákona.
24
Srov. § 13 odst. 1 písm. c), d) a e) a 85 stavebního zákona.
25
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon), v platném znění, (dále též jen „atomový zákon“). Srov. § 9 odst. 1 písm. d) a § 14 a násl.
atomového zákona.
26
Srov. § 2 bod 7, § 21 a § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb.
27
Srov. § 28 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, v platném znění.
28
Srov. § 14 odst. 1 atomového zákona.
18
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nepochybně jsou. Nabízí se tak otázka, zda či kdo v takovém správním řízení má ústavní právo na
nestranný (ve smyslu nepodjatý) správní orgán ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, když případná
podjatost úředních osob Státního úřadu pro jadernou bezpečnost by zde byla jedinému účastníkovi,
tj. akciové společnosti ČEZ, v zásadě ku prospěchu. Mají zde ústavní právo na nestranný správní
orgán ony další osoby potenciálně dotčené ve svých hmotných právech, i když nejsou z procesního
hlediska účastníky příslušného správního řízení? Anebo zde (subjektivní) ústavní právo na
nestranný správní orgán musíme vykládat jako (objektivní) ústavní princip, který je aplikovatelný i na
taková správní řízení, ve kterém je případná podjatost správního orgánu v zásadě v zájmu jeho
jediného účastníka?
Situace (případy) popsaného druhu se v nauce i v judikatuře někdy označují jako
tzv. systémová podjatost správního orgánu. Zkratka „tzv.“ má vyjádřit (jisté) pochybnosti části
judikatury i teorie ohledně toho, zda v případech popsaného druhu jde bez dalšího, tzn.
„automaticky“, o podjatost celého správního orgánu (přesněji řečeno: všech jeho úředních osob
nebo členů), či nikoli.
Jsou tyto pochybnosti odůvodněné?
Pokud rozhodují ve věci státu (či jeho orgánu) jakožto účastníka soudy, ať již v občanském
soudním řízení, v trestním řízení soudním, ve správním soudnictví anebo v řízení před Ústavním
soudem, představuje vcelku spolehlivou právní bariéru proti jejich potenciální systémové podjatosti
jejich nezávislost, přesněji řečeno zákonné záruky nezávislosti soudů a soudců, jak byly výše
popsány. Pokud ale rozhodují ve věci státu, kraje, popřípadě obce jakožto účastníka správní úřady,
krajské úřady, popřípadě obecní úřady, jak je zákonem zaručena nestrannost jejich úředních osob
při rozhodování ve správním řízení?
Ve prospěch závěru o jejich systémové podjatosti bez dalšího hovoří především tyto
organizační rysy, které ve svém souhrnu vytvářejí postavení zřetelné závislosti úředníka státu, kraje
či obce na svém zaměstnavateli:
29
Úředníci zařazení do obecních nebo krajských úřadů jsou zaměstnanci obce (kraje)
v pracovním poměru. Jedná se o soukromoprávní vztah, který se řídí se obecně (podpůrně)
zákoníkem práce s dílčí zvláštní úpravou obsaženou v zákoně o úřednících územních
30
samosprávných celků. Obsah tohoto poměru je charakterizován tím, že úředník vykonává závislou
práci ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele (tj. obce či kraje) a podřízenosti zaměstnance (tj.
úředníka), podle pokynů zaměstnavatele (přesněji řečeno: podle pokynů vedoucího úředníka,
popřípadě vedoucího úřadu, tj. tajemníka obecního úřadu nebo starosty, respektive ředitele
31
krajského úřadu) a za plat poskytovaný zaměstnavatelem v samostatné působnosti. Rys závislosti
na zaměstnavateli (jeho představitelích) je zvlášť zvýrazněn u úředníků zařazených do obecního
úřadu, neboť v čele obecního úřadu je podle zákona o obcích přímo politický představitel obce, tj.
32
starosta. Pracovní poměr úředníka může zaměstnavatel kdykoli jednostranně rozvázat výpovědí
ze zákonem stanovených obecných důvodů, které se jinak vztahují na jakékoli jiné zaměstnance a
mezi které patří i nadbytečnost či jiné organizační změny anebo neuspokojivé pracovní výsledky
33
zaměstnance. Pouze pro vedoucí úředníky platí v tomto směru přísnější ochrana. Vedoucího
úředníka může jednostranně odvolat z funkce jeho nadřízený (popřípadě vedoucí úřadu) jen ze
zákonem stanoveného užšího okruhu důvodů, mezi které ovšem patří i „dvě méně závažná
34
porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců“. Odvolání je nicméně
v zásadě plně v působnosti příslušné obce (kraje), respektive jejích orgánů. Pouze odvolání
tajemníka obecního úřadu starostou obce a odvolání ředitele krajského úřadu hejtmanem kraje je
vázáno na předchozí souhlas nadřízeného správního orgánu, který není součástí organizační
struktury příslušné obce (kraje): odvolání tajemníka obecního úřadu je vázáno na souhlas ředitele
29

Obdobně samozřejmě i úředníci zařazení do úřadů městských obvodů a městských částí územně
členěných statutárních měst podle § 146 zákona o obcích a úředníci zařazení do městských částí
hlavního města Prahy podle § 103 zákona o hlavním městě Praze.
30
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění. Srov. § 1
odst. 1 a 2 cit. zákona.
31
Srov. zejména § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, (dále též jen „zákoník
práce“). Dále srov. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2000 Sb.
32
Srov. § 109 odst. 1 věta druhá zákona č. 128/2000 Sb.
33
Srov. § 52 zákoníku práce.
34
Srov. § 12 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.
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krajského úřadu, odvolání ředitele krajského úřadu je vázáno na souhlas ministra vnitra. Jakkoli
zákon o úřednících územních samosprávných celků formálně obecně stanoví, že úředníci jsou
36
povinni „jednat a rozhodovat nestranně“, zákonná úprava poskytuje této nestrannosti jen poměrně
slabé konkrétní záruky. Ve skutečnosti ponechává úředníka ve stavu výrazné závislosti na svém
zaměstnavateli, na jeho pokynech a na jeho personální a platové politice, vůli, popřípadě i svévoli.
Reálná možnost politických představitelů obce či kraje (tzn. starosty, resp. hejtmana, rady, potažmo
i zastupitelstva) ovlivnit úředníka při rozhodování ve správním řízení s využitím nástrojů, jako je
závazný pokyn, zvýšení či snížení pohyblivé složky platu, popřípadě i hrozba odvoláním či
jednostranným rozvázáním pracovního poměru, je tak značná a zákonem jen málo omezená.
Právní poměr úředníků státu zařazených ve správních úřadech je v porovnání s pracovním
poměrem úředníků územních samosprávních celků stabilnější a ve vztahu ke svému zaměstnavateli
možno říci i nezávislejší. Jejich právní poměr ke státu (služební poměr) je veřejnoprávní a řídí se
37
zákonem o státní službě . Nicméně o takové právní stabilitě, která by zaručovala jejich nestrannost
i tehdy, když rozhodují ve věcech „svého“ zaměstnavatele (tj. státu), lze objektivně hovořit jen stěží.
Organizace státní správy je založena hierarchickém modelu, který se vyznačuje vztahy nadřízenosti
a podřízenosti jednak mezi jednotlivými orgány (úřady) a jednak mezi jednotlivými úředními osobami
38
v rámci úřadu. Vrcholným orgánem je vláda, která řídí činnost podřízených ministerstev a jiných
39
ústředních správních úřadů zejména formou interních usnesení vlády; zpravidla také jmenuje a
odvolání vedoucí jiných ústředních správních úřadů. Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
potom na základě zvláštních zákonů řídí činnost podřízených celostátních a územních správních
úřadů cestou interních směrnic, popřípadě pokynů. Státní úředník v rámci správního úřadu je
40
povinen se ve službě řídit příkazy představených. Trvání služebního poměru je sice chráněno
silněji než trvání pracovního poměru úředníka obce či kraje, zákon o státní službě nezaručuje tzv.
definitivu (trvalost a zásadní nezrušitelnost). Služební orgán může rozhodnout o skončení
služebního poměru, „jestliže 2 po sobě jdoucí služební hodnocení státního zaměstnance obsahují
41
závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky“, ale i tehdy, „uplynula-li marně doba,
42
po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů“. Služební
hodnocení je přitom v působnosti představeného, přičemž dotčený státní úředník se proti němu
43
nemůže bránit specifickými právními prostředky; právní prostředky obrany má pouze až proti
samotnému rozhodnutí o skončení služebního poměru. Především ale institut zařazení státního
44
úředníka mimo službu z organizačních důvodů, zejména „v důsledku odvolání ze služebního místa
45
představeného“ nebo „v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu změny systemizace“,
umožňuje následné rozhodnutí o skončení poměru i v případech, kdy plně způsobilý úředník ve
službě řádně dodržoval právní předpisy a dosahoval vynikajících výsledků. Nadto: státní úředník
46
může být bez svého souhlasu vyslán na služební cestu, a to i ve dnech pracovního klidu, a
47
dokonce i přeložen k výkonu služby do jiného správního úřadu na dobu až 60 dnů. I když
samozřejmě i zákon o státní službě stanoví, že státní úředník „je povinen vykonávat službu
48
nestranně“, kombinace právě popsaných podstatných rysů služebního poměru nebrání reálné
možnosti politických představitelů státu zasahovat přímo, ale především prostřednictvím svých
podřízených do rozhodování konkrétních státních úředníků ve správním řízení. Jde zejména o tyto
prvky: pravomoc vrcholného řízení ústřední státní správy vládou, potažmo ministry, hierarchický
model řízení, absence definitivy služebního poměru a oprávnění osoby stojící v čele úřadu,
35

Srov. § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb.
Srov. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 312/2002 Sb.
37
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, (dále též jen „zákon o státní službě“).
38
Srov. čl. 67 odst. 1 Ústavy ČR.
39
Srov. § 21 a § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb.
40
Srov. § 77 odst. 1 písm. c) a § 84 zákona o státní službě.
41
Srov. § 72 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě.
42
Srov. § 72 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě.
43
Srov. § 155 až 156 a § 157 zákona o státní službě.
44
Srov. § 62 odst. 1 ve spojitosti s § 61 odst. 1 a 2 zákona o státní službě.
45
Srov. § 61 odst. 1 písm. b) a c) zákona o státní službě.
46
Srov. § 45 a 46 zákona o státní službě.
47
Srov. § 47 zákona o státní službě.
48
Srov. § § 77 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě.
36
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49

popřípadě představeného spolu/rozhodovat o (1) výši osobního příplatku státního úředníka, (2) o
50
průběhu a výsledku jeho služebního hodnocení, o návrhu systemizace služebních míst, a
v důsledku toho (3) i o skončení jeho služebního poměru.
Lze tak učinit tento dílčí závěr: Platná zákonná úprava pracovního poměru úředníků obcí a
krajů, jakož i služebního poměru úředníků státu, vytváří vztah závislosti, a v důsledku toho i stav
systémového rizika podjatosti úředníků obcí, krajů i státu ve všech případech, kdy tito úředníci
rozhodují ve věci „svého“ zaměstnavatele. Tento závěr však logicky vyvolává navazující stěžejní
otázku: Vede toto systémové riziko podjatosti v popsaném typu případů bez dalšího (tj. samo o
sobě, „automaticky“) k důvodným pochybnostem o nepodjatosti uvedených úředníků ve smyslu § 14
odst. 1 správního řádu, a tedy i k jejich vyloučení? A pokud nikoli, jaké další skutečnosti musí ještě
přistoupit, aby byly dány důvodné pochybnosti o nepodjatosti úředníků?
V teorii a v judikatuře se na uvedenou otázku zformovaly v zásadě dvě protichůdné
odpovědi. Podle jedné skupiny názorů systémové riziko podjatosti vede zpravidla bez dalšího
k vyloučení všech úředních osob daného správního orgánu ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu.
Podle druhé skupiny názorů systémové riziko samo o sobě k vyloučení nestačí, přičemž musí být
zjištěny (prokázány) ještě další konkrétní skutečnosti, kterými budou spolehlivě naplněny znaky
uvedené v citovaném ustanovení správního řádu. První skupinu názorů reprezentuje v teorii
51
52
například S. Kadečka a M. Kopecký , v judikatuře zejména 1. senát Nejvyššího správního soudu
(NSS) ve věci vedené pod sp. zn. 1 As 89/2010, v níž se 1. senát obrátil na rozšířený senát NSS
z toho důvodu, že dospěl k právnímu názoru odlišnému od právního názoru vysloveného dříve
Nejvyšším správním soudem v rozsudku ze dne 16.12.2004 č. j. 2 As 21/2004-67. Druhou skupinu
názorů pak reprezentuje jednak Ústavní soud (srov. zejména jeho usnesení ze dne 13.9.2007 č. j.
III. ÚS 666/06-1, usnesení ze dne 31.7.2007 č. j. II. ÚS 1862/07-1 a usnesení ze dne 25.6.2009 č. j.
II. ÚS 1062/08), jednak relevantní většina Nejvyššího správního soudu, respektive jeho rozšířeného
senátu. Ta ve dvou (co do podstaty obsahově podobných) stěžejních usneseních ze dne
27.11.2012, vydaných pod č. j. 1 As 19/2010-106 (k nepodjatosti úředníků obcí a krajů podle
53
správního řádu z roku 1967 ) a č. j. 1 As 89/2010-119 (k nepodjatosti úředníků obcí a krajů podle
platného správního řádu z roku 2004) judikovala, že – stručně řečeno - existence pracovního
poměru úředníka k obci (kraji) je důvodem pochyb o jeho nepodjatosti jen tehdy, „[j]e-li z povahy
věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl
být jeho postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky“. Nejvyšší správní soud tento právní
závěr podložil třemi hlavními argumenty:
Argument první: „Zákonodárce zavedení výslovné zákonné úpravy takové generální
(»systémové«) podjatosti zvažoval, avšak nakonec ji vědomě a cíleně neschválil. V § 15 odst. 1 a 2
zákonné předlohy (návrhu) správního řádu z roku 2004 bylo původně uvedeno, že »má-li být
rozhodováno o žádosti státu, kterou podává jeho organizační složka, která je věcně a místně
příslušným správním orgánem, nebo o žádosti obce, kraje anebo jiné osoby, jejíž orgán je věcně a
místně příslušným správním orgánem, provede řízení jiný správní orgán v obvodu nadřízeného
správního orgánu, který nadřízený správní orgán určí usnesením, a to případně i pro řízení, která
mohou být v budoucnu zahájena. Toto ustanovení se nepoužije na ústřední správní úřady. Nelze-li
určit orgán, který by provedl řízení dle odstavce 1, provede řízení sám nadřízený správní orgán.« …
Senát však přijal pozměňovací návrh na vypuštění těchto ustanovení s odůvodněním, že vedení
správního řízení v jiné obci je v praxi neproveditelné a že úředníci rozhodující o záležitostech svého
zaměstnavatele nesmějí porušovat zákon …. Poslanecká sněmovna následně návrh na vydání
54
správního řádu přijala ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.“
Argument druhý: „V projednávané věci ovšem kromě výkladu opírajícího se o intenci
historického zákonodárce proti přísnému pojetí »systémové podjatosti« hovoří i výklad založený na
49

Srov. § 149 zákona o státní službě.
Srov. § 13 odst. 1 písm. a), § 17 a § 184 odst. 1 zákona o státní službě.
51
KADEČKA, S.: Je rozhodování obce ve vlastní věci opravdu nepodjaté?, In: Právní rozhledy,
2005, č. 13, s. 477n.
52
KOPECKÝ, M.: K postavení územního samosprávného celku jako účastníka správního řízení a
k aktuálním otázkám posuzování nestrannosti rozhodování ve spojeném modelu veřejné správy. In:
Právník, 2014, č. 2, s. 134n.
53
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Srov. jeho § 9.
54
Srov. usnesení NSS č. j. 1 As 89/2010-119, odst. 55.
50
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poměřování různých navzájem si konkurujících hodnot a cílů, jichž je při uspořádání
institucionálního rámce rozhodování ve správním řízení potřeba dosáhnout. Je zřejmé, že
rozhodování nepodjatou osobou je významnou zárukou spravedlivosti každého rozhodovacího
procesu, v němž se má postupovat výlučně podle zákona, tedy zejména procesu soudního či
správního, neboť zajišťuje jeho nestrannost. … Avšak ani tato hodnota není a nemůže být hodnotou
absolutní, jíž musí cokoli ustoupit. … Systém orgánů rozhodujících o právech a povinnostech má …
zpravidla pyramidální strukturu, na jejímž vrcholu je orgán (příp. vícero orgánů), nad nímž žádný
další není. Tento orgán konečné instance z povahy věci musí být oprávněn rozhodnout, i když je
sám podjatý (tato potřeba však jistě nevylučuje možnost, aby pro rozhodování v uvedených
zvláštních případech platila specifická pravidla). Již sám tento argument ukazuje, že vyloučení rizika
rozhodování podjatou osobou není, a nemůže být absolutní hodnotou a že v některých případech
55
může být na místě, aby zájem na vyloučení uvedeného rizika ustoupil jinému důležitějšímu zájmu.“
Argument třetí: „Rozšířený senát proto dospěl k závěru, že v případech, kdy rozhoduje
úředník územního samosprávného celku ve věci, která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku,
není a priori vyloučen z rozhodování pro svoji »systémovou podjatost«, avšak je u něho dáno
»systémové riziko podjatosti«, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné podjatosti posuzovat se
zvýšenou opatrností oproti věcem, které se zájmů územního samosprávného celku nijak
56
nedotýkají.“ … „Důvody k … podezření (ohledně skutečné podjatosti) mohou být nejrůznějšího
druhu a nelze je specifikovat jinak než obecnými rysy a představitelnými příklady. Bude se jednat o
takové skutečnosti, které naznačují, že zde existuje někdo, kdo má zájem na určitém výsledku
řízení, v němž se má rozhodovat, a přitom má či může mít schopnost působit na příslušnou úřední
osobu prostřednictvím jejího zaměstnaneckého vztahu k územnímu samosprávnému celku.
Uvedenými skutečnostmi mohou být například jevy v politické či mediální sféře, jež předcházejí
příslušnému správnímu řízení či je doprovázejí a naznačují zvýšený zájem o výsledek řízení ze
strany osob schopných ovlivnit jednání územního samosprávného celku jako zaměstnavatele úřední
osoby. Příkladem může být zájem politických činitelů či jiných v rámci daného územního
samosprávného celku vlivných osob (např. zákulisních aktérů místní politiky či podnikatelských
subjektů) na určitém výsledku řízení (např. na tom, aby určitá stavba, činnost apod. byla povolena,
anebo naopak nepovolena); takový zájem lze vysledovat například z různých mediálních vyjádření,
předvolebních slibů, konkrétních investičních či jiných obchodních počinů, předchozích snah
nasměrovat určité související rozhodovací procesy určitým způsobem apod. Stejně tak uvedenou
skutečností může být samotná povaha a podstata rozhodované věci, její kontroverznost či politický
význam a s tím spojené zájmy. Zjevně a bez dalšího pak uvedenými skutečnostmi budou podezření
z nátlaku či snahy přímo ovlivnit rozhodování příslušné úřední osoby prostřednictvím jejího
57
zaměstnaneckého vztahu.“
Citované argumenty Nejvyššího správního soudu jsou podle mého názoru z hlediska
objektivního výkladu ústavních principů v reálných podmínkách rozhodování českých správních
orgánů přinejmenším pochybné. Domnívám se tak na základě následujících důvodů:
Za prvé: Skutečnost, že zákonodárce původně zvažoval zavedení výslovné úpravy
systémové podjatosti v návrhu správního řádu z roku 2004, ale nakonec ji záměrně vypustil (a tedy
neschválil), je z hlediska ústavních principů nestrannosti a objektivity orgánu bezpředmětná.
Argumenty Senátu, kterými byl tento krok odůvodněn, totiž „že vedení správního řízení v jiné obci je
v praxi neproveditelné a že úředníci rozhodující o záležitostech svého zaměstnavatele nesmějí
porušovat zákon“, jsou zčásti nepravdivé, zčásti nerozhodné. Nepravdivé proto, že „vedení
správního řízení v jiné obci“ (přesněji řečeno: delegace věcné příslušnosti na sousední správní
orgán) je zákonem výslovně umožněno v § 131 odst. 4 správního řádu, přičemž jeho aplikace
v praxi nevyvolává podstatnější problémy. Nerozhodné proto, že zákon nesmí porušovat nikdo,
nicméně pokud nejsou vytvořeny dostatečné záruky proti jeho porušování, pak jej v realitě lidé
bohužel porušují.
55

Srov. usnesení NSS č. j. 1 As 89/2010-119, odst. 58, 59 a 60. Podobně: usnesení NSS č. j. 1 As
19/2010-106, odst. 50 a 51.
56
Srov. usnesení NSS č. j. 1 As 89/2010-119, odst. 62. Shodně: usnesení NSS č. j. 1 As 19/2010106, odst. 54.
57
Srov. usnesení NSS č. j. 1 As 89/2010-119, odst. 63. Shodně: usnesení NSS č. j. 1 As 19/2010106, odst. 55.
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Za druhé: Nemá smysl teoreticky filozofovat o tom, zda „vyloučení rizika rozhodování
podjatou osobou“ je či není „absolutní hodnotou“, když náš zákonodárce může bez nepřiměřených
obtíží vytvořit takovou zákonnou úpravu, která toto riziko vyloučí, popřípadě alespoň maximálně
omezí – ostatně, jak tak učinili zákonodárci ve většině demokratických právních států Evropy. Přitom
dokonce i náš zákonodárce takovou úpravu pro zajištění nepodjatosti regionálních správních orgánů
(jejich úředních osob) vytvořil, a to právě v citovaném § 131 odst. 4 správního řádu, který je
přiměřený, koncepčně racionální a prakticky bezproblémový: „Nadřízený správní orgán usnesením
pověří k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém
správním obvodu, jestliže podřízený správní orgán není z důvodu vyloučení všech úředních osob …
, způsobilý věc projednat a rozhodnout; v tomto případě nadřízený správní orgán pověří správní
orgán, jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu.“
Restriktivní a ústavně nonkonformní výklad Nejvyššího správního soudu (ale i Ústavního soudu) je
tak pro regionální správní orgány de lege lata prakticky zbytečný. Soudce J. Palla v odlišném
stanovisku k usnesení rozšířeného senátu NSS č. j. 1 As 89/2010-119 k tomuto aspektu uvedl:
„Základní právo (na spravedlivý proces) je … možné při provedení testu proporcionality omezit jen v
případě, že zde neexistuje mírnější prostředek, který by stejně dobře ochránil příslušný právní
princip (kritérium potřebnosti). Jiná řešení, jež by umožňovala řádný výkon veřejné správy a
současně nezasahovala do základního práva na spravedlivý proces, se však nepochybně ve vztahu
58
k posuzované právní otázce nabízejí.“
Pro zajištění nepodjatosti ústředních správních úřadů (jejich vedoucích) pak náš
zákonodárce mohl docela dobře zvolit některý z následujících alternativních modelů delegace věcné
příslušnosti z podjatého ústředního správního úřadu (jeho vedoucího) na jiný správní orgán,
například:
a)
delegace věcné příslušnosti k rozhodování přímo na vládu s tím, že podjatý ministr by byl
z účasti na rozhodování vlády vyloučen a s tím, že odborné, organizační a technické vedení
59
správního řízení by mohl zabezpečovat Úřad vlády ,
b)
delegace věcné příslušnosti k rozhodování na Úřad vlády, který disponuje dostatečným
odborným aparátem, přičemž pokud by jím v konkrétní věci nedisponoval, bylo by možné jej
doplnit odborníky jmenovanými ad hoc vládou,
c)
delegace věcné příslušnosti k rozhodování na rozkladovou komisi zřízenou při vyloučeném
ústředním správním úřadu s tím, že by zákon pro tyto případy vytvořil záruky nezávislosti
členů rozkladové komise při rozhodování, aby bylo vyloučeno riziko případných zásahů ze
strany podjatého vedoucího či úředních osob ústředního správního úřadu,
d)
delegace věcné příslušnosti k rozhodování na stálý nebo ad hoc ustavený nezávislý
kolegiální správní orgán, který by pro tyto případy byl jmenován vládou z odborníků, přičemž
při organizačním a technickém vedení správního řízení by i zde mohl pomáhat Úřad vlády.
Všechny právě nastíněné modely by v podmínkách organizace české státní správy byly
docela dobře realizovatelné. Záleží jen na politické vůli zákonodárce, aby přestal problém (nejen
systémové, ale i individuální) podjatosti ústředních správních úřadů (resp. jejich vedoucích)
přehlížet, vymlouvat se na „neproveditelnost“, a odhodlal se ke koncepční změně.
Za třetí: Názor Nejvyššího správního soudu, podle něhož jsou pochybnosti o nepodjatosti
v situaci systémového rizika podjatosti dány jen tehdy, „[j]e-li z povahy věci či jiných okolností patrné
podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být jeho postoj k věci ovlivněn i
jinými než zákonnými hledisky“, vede v praktické realitě k neprokazatelnosti takového podezření.
Nejvyšší správní soud svým názorem de facto přesunul na účastníky správního řízení neúnosné
60
důkazní břemeno prokázat v námitce podjatosti skutečnosti odehrávající převážně ve vnitřním
životě správního orgánu, tzn. skutečnosti týkající se vnitřních vztahů mezi nadřízenými a
podřízenými, mezi politickými představiteli úřadu a jeho zaměstnanci, pro které je navíc zákonem
61
stanovena povinnost mlčenlivosti. Nadto: žijeme-li v reálných podmínkách rozšířeného českého
klientelismu, leckdy spojeného s korupcí, velmi dobře víme, že takové skutečnosti jsou pro osoby
58

Srov. odlišné stanovisko soudce JUDr. Jiřího Pally k usnesení NSS č. j. 1 As 89/2010-119, odst.
21.
59
Srov. postavení a působnost Úřadu vlády podle § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb.
60
Srov. § 14 odst. 2 ve spojitosti s § 50 odst. 3 a § 52 správního řádu.
61
Srov. § 15 odst. 3 správního řádu, § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 312/2002 Sb. a § 77 odst. 1
písm. h) zákona o státní službě.
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stojící vně úřadu jen obtížně zjistitelné a prakticky neprokazatelné. Jak výstižně vyjádřil soudce
J. Palla v odlišném stanovisku k usnesení rozšířeného senátu NSS č. j. 1 As 89/2010-119: „[t]o, zda
existuje někdo, kdo má zájem na určitém výsledku řízení a přitom má či může mít schopnost působit
na příslušnou úřední osobu prostřednictvím jejího zaměstnaneckého vztahu k územnímu
62
samosprávnému celku, se v podstatě nedá spolehlivě prokázat“. Názor Nejvyššího správního
soudu je tak vůči účastníkům českého správního řízení nespravedlivý. Nejvyšší správní soud je totiž
na jedné straně „odsoudil“ žít v nevýhodném prostředí systémového rizika podjatosti správních
orgánů (zejména obecních a krajských úřadů), ale na druhé straně jim v tomto nevýhodném
postavení de facto uložil, že musí tvrdit a prokazovat skutečnosti týkající se interna správních
orgánů, tj. skutečnosti, které zpravidla nejsou schopny prokázat ani orgány činné v trestním řízení,
vybavené arzenálem právních a technických vyšetřovacích prostředků.
ZÁVĚR
Účastník českého správního řízení má zákonem zaručeno právo na nestranný (ve smyslu
nezaujatý a nepodjatý) správní orgán se dvěma podstatnými výjimkami. První výjimka je stanovena
zákonem v § 14 odst. 6 správního řádu, přičemž výslovně dovoluje, aby v určitém správním řízení
jednal a rozhodoval podjatý ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Druhá výjimka
byla vytvořena judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, přičemž připouští tzv.
systémovou podjatost správních orgánů, zejména regionálních správních orgánů, které rozhodují ve
věci „svého“ státu, kraje, obce nebo jiného účastníka, jehož jsou organizační součástí. Tyto výjimky
jsou podle mého názoru v rozporu s ústavně zaručeným právem účastníka správního řízení na
spravedlivý správní proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny ve spojitosti s čl. 4 odst. 4 věta první
Listiny a s hlediskem nezbytnosti, který je dílčím prvkem ústavního principu proporcionality,
implicitně obsaženého v čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR.
Jaká jsou možná řešení tohoto stavu?
V rovině soudní a správní interpretace a aplikace práva: [1] překonat současný restriktivní
výklad tzv. systémové podjatosti regionálních správních orgánů v duchu usnesení NSS ze dne
27.11.2012 č. j. 1 As 19/2010-106 a č. j. 1 As 89/2010-119, a [2] důsledně aplikovat § 131 odst. 4
správního řádu, tzn. delegovat věcnou příslušnost k rozhodování ve správním řízení ze systémově
podjatého regionálního správního orgánu na sousední správní orgán.
V rovině tvorby práva: [1] zrušit § 14 odst. 6 správního řádu, a tím stanovit zásadu
nepodjatosti i pro vedoucí ústředních správních úřadů, [2] umožnit delegaci věcné příslušnosti z
vyloučeného vedoucího ústředního správního úřadu na jiný správní orgán, např. na vládu, na Úřad
vlády, na rozkladovou komisi vybavenou ad hoc zárukami nezávislosti nebo na nezávislý kolegiální
správní orgán, ať již stálý, nebo ustavovaný ad hoc. Na rámec toho samozřejmě přichází v úvahu i
zásadní změna stávajícího problematického spojeného modelu regionální veřejné správy,
vykonávané převážně obecními a krajskými úřady, tzn. omezení (v ideálním případě zrušení)
přenesené působnosti obcí a krajů a její převedení na nově (opět) zřízené státní okresní úřady.
6
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THE GUIDING PRINCIPLES OF EVIDENCE PROCEEDINGS
IN THE POLISH MODEL OF CIVIL PROCEEDINGS
Jarosław Szczechowicz
Univeristy of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration
Abstract: Evidence proceedings constitute one of the basic elements of court proceedings,
including the civil one. Determining whether court proceedings guarantee the parties a just trial and
the protection of human rights is to a high extent dependent on the existence and obedience of
these principles. The principles of evidence proceedings are constructive rules which result from the
essence and function of evidence proceedings. They constitute a separate part of the guiding
principles of civil proceedings due to the fact that evidence proceedings are their separate scope of
activity. The basic principles of evidence proceedings guaranteeing a fair trial and ultimately
prejudging the nature and form of civil proceedings include three principles: the principle of the
direct adduction of evidence, the principle of the free assessment of evidence and the principle of
the concentration of evidence. Paying special attention to those three principles in this dissertation
results from their crucial role in evidence proceedings.
Key words: guiding principles of evidence proceedings, civil proceedings, evidence proceedings,
the principle of the direct adduction of evidence, the principle of the free assessment of evidence,
the principle of the concentration of evidence, fair trial, the protection of human rights.
1.

INTRODUCTORY REMARKS
Evidence hearing is one of the basic elements of court proceedings, including civil
proceedings. On the existence of and compliance with these rules depends the assessment
whether legal proceedings ensure that all parties receive a fair trail and whether human
rights are protected.
The rules of evidence hearing are structural and they stem from the nature and
function of evidence hearing. They constitute a separate part of the primary principles of
civil proceedings due to the fact that evidence hearing is their main area of influence. The
basic rules of evidence hearing, ensuring a fair trail and ultimately deciding about the
character and nature of civil procedure, include: the principle of direct examination of
evidence by the judge, the principle of the free assessment of evidence, the principle of
concentration of evidence. Special attention is paid to the first two principles due to their
role in evidence hearing.
2.

THE PRINCIPLE OF DIRECT EXAMINATION OF EVIDENCE BY THE JUDGE
According to the principle of direct examination of evidence by the judge, evidence
hearing takes place directly before the adjudication panel - evidence is examined directly
before the adjudication panel. The goal of the principle of direct examination of evidence is
to create a possibility for the judges to directly review evidence and to make observations necessary to assess the evidential value and credibility of evidence. Since this principle
arises only from the general provisions of the Polish Civil Proceedings Code, it should be
noted that it can be understood in the sense in which it is presented in the literature
concerning civil proceedings. Bearing that in mind, it is clear that the principle of direct
examination of evidence can be understood in two ways.
Firstly, as a directive requiring the court to make findings using mainly primary
evidence, avoiding the replacement of primary evidence with derivative evidence.
Accordingly, primary evidence creates only one link between the body conducting evidence
hearing and the circumstances constituting the subject of evidence (e.g. eyewitness, original
document). Derivative evidence is one of the links between the body conducting evidence
hearing and the subject of evidence (e.g. record of the interview with a witness, a witness
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who knows about the event from other person's relation, i.e. "hearsay witness"). The sense
of the principle of direct examination of evidence understood in such way reveals itself fully
in the course of proceedings before the court of second instance, in which the court is not
limited to examining the lawfulness of the brief of evidence collected by the court of first
instance, but also relies on making its own factual findings.
Secondly, the principle of direct examination of evidence can also be seen from
another point of view. In this case, the most important is the demand for direct contact
between the court and the examined evidence. The idea is that the court, which has to
pass a sentence, should establish the facts of the case on the basis of "personal"
acquittance with the evidence. In other words, the method of examining evidence, as well
as observations and impressions from the direct contact of the court with the person
interviewed, are relevant facts (factors) influencing the assessment of the value and power
of evidence, especially personal evidence.
When considering the meaning of the principle of direct examination of evidence in
civil proceedings, it should be noted, on one hand, that there are some regulations imposed
on this principle, and, on the other hand, that there are some serious deviations from this
principle.
These regulations include:
a) a judgement can be made only by judges before which a court hearing was held
immediately before the judgement (art. 323 in conjunction with art. 316 CPC),
b) evidence hearing takes place (with some exceptions) before the adjudication panel (art.
235 in conjunction with art. 210 and 216 CPC).
The deviations from the principle of direct examination of evidence stem from
practical reasons or from the economics of trials, which means that the principle is not
unconditional. One of the provided exceptions from the principle of conducting evidence
proceedings by the adjudication panel is the possibility to have the evidence examined (but
not the whole evidence proceedings) by one of the members of the adjudication panel
(appointed judge) or by other judge (requested judge). This situation of ordering the
examination of evidence takes place only in three cases: when the nature of evidence
makes it impossible to be examined directly before the adjudication panel; when it is not
justified due to serious inconveniences; when the costs of evidence examination before the
adjudication panel are disproportionate in relation to the subject-matter of a dispute.
Exceptions from the principle of direct examination of evidence may also occur when the
case is referred back to the court of first instance, but only if there is no absolute need to
repeat evidence hearing already carried out to some extent.
2.1.

Admissibility of resolution on the basis of evidence examined in another case
As already mentioned, in the Polish civil procedure the principle is that evidence
hearing takes place before the adjudication panel (art. 235 CPC). In accordance with the
opinion of the Supreme Court, expressed in its judgement of 19 October, 2011[1],
admission of evidence from documents contained in the records of another case does not
affect the principle of direct examination of evidence, unless the parties were given the
opportunity to respond and make relevant proposals[2].
As it is clear from the cited
judgement, refraining from proceedings to take evidence does not affect the principle of
direct examination of evidence if it was carried out in other proceedings, involving the same
parties who had the opportunity to respond. The principle of direct examination of evidence
therefore allows to examine evidence from the documents contained in the records of other
case, but the court must examine this evidence in such a way that the parties are able to
respond to the content of the document and make relevant proposals. It should be noted,
however, that the provisions of the Code of Civil Procedure does not provide evidence from
"the records of civil or criminal case". It is only possible to declare certain documents
contained in the records of other case as admissible evidence, because the provisions of
the Code (art. 244 et seq.) provide only evidence from documents, not evidence from "the
records of other case". In other words, without prejudice to the principle of direct
examination of evidence set out in art. 235 CPC, it is only possible to permit evidence
from individual, specific documents, and if they are to be witness testimony protocols, then
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only under the condition that no party requested to examine such evidence before the
adjudication panel.
However, it should be noted that factual court findings based on evidence not
formally permitted and examined in the course of proceedings violate the general principles
of evidence hearing in terms of immediacy, transparency, equality of parties, and adversary
procedure.
2.2.

The principle of direct examination of evidence in second instance proceedings
The question of applying the principle of direct examination of evidence in second instance
proceedings was the subject of extensive deliberations of the Supreme Court. And so, in the
resolution of seven judges of 23 March, 1999[3]., the Supreme Court pointed out that in a situation
where the court of second instance as a result of reported allegations becomes convinced that the
facts contained in the contested decision are false, it should consider the need to once more
examine evidence whose evaluation made by the court of first instance gives rise to concern.
Judicial decisions of the Supreme Court also clarify that in the event when the court of first instance
fails to assess evidence, the appellate court should consider whether it can make the assessment
independently without renewing the process of evidence hearing.[4]. This means that the appellate
court may, in principle, make its own assessment of evidence examined by the court of first instance
and this assessment, complying with the requirements of art. 233 CPC, does not lead to the
infringement of the principle of direct examination of evidence.
Even though the principle of direct examination of evidence is not absolute, the deviations
permitted must take into account in the first instance the nature and type of evidence. It was pointed
out by the Supreme Court in the justification of the resolution of seven judges of 23 March, 1999 [5].
The Supreme Court stated that the court of second instance should take special care when
assessing evidence from the testimony of witnesses and parties if they have been examined only by
the court of first instance. The fact that the court of second instance relies only on records of the
testimony of witnesses or hearing of parties means that the assessment is made under the
conditions different from those created by the implementation of the principle of direct examination
of evidence. Thus, this evaluation should refer to the situation where the subject of the assessment
of the court of second instance (and only this court) consists of testimonies made in a completely
different case and never evaluated by the court of first instance. Thereby the court of second
instance may change factual findings which form the basis for the judgement of the court of first
instance without conducting evidence hearing justifying divergent findings, unless the circumstances
require the court to renew or amend such evidence hearing.
When discussing the evolution of the principle of direct examination of evidence in appeal
proceedings it should be noted that the observation of judicial practice indicates that situations in
which the court of second instance makes findings different from the findings made and accepted by
the court of first instance are not at all uncommon. These different findings are related to a new
(repeated) assessment of evidence obtained during the first instance proceedings and known to the
court of second instance only indirectly from the case records. First and foremost, it should be
assumed that determining the factual basis of the judgement is closely connected with the whole
work of the court during the proceedings, especially evidence hearing. The factual basis of the
judgement consists of the facts determined by the court in the proceedings. This determination
stems primarily from the evaluation of evidence made by the court. The court may base its findings
on factual and legal presumption only to a limited extent. This issue seems clear when it is
associated with making factual findings on the basis of the testimony of witnesses and questioning
of parties (non-contentious proceedings). Such evidence, despite the subsidiarity of the second one,
are most commonly used means of evidence used in civil proceedings, alongside documentary
evidence. This is largely a consequence of the fact that they are the most accessible means of
evidence. It is hard to deny that the direct contact of the adjudication party with a witness or a party
often is crucial to the issue of the reliability of evidence, and, as a result, to making certain factual
findings. In light of these remarks, indicating the importance of direct examination of evidence in the
form of testimonies and hearings, it is concluded that special care should be taken by the court of
second instance when assessing evidence examined only by the court of first instance.
Making such findings is particularly inadvisable if it leads to the situation in which the court of
second instance makes findings different from those made by the court of lower instance. In this
kind of situation it would be advisable to require the court of second instance to be careful. Only if
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evidence material in the form of testimonies (hearing) is clear and has been assessed incorrectly by
the court of first instance, it is justified and permissible for the court of second instance to change
factual findings without expanding the evidence material. Therefore, in a situation where the court of
second instance, as a result of reported allegations, comes to a conclusion that factual findings of
the contested decision are incorrect, in the first place it should consider the need to supplement the
material by repeated examination of evidence (when taking into consideration the content of art. 381
CPS) or to examine evidence whose assessment, made by the court of first instance, gives rise to
concern.
The proposals do not relate to situations where the court of second instance agrees with the
court of first instance when it comes to the value of individual personal evidence. It is obvious that in
this case the second instance proceedings are lacking when it comes to the implementation of the
principle of direct examination of evidence, because the adjudication panel, although it did not carry
evidence hearing, makes its own evaluation of such hearing and, as a result, factual findings. Here it
should be clearly noted that, under art. 382 in princ. in conjunction with art. 391 and 233 § 1 CPC,
evidence examined by the first instance court is always the subject of an assessment by the court of
second instance, because the latter must make factual findings.
It should be noted that the court of second instance in no case can merely respond to appeal
chargers. As an adjudicating court it is obliged to make its own findings and assess them from the
point of view of substantive law. If the court of second instance agrees with the lower court, it can
only confine itself to declaring that it adopts the findings and conclusions of the lower court as its
own. In that sense, the Supreme Court expressed its views both when it comes to the previous
regulations regarding the body of appeal, and when it comes to the current rules of appeal
proceedings.
3.

THE PRINCIPLE OF FREE EVALUATION OF EVIDENCE
The principle of free evaluation of evidence that is in force in the Polish civil procedure
assuming that the inner conviction of the judge is the best criterion of this evaluation requires a
separate discussion. The principle of free evaluation of evidence has been expressed in the Polish
Code of Civil Procedure (hereinafter: “CCP”), more precisely in Art. 233 § 1 of the Act, according to
which the court assess credibility and strength of evidence according to its conviction based on
comprehensive consideration of the collected material.
On the other hand, however, we cannot forget that the evaluation of judges cannot have a
free character, what is guaranteed by certain procedural solutions. The provision of Art. 233 § 1
CCP setting forth the principle of free evaluation of evidence by the court, with simultaneous regard
to the content of art. 328 § 2 CCP, imposes on the court giving decision several duties. First of all,
the court is obliged to make comprehensive consideration of the collected material regarding the
specific case. Secondly, the court has to take into account all the evidence gathered within the
proceedings, thirdly it has to specify circumstances surrounding the conduct of individual evidence
relevant to the assessment of their strength and credibility. Fourthly, the court has to provide
unequivocal criterion and arguments allowing the higher court institutions and complainant, to verify
the evaluation concerning the recognition of evidence as credible or its disqualification. Fifthly, while
giving reasons for contesting a verdict the court has to indicate evidences on which the court based
1
its opinion, and the reasons why other evidence were refused credibility .
Therefore, we can reach a conclusion that the framework of free evaluation of evidence has
to be specified by requirements of procedural law, life experience, the rules of logical thinking and a
certain level of legal awareness, according to which the court in an impartial, rational and versatile
way considers the evidence material as a whole, selects certain evidence and while analyzing their
strength and credibility, confronts it with the remaining evidence material. This means that decisions
made on the basis of evaluated this way evidence can show neither factual, i.e. they cannot be
contrary to the content of evidence, nor logical errors (the fallacy of reasoning and inferring).
According to the fixed judicial decisions making principles, in accordance with Art. 233 CCP, the
court evaluates the credibility and strength of evidence at its discretion, based on comprehensive
consideration of the collected material. The free evaluation of evidence should not be only made
through the prism of the court’s own beliefs, judges’ knowledge and given asset of life experience,
but it should also take into account the requirements of procedural law and the rules of logical
1

See: verdict of the Supreme Court of September, 29, 2000, reg., V CKN 94/00, Legalis.
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thinking, according to which the court in an impartial, rational and versatile way considers the
evidence as a whole, choses certain evidence and while analyzing their power and credibility, the
court confronts it with the remaining evidence material.
For these reasons, no court will justify an accusation of the court’s violation of the content of
the Art. 233 § 1 CCP presented in the appeal argued only for the sole reason that the analysis of the
evidence made by the party is different from the assessment of the court. If on the basis of the
available specific evidence material the court derives conclusions logically correct and consistent
with life experience, such an assessment does not violate the principles of the court’s free
evaluation of evidence and it reminds unchanged. Hence, only in the case when there is no logic in
binding conclusions with the collected evidence, or when the court’s inferring goes beyond the
patterns of formal logic or – is against the rules of life experience and does not include a clear
practical cause – effect relationship, the conducted by the court assessment of the evidence can be
effectively questioned. Evaluation of the reliability and strength of evidence included into a particular
case expresses the essence of judgment in the part concerning determination of the facts, ie. the
settlement of disputed issues based on the judges’ beliefs shaped by direct contact with evidence. It
should correspond with the rules of formal logical thinking expressing the schemes of relationships
between the grounds of reasoning and conclusions and involve the principles of life experience that
set the boundaries of admissible applications and the degree of the likelihood of their suitability for a
particular situation.
As a result, we have to assume that if the court derived conclusions basing on particular
evidence, conclusions that are logically correct and consistent with the principles of life experience,
then such an estimation of evidence does not infringe the principle of free evaluation of evidence
provided by Art. 233 CCP, even if it would be proven by the complainant that same material allows
for drawing equally logical and consistent with the principles of life experience though completely
different conclusions. Only in the case when it is indicated that, in the light of the above mentioned
criteria, there is no link between the adopted conclusions with the gathered evidence, it is possible
to effectively challenge the evaluation of the evidence made by the court. However, the alone
polemic guiding the contrary conclusions is not sufficient here, it is required to indicate what
elements lack logic or breach the rules of life experience and hence simultaneously does not allow
for the acceptance of the questioned conclusions. Therefore, it should be assumed that fighting
against free assessment of evidence cannot rely only on the complainant’ presentation of favorable
to them version of events, findings on actual facts based on the complainant’s own assessment, but
while using only strictly judiciary arguments it is necessary to show that the criteria for evaluating
the reliability and strength of evidence indicated in Art. 233 § 1 CCP were violated, which had an
impact on the outcome of the case.
In the judicature and legal doctrine it is widely accepted that the credibility of the strength of
evidence presented in a particular case expresses the essence of judgment in the part concerning
determination of the facts because it includes a decision on the opposing claims of the parties based
on the judge’s own beliefs shaped by direct contact with witnesses, documents and other means of
evidence. Hence, the evaluation of evidence should correspond with the rules of logical thinking
schemes expressing formal links between the grounds of reasoning and conclusions and take into
account the principles of life experience defining the boundaries of admissible conclusions and the
probability of their occurrence in a given situation. If while basing on the specific evidence the court
derives conclusions logically correct and in line with the life experience, the evaluation of the court
does not violate the rules of free evaluation of evidence (art. 233 § 1 of the CCP), and has to remain
unchanged even if this evidence allows for drawing completely different conclusions. Free
evaluation of evidence conducted by the court can be effectively negated only in a situation when
there is no logic in binding conclusions with the collected evidence, or when the court’s reasoning
goes beyond the scheme boundaries of formal logic, is contrary to the principles of life experience or
does not take into account the practical clear cause-effect relationships.
Evidence proceedings constitute one of the basic elements of court proceedings, including
the civil one. Determining whether court proceedings guarantee the parties a just trial and the
protection of human rights is to a high extent dependent on the existence and obedience of these
principles. The principles of evidence proceedings are constructive rules which result from the
essence and function of evidence proceedings. They constitute a separate part of the guiding
principles of civil proceedings due to the fact that evidence proceedings are their separate scope of
activity. The basic principles of evidence proceedings guaranteeing a fair trial and ultimately
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prejudging the nature and form of civil proceedings include three principles: the principle of the
direct adduction of evidence, the principle of the free assessment of evidence and the principle of
the concentration of evidence. Paying special attention to those three principles in this dissertation
results from their crucial role in evidence proceedings.
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OVERCROWDED PRISONS IN HUNGARY – THE POSSIBLE
CONSEQUENCES OF THE FIRST PILOT JUDGMENT OF THE
ECTHR AGAINST HUNGARY
Sándor Szemesi
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Debrecen University, Faculty of Law

Abstract: Most of the cases before the European Court of Human Rights are in connection with the
problem of the excessive length of proceedings before national courts. Based on Rule 61 of the
Rules of Court, and Article 41 and Article 46 of the European Convention on Human Rights, a new
form of procedures, the so-called pilot judgment procedure has been established by the Court. The
pilot procedure has three aims: to help the 47 European States which have ratified the European
Convention on Human Rights to resolve systemic or structural problems at national level; to provide
redress more quickly for the individuals involved; and, to help the European Court of Human Rights
deal more efficiently and quickly with its caseload, by reducing the number of similar, usually
complex, cases it needs to examine in detail. In this paper we examine the pilot judgment procedure
in general, and the possible consequences of the first pilot judgment against Hungary, adopted in 10
March 2015, because of the overcrowded Hungarian prisons.
Key words: ECHR, pilot judgment, overcrowded prisons, prohibition of inhuman or degrading
treatment, Hungary
1

INTRODUCTION
In 2003 (the year before adopting Protocol No. 14 of the European Convention on Human
Rights and Fundamental Freedoms, which contained a great package of reform-measures) the
European Court of Human Rights adopted 703 judgments (including all the chambers and the Grand
Chamber as well), and declared 16,724 applications inadmissible, but the Court received 38,810
2
new applications this year. In other words, 96 % of the applications that were considered by the
Court were decided inadmissible in 2003. Moreover, almost 60 % of the judgment delivered by the
Court concerned so-called repetitive cases or routine applications that are well-founded (including
cases concerning the length of judicial proceedings before national courts). Protocol No. 14 included
at least three elemental reforms: strengthening the Court’s capacity to filter applications, adopting a
new admissibility criterion (significant disadvantage) and adopting measures for dealing with
3
repetitive cases. The filtering capacity is increased by making a single judge competent to declare
inadmissible or strike out individual applications. The new admissibility criterion provides the Court
an additional tool which assists with in concentrating on cases which warrant an examination on the
merits, by empowering it to declare inadmissible applications where the applicant has not suffered a
significant disadvantage. And finally, the competence of the three-judge-committees is extended to
cover repetitive cases, including both the admissibility and the merits of the case, if the Court
already has a well-established case-law in this respect.
Because of the late ratification by Russia, Protocol No. 14. entered into force only on 1 June
2010, and by 2010 the number of pending cases had risen to 139,650, while the Court’s adjudicative
capacity remained limited. In 2009 57,100 new applications were submitted (almost 150 % of the
number of applications submitted in 2003), the Court delivered 2,395 judgments (340 % of the 703

1

This paper was supported by the János Bolyai Research Fellowship of the Hungarian Academy of
Sciences.
2
European Court of Human Rights: Annual Report 2004, Strasbourg, 2005, p. 116.
3
Explanatory Report to Protocol No. 14. to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention, para. 36.
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judgments delivered in 2003), and declared 33.065 applications inadmissible (198 % of the 16,724
4
inadmissible applications in 2003).
In this article I try to analyze the so-called pilot judgment procedure developed by the
European Court of Human Rights in an attempt to tackle the phenomenon of repetitive cases, which
procedure cannot be found in Protocol No 14 (only in Article 61 of the Rules of the Court), and try to
analyze the first pilot judgment against Hungary, because of the overcrowded prisons in Hungary.
2

ABOUT THE PILOT JUDGMENT PROCEDURE
Most of the cases before the European Court of Human Rights are in connection with the
problem of the excessive length of proceedings before national courts. For example, till 31
December 2012 43.99 % of the Court judgments were in connection with Article 6 (1) (right to a fair
5
trial, including the reasonable time requirement) of the Convention. Some states, like especially
Russia, Moldova and Ukraine, also have structural problems concerning the protection of human
6
7
rights in prisons and ill-treatment by law-enforcement officials. After the Loizidou judgment ,
approximately 1,400 similar property cases brought primarily by Greek Cypriots against Turkey
(post-Loizidou cases) were pending before the Court.
During the reflection period for Protocol No. 14, the European Court of Human Rights
8
9
suggested the establishment of a pilot judgment procedure. The Steering Committee for Human
Rights (CDDH) rejected the proposal of the Court and decided that it should not be included in
Protocol No. 14, however the Committee of Ministers should instead make appropriate
recommendations. According to the CDDH’s view, it was legally difficult to provide for a general
legal obligation of this kind, and “the pilot judgment procedure could be followed without there being
10
a need to amend the ECHR”.
11
In the meantime the Committee of Ministers adopted Resolution Res(2004)3 , in which the
Committee of Ministers invited the Court
as far as possible, to identify, in its judgments, when finding a violation of the Convention,
what it considers to be an underlying systemic problem and the source of this problem, in
particular when it is likely to give rise to numerous applications, so as to assist states in
finding the appropriate solution and the Committee of Ministers in supervising the
execution of judgments;
and to specifically notify any judgment containing indication of the existence of a systemic
problem and the source of this problem not only to the state concerned and to the
Committee of Ministers, but also to the Parliamentary Assembly, to the Secretary General
and to the Council of Europe Commissioner for Human Rights, and to highlight such
judgments in an appropriate manner in the database of the Court.
According to the Preamble of this Resolution, the source of this obligation is Article 46 of the
Convention, in which the High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the
Court in any case to which they are parties. In my opinion the main question of this procedure is
whether the state in question is ready to solve the systemic problem determined by the Court in its
judgment – and I am not convinced that the Court (or the Council of Europe itself) has any obligatory
legal instrument to enforce this statement of the pilot judgment. Indirectly this non-obligatory nature

4

European Court of Human Rights: Annual Report 2009, Strasbourg, 2010, 139.
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1959-2012
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p.
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http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592012_ENG.pdf (31 October 2015).
6
J. Gerards, The Pilot Judgment Procedure before the European Court of Human Rights as an
Instrument for Dialogue. M. Claes, M. de Visser, P. Popelier, C. Van de Heyning (eds),
Constitutional Conversations in Europe. Intersentia, Antwerp, 2012, p. 372.
7
ECHR, Loizidou v. Turkey, judgment of 23 March 1995 (Application No. 15318/89).
8
CDDH(2003) 006.
9
ECHR position paper of 12 September 2003, paras. 43-46.
10
Guaranteeing the Long-term Effectiveness of the European Court of Human Rights –
Implementation of the Declaration adopted by the Committee of Ministers at its 112th Session (1415 May 2003). Adopted by the CDDH on 8 April 2004.
11
Resolution Res(2004)3 on judgments revealing an underlying systemic problem.
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12

follows from Recommendation Rec(2004) 6 of the Committee of Ministers , in which the Committee
of Ministers suggested that the High Contracting Parties should review, following Court judgments
which point to structural or general deficiencies in national law or practice, the effectiveness of
existing domestic remedies and, where necessary, set up effective remedies, in order to avoid
repetitive cases being brought before the Court. In its Recommendation the Committee of Ministers
recalled directly the principle of subsidiary, which means that (in accordance with Article 1 of the
Convention) the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Convention be protected in the
first place at national level and applied by national authorities. As I will demonstrate later, the main
element of this pilot judgment procedure is that, when the Court chooses one leading case from the
repetitive applications, it adjourns the other similar cases, and during this “adjourning period”
(including the examination period of the leading case till the delivery of the final judgment, and a
reasonable time-limit determined by the Court in its final pilot judgment) the high contracting parties
have right (or, considering the right to an effective remedy incorporated into Article 13 of the
Convention, are obliged) to create a new, effective remedy for the applicants in similar situations. In
13
its partly dissenting opinion in the judgment of Hutten-Czapska vs. Poland judge Zagrebelsky
stated that it is clear that the Court shall take into consideration the above mentioned
Recommendations, but it cannot be overlooked that the legal basis of the proposals made by the
Court in its judgments was not included in Protocol No. 14.
The final declaration of the February 2010 Interlaken Conference requested the Court to
“develop clear and predictable standards for the pilot judgment procedure as regards selection of
applications, the procedure to be followed and the treatment of adjourned cases.” In March 2011
(seven years later after the Broniowski judgment) the Court added a new rule (Rule 61) to its Rules
of Court, codifying the rules of the pilot judgment procedure, as the Interlaken Conference asked.
The main elements of this new rule are the followings:
The Court shall consult the applicant and the responding government before starting the
pilot judgment procedure;
The Court shall identify the type of remedial measures the state concerned is required to
take at national level, imposing a time-limit on the adoption of these measures, and may
adjourn similar pending cases by that time;
When a state fails to abide by a pilot judgment, the Court will normally resume examination
of the adjourned cases.
According to the Court’s press release, the pilot procedure has three aims: to help the 47
European States which have ratified the European Convention on Human Rights to resolve
systemic or structural problems at national level; to provide redress more quickly for the individuals
involved; and, to help the European Court of Human Rights deal more efficiently and quickly with its
14
caseload, by reducing the number of similar, usually complex, cases it needs to examine in detail.
The Court bases its pilot judgments not only on Rule 61 of the Rules of Court, but on Article
41 and 46 of the Convention. Article 46 provides that state parties are legally bound “to abide by the
final judgment of the Court in any case to which they are parties.” It is true that traditionally the Court
had restricted itself previously to finding violations and sometimes ordering just satisfaction under
Article 41 of the Convention. However as the Court interpreted Article 46 in the Broniowski judgment
“Not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction under Article 41, but
also to select, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if
appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put an end to the
violation found by the Court and to redress so far as possible the effects. Subject to monitoring by
the Committee of Ministers, the respondent State remains free to choose the means by which it will
discharge its legal obligation under Article 46 of the Convention, provided that such means are
15
compatible with the conclusions set out in the Court’s judgment.”
Obviously, individual
compensation cannot solve the problems of people in comparable situations, and this new
interpretation of the above mentioned article follows from the doctrine of living instrument: “the
12

Recommendation Rec(2004)6 on the improvement of domestic remedies.
ECHR, Hutten-Czapska v. Poland, Grand Chamber judgment of 19 June 2006 (Application No.
35014/97).
14
ECHR, Press Release No. 256 issued by the Registrar of the Court, 24 March 2011.
15
ECHR, Broniowski v. Poland, Grand Chamber judgment of 22 June 2004 (application No.
31443/96), para. 192.
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Convention is a living instrument which … must be interpreted in the light of present-day
16
conditions.”
3

17

THE VARGA AND OTHERS CASE
The applicants, Lajos Varga, Tamás Zsolt Lakatos, Gábor Tóth, László Pesti, Attila Fakó and
Gábor Kapczár, were Hungarian nationals who were born in 1975, 1987, 1961, 1968, 1973, and
1984, respectively. At the time their applications were introduced they were detained in prisons in
Baracska, Szolnok, Budapest, Sopronkőhida, Pálhalma and Szeged (all in Hungary), respectively.
The six applicants have been detained in various periods between 2006 and the date of the
judgment in a number of different Hungarian detention facilities with personal living space in their
cells varying between 1.5 to 3.3 square metres. Mr Pesti notably complained about his detention for
three years in Márianosztra Prison where living space per inmate was maximum 2.86 metres. The
remaining applicants also complained about other aspects of their detention, including the fact that
only a curtain separated the rest of their cell from the lavatory, that some cells were infested with
insects and that there was inadequate ventilation, sleeping arrangements as well as limited
possibilities for detainees to shower or to spend time away from their cells. According to the
judgment, in December 2013 Hungarian prisons accommodated altogether 18,042 inmates, 5,053 of
whom were in pre-trial detention. Moreover, in March 2015 there were approximately 450
applications pending against Hungary before the European Court of Human Rights complaining
inadequate conditions of detention.
The Court reiterated its general principles on the question of prison overcrowding. Notably,
whilst there was a strong presumption of degrading treatment under Article 3 of the Convention
when a detainee disposes of less than three square metres of personal space, this could sometimes
be compensated for by the cumulative effects of the conditions of detention, such as the brevity of
incarceration, freedom of movement (in the cell and prison building) and outdoor exercise. However,
even if an inmate’s personal space was apparently sufficient (between three to four square metres
per inmate), the Court could find a violation of Article 3 when the space factor was coupled with lack
of ventilation and lighting, lack of outdoor exercise and poor sanitary and hygiene conditions.
In the absence of any objection by the Hungarian Government or any document to prove the
opposite, the Court saw no reason to doubt the applicants’ allegations concerning their personal
living space, which also coincided with reports on widespread overcrowding in Hungarian prisons by
both the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
punishment (“CPT”) as well as the Hungarian Commissioner for Fundamental Rights. In particular,
as concerned Mr Pesti, the Court considered that his lack of personal space – maximum of 2.86
metres – had been severe enough to constitute degrading treatment under the Convention,
especially in view of the fact that that situation had lasted three years. As regards the remaining
applicants, the Court took into account other relevant factors – the lavatory arrangements, insect
infestation, inadequate ventilation, sleeping arrangements and limited possibilities for detainees to
shower or to spend time away from their cells – in addition to the focal complaint of overcrowding.
The Court therefore concluded that the limited personal space available to all six detainees,
aggravated by the cumulative effects of their other conditions of detention, had not satisfied
European standards as established by the CPT and the Court’s case-law. The distress and hardship
the applicants had endured had therefore exceeded the unavoidable level of suffering inherent in
detention and had met the threshold of severity required to characterise their detention as
degrading, in breach of Article 3.
The applicants stated the violation of the right to an effective remedy (Article 13 of the
European Convention on Human Rights). The Court found that the domestic remedies in Hungarian
law suggested by the Government to complain about detention conditions, although accessible,
were ineffective in practice. The first remedy, a civil claim for damages for a breach of personality
rights under the general rules of tort liability, did not offer either a reasonable prospect of success or
adequate redress. Indeed, in such claims brought before the domestic courts the plaintiffs’ actions
had been dismissed not because the complaints of overcrowding had not been substantiated but
16

See e.g. ECHR, Tyrer v. the United Kingdom, Judgment of 25 April 1978 (application No.
5856/72), para. 31.
17
ECHR, Varga and others v. Hungary, Judgment of 10 March 2015 (application Nos. 14097/12,
45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, and 64586/13).
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because of the provisions of the applicable law, as interpreted and applied by the courts. The
Government’s second suggestion, namely making a complaint to the governor or public prosecutor
about inadequate conditions of detention, did not produce a preventive effect in practice. The Court
was of the view that, even if inmates could obtain an injunction from the prosecutor’s office requiring
the prison authorities to remedy a violation of their right to adequate living space and sanitary
conditions, any improvement in their personal situation could only be at the expense of other
detainees. Nor would the authorities be in a position to enforce a large number of simultaneous
requests, given the structural nature of the overcrowding problem. The Court therefore held that
there had been a violation of Article 13, read in conjunction with Article 3, on account of the absence
of an effective remedy for detainees to complain about their conditions of detention.
4

THE CONSEQUENCES OF THE PILOT JUDGMENT
Whilst the applicants’ case, as well as previous similar cases against Hungary in which the
Court had found violations of Article 3, related to various different detention facilities in Hungary,
they all concerned recurring issues of a lack of personal space, restrictions on access to shower
facilities and outdoor activities, and lack of privacy when using sanitary facilities. The breaches were
therefore not the consequence of isolated incidents; they originated in a widespread problem
resulting from a malfunctioning of the Hungarian penitentiary system and insufficient safeguards
against inhuman and degrading treatment. Approximately 450 similar cases currently pending
against Hungary concerning complaints about inadequate conditions of detention also highlighted
the existence of a recurrent structural problem. The Court therefore considered that the recurrent
and persistent nature of the problems identified justified a pilot-judgment procedure. Bearing in mind
that at the end of 2013 over 5,000 inmates held in Hungarian prisons were detained on remand, the
Court indicated one main avenue for improvement: namely, reducing the number of prisoners by
encouraging prosecutors and judges to use as widely as possible alternatives to detention and
redirect their criminal policy towards reduced use of imprisonment, thus minimizing the recourse to
pre-trial detention.
The Court also concluded that the Hungarian authorities should promptly put in place an
effective remedy or combination of remedies, both preventive and compensatory, to guarantee
genuinely effective redress for violations of the European Convention originating in prison
overcrowding. The Government should therefore produce, under the supervision of the Council of
Europe’s Committee of Ministers, within six months from the date on which this judgment becomes
final, a time frame in which to make appropriate arrangements and to put in practice preventive and
compensatory remedies for alleged inhuman and degrading conditions of detention. As concerned
the procedure to be followed in similar cases, the Court did not consider it appropriate at this stage
to adjourn them pending implementation of the relevant measures by the State. It would be unfair on
the applicants of such cases to make them resubmit their grievances to the domestic authorities,
when they had already suffered periods of allegedly inhuman or degrading detention conditions.
Furthermore, continuing to process all such cases would serve to remind the State of its obligations
under the Convention.

5

CONCLUDING REMARKS
It is clear that overcrowding has been on international and national policy agenda since
decades, and this is not a special Hungarian problem: for example, the European Court of Human
18
Rights adopted a pilot judgment against Italy in 2013 because of the overcrowded Italian prisons.
There are at least two different ways to reduce the overcrowding rate in the Hungarian prisons: first,
the reduction of the length of imprisonment (or using alternative punishments instead of
imprisonment). In my opinion, taking into consideration that the new Hungarian Criminal Code was
adopted in 2012 during the present government, it is clear that this option is almost unimaginable in
Hungary nowadays. For example, after the adoption of this pilot judgment, the Hungarian Minister of
Interior highlighted: the aim of the Government is to make Hungary one of the safest countries in
Europe. Tightening criminal laws within the field of legislation and making the work of the

18

ECHR, Torreggiani and others v. Italy, Judgment of 8 January 2013 (application No. 43517/09).
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prosecutor’s office and the police more effective have also both served this goal, and the number of
19
people detained (more than 18 thousands in 2015) is a result of this policy.
The second option is building new prisons (or the expansion of existing ones). In my point of
view this is the only way the present Hungarian Government can follow. For example, in July 2015
the Szombathely Prison expanded with 700 new places: the new units have been established in one
of the institution’s previously unused buildings and provide 396 new places for inmates, while the
capacity of the existing buildings has also been expanded by some 280 places. The problem is, that
20
as the Hungarian Helsinki Committee stated , that according to the official Governmental
predictions, in 2015 and 2016 only 1264 new places will be constructed (including the above
mentioned Szombathely Prison expansion), but if we count with the average increase of the number
prisoners in the last three years, this number is 613/year. This means, that without changing the
Hungarian criminal policy, after building new prisons, the prison overcrowding rate will be the same.
I have to say that I do not think that this is the answer the European Court of Human Rights is
waiting for.
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RATIO NATURALIS AS A TOOL
FOR REACHING JUSTICE IN PRAETORIAN LAW
Ján Šurkala
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: Ratio naturalis doctrine was the important part of Roman legal tradition for centuries. It
enabled praetor to modify provisions of ius civile in a situation, when its strict application would
cause injustice. It was based on belief that every civilised nation has certain common rules based on
its ability to think rationally provided by the nature. That opened a space for universalistic claims for
equal justice for everybody. There were several ways how the praetor could modify the content of
ius civile: firstly, by adoption of the edict, where he stated which actions under which conditions he
will accept in a case of a dispute. He could also accept those claims which could not be protected
neither according to written laws nor based on the edict. The protection was also provided by
actiones in factum conceptae. But updating of the rigid ius civile was not the only task for praetorian
law-making. Ius gentium created by praetor peregrinus was based on the very same idea of
universal naturalis ratio. The author analyses whether this doctrine can be applicable in the
contemporary procedural law.
Key words: ratio naturalis, praetor, ius civile, ius praetorium, ius edicendi, actiones bona fides,
actiones in factum conceptae, ius gentium.
1

INTRODUCTION
There exists perpetual tension between positive law and natural law nowadays. Actually, it is
not only recent tendency, which would occur as a matter of certain specific social climate and after a
while disappear like a spring snow. This tension is present from the oldest times continually during
the whole history and it will last always. Where is the source of this contradiction? We believe that it
stems from a human desire for reaching the justice. The problem is that justice is ideal which cannot
be fully reached in a real world. Contrary, in the real world one can see injustice more often than he
would like to. However, positive law reflects the ideal order of justice to certain extent depending on
its ability to confront its shortcomings with normative claims of justice and its ability to change.
In the sphere of Roman law there naturally existed the problem of injustice. And it would not
be one of the best legal orders of the all times if it had not developed mechanism how to face it. One
of the most important tolls of “fighting for justice” was the concept of naturalis ratio. In this short
article we will try to look at the phenomenon through the optic of its universalism which we consider
as the main reason why it became so influential. However, we will be focused main on practical
question of its functioning inside the positive law, namely the praetorian law. Finally, we will draw
some potential points of inspiration for contemporary law in the conclusion.
2

JUSTICE AS A UNIVERSAL VALUE AND ITS RELATIONSHIP WITH LAW
Justice was always seen as a primary value with regard to law, lawyers, state or society. In
the times of Justinian, when the Christian way of thinking was no longer supressed; contrary it had
1
become official doctrine of the state; the justice represented a harmony in man and society, which
2
is metaphysical fundament for any thinking about law. It may be deduced from the systematics of

1

For more about legal status of Christianity in Roman Empire see: NEMEC, M. Privilegovaný právny
status kresťanského náboženstva v Rímskej ríši, pp. 121-128; NEMEC, M. Boli kresťania v rímskej
ríši do začiatku 4. storočia diskriminovaní? pp. 81-104; NEMEC, M. Štát, cirkev a právo v Rímskej
ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi, 87 pages.
2
For more about Christian concept of natural law see: BRTKO, R. Teologicko-kresťanská koncepcia
prirodzeného práva v justiniánskej kodifikácii, pp. 22-34. For more about attitude of some Roman
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the Digest, where the compilators named the first part of the first book “de iustitia et iure”, they put
the idea of justice on the hierarchical top of the system of law. In the very first provision of the Digest
they quoted Ulpianus, who considered legal science as derived from the justice, whereas even the
name of law (iuris) is derived from the name of justice (iustitia). Referring in the same manner to
3
Celsus: ius est ars boni et aequi. Ulpianus depicted quite lofty the lawyers as the “priests”
(sacerdotes), who cultivate the justice, profess what is good and equitable, distinguish good and
bad, lawful and unlawful and try to make people better either by fear of punishment or by
4
encouragement and reward. In other words, which became known to everybody even nowadays,
5
“the justice is the constant and perpetual desire to give to everyone that to which he is entitled.”
On the other hand the term of law may have many different meanings and connotations. The
Justinian´s Digest distinguished the following: in the broadest sense, (natural) law is equivalent to
6
justice, because “whatever is just and good is called law, as is the case with natural law“ . Secondly,
the law may be considered anything what is useful for all or for majority in the state. Paulus depicted
this type of law as ius civile (in its general meaning, not necessarily as the ius civile of the Roman
state). The third meaning of the law is vested in the praetorian law-making, who should administer
justice, but he may also do injustice, when he is misusing his competences. Finally, the law (ius)
means also place, where the justice is administered (locus in quo ius redditur) by the praetor, who
has a competence to designate the place where dispensing the justice. The idea is that the praetor
“borrows” some of its own dignity (maiestate imperii) to the place in order to preserve the customs of
7
ancestors.
Even from these basic quotations from the law codified few centuries after our main period for
research of the praetorian law, it seems obvious that there was one meaning of the notion of law,
which nearly identified it with the justice. And this universal law common to all the people is called
8
9
natural law (ius naturale). This is inspired by natural reason (ratio naturalis) as the fundamental
and inherent ability of all people to act reasonably.
10
Gaius also distinguished between ius civile, which in its general meaning reflects the law of
particular political society (populus) – and thus may differ from nation to nation – and ius gentium as
11
the “law of the nations” which is vested in naturalis ratio and thus is common to all the people. This
distinction of classical and Justinian´s era of Roman jurisprudence between specific ius civile and
common ius gentium (or ius naturale) is not without practical implications for the system of Roman
law. Indeed, it is fundamentally important, because not every ancient nation came to the conclusion
that its own law is only a part of some higher law, which is common to every civilised nation. It may
be rather said that this idea was really rare among the ancient nations in the Mediterranean and the
Near East in the ancient times. Oriental despotic legal regimes were prevalently based on
exclusiveness, specificity, gods-given authority and superiority to any other legal system. We do not
claim that there were not present similar tendencies in Roman legal space; namely during the era of
the pontifical jurisprudence; however we are quite sure that for some reasons there finally prevailed

emperors towards Christianity see: BRTKO, R. Postoj niektorých rímskych cisárov ku kresťanstvu
v prvých troch storočiach, pp. 230-238.
3
Ulp. D 1, 1, 1.
4
Ulp. D 1, 1, 1, 1. For more about Ulpianus´s concept of natural law see: BRTKO, R. Rímsky
právnik Domitius Ulpianus a jeho koncepcia prirodzeného práva, pp. 48-57.
5
Compare: Ulp. D 1, 1, 10. – “iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi“.
6
Compare: Paul. D 1, 1, 11. –“cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius
naturale“
7
Ibidem.
8
Flor. D 1, 1, 3.
9
For more about the notion of ratio naturalis see: SOBOTTA, S. Der Begriff der Naturalis Ratio.
Seine Verwendung in den Texten der klassischen Juristen, pp. 1-11.
10
For more about distinction between ius gentium and ius naturale in Gaius´s Institutiones see:
BRTKO, R. Prirodzené právo – jeho vývoj a prvky v rímskom a v kánonickom práve, p. 10-17;
BRTKO, R. Koncepcia ius gentium a ius naturale v Gaiových Inštitúciách, pp. 41-46; LOMBARDI, G.
Sul concetto di „ius gentium“, pp. 128-130; NEMEC, M. Prirodzené právo a jeho odraz v rímskom
právnom myslení, pp. 74-75.
11
Compare Gai Inst. I, 1, 1.
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legal universalism based on naturalis ratio, which enabled to modify rigid ius civile by edictal
praetorian law-making and gave a rise to the brand new branch of Roman law – ius gentium.
3
CONSEQUENCES OF THE UNIVERSAL JUSTICE – PRAETORIAN PROTECTION
Thus if there exist some sort of the universal justice, which is based on naturalis ratio, it is
hard to defend the position that some legal claims, which are not based on ius civile, do not have
any procedural protection. And here comes forward the office of praetor, who was a magistrate with
12
imperio appointed by the Senate.
The office of praetor urbanus was created by the Lex Liciniana in 367 B.C. in order to
13
14
unburden consuls from deciding civil disputes. The office of praetor peregrinus was created in
15
242 B.C., when increased a need to regulate legal relationship between foreigners and Roman
citizens and between foreigners mutually. The edictal and juridical activities of these public officers
16
were basically the only platform for creation of ius gentium. What was the reason of creation of
these new offices and more importantly, why they became so vital for development of Roman law in
general? Ius civile had two serious shortcomings, which occurred unbearable after the expansion of
rd
the Roman Empire from the 3 century B.C.: firstly, the law was strictly personally bounded to
Roman citizenship (status civitatis); secondly, it was its excessive formalism based on traditional
17
pontifical jurisprudence, which occurred unable to change with sufficient dynamism. These
tendencies caused that ius civile has not become a sufficient legal platform for new economic
18
relations. On the other hand, flexible edictal norm-creation by the praetors soon crated new ways
out.
As Papinianus defines “the praetorian law is that which the praetors introduced for the
purpose of aiding (adiuvandi), supplementing (supplendi), or amending (corrigendi), the Civil Law,
19
for the public welfare (utilitatem publicam); which is also designated honorary law , being so called
20
after the "honor" of the Praetors (honorem praetorum)”. Similarly, but more poetically, Marcianus
21
defined honorary law as the living voice of the civil law. Pomponius brought more user-view-point
definition of the praetorian law. According to him, magistrates proposed edicts containing all
applicable procedural remedies in certain situation, which enabled citizens to find what the law was.
Such edicts constituted the honorary law, because it originated from the office (honor) of the
22
Praetor. Despite the fact that the praetor significantly modified the content of ius civile, he could
23
not change it directly, whereas there was applied the rule that praetor ius facere non potest.
Nevertheless, by the words of the famous German Romanist Franz Wieacker “traditionalism of laws
and old jurists would hardly lead the law from its ancient limitedness: it has been enabled to fully
24
govern the life by the governmental command of praetor. Therefore it is not so important that
12

HARDY, E. G. Roman Laws and Charters, p. 118; BRTKO, R. Význam a pôsobnosť rímskeho
senátu, pp. 39-46.
13
It was namely frequent warfare duties of consuls, which made them unable to focus on deciding
civil disputes adequately. Compare Pomp. D 1, 2, 2, 27.
14
BLEICKEN, J. Die Verfassung der Römischen Republik, p. 105 f.
15
REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo, p. 64.
16
For more about the important role of praetor in creation of ius gentium and its implementation to
ius civile see: JOHNSON, A. CH., COLEMAN-NORTON, P. R., BOURNE, F. C.: Ancient Roman
Statutes, p. 270.
17
BRTKO, R. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva, p. 99.
18
HINSLEY, F. H.: Sovereignty, p. 163.
19
There is certain terminological difference between ius praetorium and ius honorarium. The first is
a part of the second. Ius praetorium was the result of the praetors´edictal law-making. On the other
hand, ius honorarium was created not only by praetors (urbanus and peregrinus), but also by
aediles curules and provincial governors and questors in province. Compare: BRTKO, R. Koncepcia
prirodzeného práva v antickom Ríme, p. 88. For more about competences of Roman magistrates
see: BRTKO, R. Postavenie a právomoci štátnych úradov (magistratúr) v období Rímskej republiky
(510 pred n. l. – 27 pred n. l.), pp. 38-52.
20
Pap. D 1, 1, 7, 1.
21
Marc. D 1, 1, 8.
22
Pomp. D 1, 2, 2, 10.
23
PLESSIS, P. Borkowaki´s Textbook on Roman Law, p. 33.
24
WIEACKER, F. Vom römischen Recht: zehn Versuche, pp. 83-127.
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praetor did not possess competences to change material out-dated ius civile, because he has the
right to change procedural conditions, which in fact changed it according current needs of economic
and social development.
25
The praetor has several possibilities how to derive ius civile. First of all, he issued the edict,
where he declared conditions under which he will accept legal actions (iudicium dabo) or under
26
which he will refused it (iudicium non dabo) in the first stage of the formula procedure (in iure). He
might also confirm the edicts of his predecessor (edictum tralaticium), or issue an unordinary edict in
different time as usual beginning of his one-year tenure (edictum repentinum). Secondly, he might
accept even those actions, which cannot find its basis in the edict (actio in factum, exceptio in
27
factum). The broad competences of magistrates were narrowed by Lex Cornelia in 67 B.C in a
way that they were bounded by their edicts for whole period of their tenures. But they still might
28
issue individual orders, which were not contained in the Edict. The definitive end of praetor’s
edictal competence was made by the codification of the praetorian law through the so-called Eternal
29
Edict (Edictum Perpetuum) in 129 A.D.
SOME EXAMPLES OF RATIO NATURALIS ARGUMENT IN PREATOR´S EDICT
The praetor, using the concept of bona fidei, started to protect also claims from contracts,
which were either completely made in informal manner or has some lack in formal requirements of
30
ius civile. For example, a cow as a res mancipi was sold by simple tradition. In this case there
existed no transfer in property because of the lack of form. On the other hand, if both contractual
parties were in good faith the praetor might grant an action ex bona fidei. Thus the original samples
of claims (actiones) were sustained and no new one was added. However, ex bona fidei clause
31
linked to the original ius civile actions definitely change the extent of protected claims. Based on
32
the premise that aequitas and bona fides are as binding as law , there was created new branch of
33
claims – bona fidei iudicia.
The second type of praetorian protection of “natural claims” was the so-called actions with
fiction (actiones ficticiae). It was built on principle that praetor ordered to judge to decide the case as
if there had occurred, or contrary as if there had not occurred, certain fact. For example, in case of
34
actio Publiciana there praetor order to judge that he should look at the bonitary owner as if there
35
had already lapse the time for usucaption (usucapio). Doing so, the praetor basically awarded the
same protection to bonitary owner as to civil owner. It is important to stress that the bona fidei
clause was still present; therefore if the abovementioned bonitary owner was not in good faith he
would not obtain any praetorian protection.
4

25

For more about praertorian law-making see: BRTKO, R. Magistrátska tvorba práva za Rímskej
republiky a principátu, pp. 88-98.
26
SCHILLER, A. A. Roman Law: Mechanism of Development. p. 412.
27
BRTKO, R. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva, p. 110.
28
BLAHO, P. HARAMIA, I., ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímskeho práva, p. 38.
29
MOREY, W. C. Outlines of Roman History, chapter 26.
30
For more about animals as res mancipi see: BRTKO, R. Kontroverzia sabiniánov a prokuliánov
týkajúca sa charakteristiky mancipačných zvierat (Gai 2, 14-16), pp. 41-51.
31
Compare: Gai. Inst. IV, 62-63.
32
Compare: Cicero, De officiis I, 7, 23
33
BRTKO, R. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva, p. 105.
34
Actio Publiciana has developed from rei vindicatio. For more about rei vindicatio see:
KOVÁČIKOVÁ, J. Reivindikačná žaloba pohľadom rímskeho práva, p. 1705-10. For comparison of
both actions see: MĹKVY, M. Vydanie veci cez vecnoprávne žaloby v rímskom práve a v common
law, pp. 156-168; MĹKVY, M. Enforcing property rights in ownership and possession at common
and civil law, pp. 806-812.
35
In this particular case the formula would read as follows: Si qui id quod mancipio datur traditum ex
iusta causa et nondum usucaptum petet, iudicium dabo. However, there might occur also second
case of actio Publiciana, i. e. when the property was transferred by proper formal procedure but
from the person, who was not the owner. In that case the formula would read: Si qui id quod
traaditur ex iusta causa non a domino et nondum petet, iudicium dabo. For the wording compare:
LENEL, O. Edictum Perpetuum, p. 170 f.
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Similarly, the praetor might permit also actions, which were based on a description of the
facts (actiones in factum conceptae). This occurred even without previous edict. That means that
the praetor permitted certain action, which were contained neither in statutes nor in edict and
basically it had base only in the praetor own authority. The first such actio in factum, which altered
also substantive law has existed already before 160 B.C. Alan Watson states that it was either actio
36
37
Serviana or an action akin to it. He also points out that praetorian changes of substantive law
made without edict were extremely rare. Except of abovementioned actio Serviana there were just
38
two of them: the actio in factum adversum nasutas, caupones, stabularios and the actio in mensor
39
falsum modum dixerit.
Finally, the praetor might not permit actions (denegatio actionis) which were otherwise
contained either in statutes or edicts, but there were contrary to the principles of aequitas or bona
40
fides. He might also include some exceptions (exeptiones) which did not doubt the claimant’s right
41
to use action, but stated conditions under which the action was ill-founded.

5

CONCLUSION
Fulfilling the quest, which we have determined in the introduction, we have to draw some
inspiration points for contemporary law. If one looks at the description of praetor´s application of the
principle of ratio naturalis he may consider it as rather messy and non-systematic seemingly without
a complex conception. This is partially true. Indeed, there was not complex conception according to
which praetor implemented normative claims of natural law to his edictal and judiciary law-making. If
there is any system it has been made later by Roman jurists or legal theoreticians. However, this
deemed drawback has also some positive aspects. First of all, it was unprecedentedly flexible. One
may consider it paradoxical, because it contrast with rigid civil law, but it was its good logic. While
there was a pressing need to somehow alter old law either for a reason of precluding continual
economic growth or because of obvious injustice, the solution had to be find. It was exactly flexibility
of praetorian law which enable further development of Roman law. And it was namely ratio naturalis
which provide the praetors with necessary legitimacy to alter positive law. This symbiosis also
created channel through which could flow claims of justice to legal order. To formulate concrete
conclusion out of this we state that more that complicated complex strategies we rather need flexible
tools how to change out-dated positive law quickly. In fact, few basic principles and their proper
application in concrete situation are more proper solution that a hundreds of thousands of statutory
provisions which pretend to cover whole regulatory demand.
Secondly, concentration of different branches of state power in hands of one public servant
may be considered unacceptable for contemporary lawyer. We adore the theory of division of
powers and the office of praetor as is known in Roman law obviously do not comply with it. We
admit that concentration of legislative, judicial and executive competencies in the office of praetor
has certain risks and we also know from the history that it has been frequently misused. However,
we should not overlook the positive aspects of this concentration. Less complicated structure of
decision-making enhance the ability of system to make required changes in real time. We do not call
for merger of different state authorities into one “super office”, which should easily solve every
problem. But we should bear in mind that division of power not only makes misusing the power
harder, but it may obstruct positive changes. One can say that it is better to clearly wipe out abusing
of power for expense of some maybe good decisions. We believe that this modern dogma should be
also reconsidered whereas the expenses of lost chances for positive alternations of law may be
sometimes much higher than costs of sporadic abuses of power.
Finally, the very idea of natural law is hardly approachable through technical thinking
promoted by wide-spread legal positivists. The natural law cannot be transmuted to bunch of factual
principles and rules, which if they will be applied, all injustice of positive law will be banished.
36

For more about see: Lenel, p. 432 f.
WATSON, A. The Development of the Praetor´s Edict, p. 108.
38
For more about see: Lenel, p. 205 f.
39
For more about see: Lenel, p. 219.
40
JOVANOVIĆ, M. Aequitas and Bona Fides in the legal practice of ancient Rome and the
Prohibition of the Abuse of Rights, p. 766 f.
41
BRTKO, R. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva, p. 108.
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Contrary, the natural law is based on the intuition, on the feeling what is good and what is bad in a
concrete situation. It is more an art than a science. And the art cannot be done by depersonalised
appliers of written dogmas. Thus our final actualisation argument is to put more emphasis on
personal question of law-making and decision-making. Modern democratic state with rule of law is
mainly trying to put sufficient safeguards which will preclude people in power from misusing the
power. It is frequently believed nowadays that more important is to have robust institutions than
good rulers. Such system, however, does not try to “force” the best people to apply as public
officers. We believe that it is most unwelcomed mistake which in its results leads to dysfunction of
judiciary and legislature. Yes, good rules are as necessary as proper safeguards. Because there is
no guaranty that somebody who do not misuse his power will make positive and needed measures.
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POZNÁMKA K FILOZOFICKÝM SÚVISLOSTIAM MATERIÁLNEJ
A FORMÁLNEJ PRAVDY1
Martin Turčan
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This paper deals with procedural precepts of material and formal truth. The author
deliberates on certain similarity of these precepts with particular philosophical theories of truth. He
deals with possible analogy between precepts of material and formal truth on one side and
correspondence, coherence and pragmatic theories of truth on the other. He takes into account also
historical context of recognition of mentioned precepts in Slovak legal order.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá procesnými zásadami materiálnej a formálnej pravdy. Autor
uvažuje o určitej podobnosti týchto zásad s jednotlivými filozofickými teóriami pravdy. Venuje sa
možnej analógii medzi zásadami materiálnej a formálnej pravdy na jednej strane a
korešpondenčnou, koherenčnou a pragmatickými teóriami pravdy na strane druhej. Zreteľ berie aj
na historický kontext rozoznania uvedených zásad v našom právnom poriadku.
Key words: Precept of material truth, precept of formal truth, noetics, ideology.
Kľúčové slová: Zásada materiálnej pravdy, zásada formálnej pravdy, noetika, ideológia.
ÚVOD
Procesná teória rozoznáva dve odlišné zásady týkajúce sa hľadania pravdy pri aplikácii
práva. Ide o zásadu materiálnej pravdy a zásadu formálnej pravdy.
Prvá spomínaná zásada vyjadruje požiadavku, aby príslušný orgán „pri rozhodovaní úplne,
2
presne a spoľahlivo zistil skutkový stav veci.“ Táto zásada znamená povinnosť orgánu „zistiť všetky
relevantné skutočnosti bez ohľadu na to, či to bude, alebo nebude v prospech účastníka konania,
3
a to bez ohľadu na to, aké návrhy predložil účastník konania.“
O zásade formálnej pravdy naopak platí, že orgán aplikácie práva sám nezisťuje skutočnú
pravdu vo veci a právo prisúdi tomu účastníkovi konania, ktorého tvrdenia sa mu budú javiť
4
presvedčivejšie.
Teória poznania (epistemológia, gnozeológia alebo noetika) rozlišuje tri základné prístupy k
pojmu pravdy. Hovoríme o tzv. korešpondenčnej, koherenčnej a pragmatickej teórii pravdy (ďalej
vysvetlíme čo tieto teórie tvrdia). V nasledovnom texte si kladieme otázku, či možno vidieť určitú
podobnosť, prípadne tiež nejakú historicko-ideologickú súvislosť, medzi zásadami materiálnej a
formálnej pravdy na jednej strane a spomínanými filozofickými poňatiami pravdy na strane druhej.
1

PROCESNÉ ZÁSADY A TEÓRIA POZNANIA
Slovník filozofických pojmov súčasnosti od J. Olšovského uvádza k pojmu pravdy, že ide o
„vlastnost vztahu lidského myšlení ke skutečnosti (realitě), bytí, kdy se věci nechávají přicházet na
2

1

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0136/15 Právna úprava správneho
trestania udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied.
2
VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné: Všeobecná časť, s. 66.
3
Tamtiež.
4
S týmito zásadami úzko súvisia, resp. prelínajú sa prejednacia zásada a vyhľadávacia zásada.
Pri prejednacej zásade nesú zodpovednosť za vyhľadávanie dôkazov účastníci konania, pri
vyhľadávacej je to orgán aplikácie práva.
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5

světlo, ukazují se v tom, co a jak jsou, ve své vlastní povaze, přirozenosti, ve svém bytí (...).“ Pojem
pravdy však možno chápať rôzne.
Korešpondenčná teória tvrdí, že pravdivé výroky sú tie, ktoré zodpovedajú objektívnej realite.
Teda, odrážajú stav vecí, ktorý existuje nezávisle od poznávajúceho subjektu. Pravdivé je to, čo
skutočnosť verne opisuje. „Koncepcie, podľa ktorých ‘pravda je zhoda myšlienok so skutočnosťou’,
sú koncepciami klasickými. Historicky sa táto koncepcia objavuje ako najstaršia a má najväčšiu
6
frekvenciu výskytu, ak jej metamorfózy sledujeme na pôde dejín filozofického myslenia.“
Niečo iné tvrdí koherenčná teória. Podľa nej sa pravdivosť určitého výroku neodvíja od jeho
korešpondencie s objektívnym stavom vecí, ale od jeho súladu s inými výrokmi o svete. Ide teda
o koherenciu poznania ako systému, z ktorého možno deduktívne odvodzovať pravdivosť
jednotlivého tvrdenia. Ako to vyjadril Keith Lehrer, v zmysle koherenčnej teórie „každé presvedčenie
7
možno zdôvodniť jeho vzťahom k iným presvedčeniam, s ktorými sa navzájom podopierajú.“
Koherenčná teória je jednou z reakcií na problémy korešpondenčnej teórie (medzi ktoré patrí
napríklad tzv. paradox nekonečného regresu; ide o to, že kritérium korešpondenčnej teórie je tiež
určitým výrokom, ktorý musí podliehať nejakému kritériu pravdivosti a toto kritérium zas musí
8
podliehať ďalšiemu kritériu pravdivosti, a tak donekonečna).
Pragmatická teória pravdy napokon poukazuje na praktický rozmer poznania. Za pravdivé
možno z jej pohľadu označiť to, čo funguje, čo možno overiť v praxi. Žiadna teoretická „pravda“
nemôže byť podľa pragmatikov spoznaná. Všetka „pravda“ má dočinenia s praktickým životom.
Najznámejší predstaviteľ filozofie pragmatizmu, William James uvádza: „Pravdivé myšlenky jsou ty,
které můžeme přijmout, potvrdit, uznat a verifikovat. Nepravdivé jsou ty, u kterých toto učinit nelze.
To je praktický důsledek, pravdivých myšlenek; a to je tedy význam pravdy, neboť to je vše, co
o pravdě víme. Tuto tezi musím obhájit. Pravdivost myšlenky není strnulá inherentní vlastnost.
Pravdivost se myšlence děje. Myšlenka se stává pravdivou, je učiněna pravdivou událostmi. Její
pravdivost je ve skutečnosti událost, proces; jmenovitě procesu její verifikace, ověření. Její platnost
je proces jejího potvrzení. Ale co z pragmatického hlediska znamenají samotná slova verifikace
9
a potvrzení? Opět označují jisté praktické důsledky verifikované a potvrzené myšlenky.“ Obvyklá
interpretácia pragmatizmu hovorí, že z pohľadu tejto filozofie je kľúčovým (hoci nie nutne jediným)
kritériom pravdivosti užitočnosť.
Keď nazrieme do oblasti procesného práva, môžeme v nej vidieť určité podobnosti medzi
uvedenými filozofickými poňatiami pravdy a zásadami materiálnej a formálnej pravdy. Profesor
Vrabko a kolektív v učebnici správneho práva procesného uvádzajú, že podľa zásady materiálnej
10
pravdy „zistený stav veci musí zodpovedať skutočnosti.“ Autori pri formulovaní tohto tvrdenia
zrejme nepomýšľali na korešpondenčnú teóriu, domnievame sa však, že svojím vyjadrením vystihli
základnú podobnosť, ktorá medzi zásadou materiálnej pravdy a korešpondenčnou teóriou existuje.
Táto podobnosť spočíva v zameraní sa na odraz skutočného (objektívneho, reálneho) stavu vecí
v mysli orgánu aplikácie práva. Zásada materiálnej pravdy si totiž kladie za cieľ, aby orgán dospel
práve k takýmto informáciám.
Jaruška Stavinohová uvádza, že „princip materiální pravdy vyjadřuje v civilním procesu
vysokou hodnotu pravdivosti a spravedlnosti vyjádřenou tím, že soudní orgány důsledně poskytují
11
ochranu skutečnému subjektivnímu právu nebo zákonem chráněnému zajmu.“ Účelom zásady
materiálnej pravdy teda je objektívna spravodlivá ochrana skutočného subjektívneho práva. Keďže
túto možno dosiahnuť len prostredníctvom subsumpcie skutkového stavu pod právnu normu,
skutkový stav musí byť celkom objasnený, teda objasnený tak, aby zodpovedal skutočnosti.
V občianskom procese však u nás po „nežnej revolúcií“ došlo k určitým zmenám. Profesor
Mazák uvádza, že „v súlade s novou koncepciou civilného procesu, opierajúcou sa o novelizácie
Občianskeho súdneho poriadku po roku 1990, možno konštatovať, že zásada materiálnej pravdy sa

5
6
7
8
9
10
11

OLŠOVSKÝ, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. s. 191.
BILASOVÁ, V. a kol. Teória poznania, s. 100.
LEHRER, K. Teória poznania, s. 20.
BILASOVÁ, V. a kol. Teória poznania, s. 103.
JAMES, W. Pragmatismus: Nové jméno pro staré způsoby myšlení, s. 104-105.
VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné: Všeobecná časť, s. 66.
ŠTEVČEK, M a kol. Civilné právo procesné, s. 164.
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už v zmysle súčasnej procesnej úpravy nepovažuje za procesný princíp, resp. formulovanie tejto
12
zásady je značne sporné.“
Predchádzajúci režim vychádzal z marxistickej filozofie, ktorá v oblasti epistemológie
13
zdôrazňovala tézu, že pravda je zhoda mysle s objektívnou realitou. Akceptovala sa teda
14
korešpondenčná teória pravdy. Keďže z marxistického hľadiska prvotná je hmotná skutočnosť
a spravodlivosť sa kladie do úzkej súvislosti s touto skutočnosťou, presadzovanie dôsledného
angažovania sa štátnych orgánov v zisťovaní skutočného stavu veci, teda takého, ktorý zodpovedá
15
objektívnej realite, sa zrejme ponúkalo.
Dôvodová správa k pôvodnému návrhu OSP sa
odvolávala na procesný predpis z r. 1950, ktorý ako prvý zaviedol zásady „charakteristické pro
socialistický občanský proces. Jde především o zásadu objektivní pravdy, o požadavek, aby soud
rozhodoval podle skutečného stavu věci a nebyl v tomto směru vázán vůlí účastníků, jak tomu je v
16
občanském procesu buržoazním.“ Uvádzalo sa tu tiež, že „občanské soudní řízení splní svůj účel
jen tehdy, bude-li mít soud řádně objasněny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení věci. Jen
tak bude moci soud řešit každý případ společensky žádoucím způsobem. Na rozdíl od buržoazního
procesu, v němž šlo o dosažení formální pravdy, je celé občanské soudní řízení ovládáno zásadou
objektivní pravdy, tj. jde v něm o zjištění skutečného stavu věci. Tomu slouží především ustanovení
17
o dokazování.“
Po novembri sa veci zmenili. Profesor Mazák uvádza, že dnes „platný Občiansky súdny
poriadok vychádza z toho, že súd rozhoduje na základe skutkového stavu veci (predtým skutočného
18
stavu veci, ktorý podporoval existenciu princípu materiálnej pravdy).“ O tom, že zásada materiálnej
pravdy je kapitalistickému svetu cudzia, svedčí zrejme aj skutočnosť, že „princíp materiálnej pravdy
19
sa v civilných procesoch v západných krajinách nevyskytuje ani terminologicky.“ Občianske súdne
konanie má byť teda v západnom poňatí predovšetkým v rukách sporových strán. Súd má pracovať
len s takou „pravdou“, ktorú je schopný „rozpoznať“ či „skonštruovať“ z tvrdení a dôkazov
prezentovaných účastníkmi konania. Pravdivé z tohto hľadiska nie je to, čo nutne „zodpovedá“
objektívnej skutočnosti, ale to, čo pôsobí presvedčivo a čo je spôsobilé byť podkladom na vynesenie
rozsudku (čo je z procesného hľadiska „prakticky využiteľné“). Akceptuje sa vlastne zásada
formálnej pravdy.
12

MAZÁK, J. a kol. Základy občianskeho procesného práva, s. 41.
Miroslav Kusý odkazuje na Leninovu myšlienku, že „byť materialistom znamená uznávať
objektívnu pravdu, ktorú nám odhaľujú zmyslové orgány.“ (LENIN, V. I. Materializmus
a empiriokriticizmus, s. 112-113; citované podľa: KUSÝ, M. Marxistická teória poznania, s. 352).
Kusý pokračuje tvrdením, že „každá pravda je pravdou len potiaľ, pokiaľ je objektívna, t.j. pokiaľ je
verným odrazom objektívnej skutočnosti.“ (Tamtiež, s. 355). Coufal podobne uvádza, že „človek
musí uznávať – i keď si to v tejto terminológii nemusí uvedomovať – objektívnu pravdu. Uznávať
objektívnu pravdu znamená uznávať, rešpektovať okolnosť, že pravda je svojím obsahom nezávislá
od subjektu, od človeka či ľudstva.“ (COUFAL, J. Príčina ako protirečenie a metóda, s. 23).
14
„Marxistická teória poznania vychádza z klasickej [teda korešpondenčnej; pozn. autora] teórie
pravdy ako zo svojho najvšeobecnejšieho základu; spresňuje ju, prehlbuje na podklade
materialistickej dialektiky; prekonáva jej vnútorné paradoxy a vylučuje protichodné, odporujúce si
interpretácie. Skutočnosť, ktorá vystupuje v klasickej definícii pravdivosti, chápe ako objektívnu
realitu danú človeku v jeho pocitoch a zobrazovanú v jeho teóriách; poznatok pokladá za
subjektívny odraz objektívnej reality a zhodu chápe ako izomorfiu [teda rovnakosť; pozn. autora] či
homomorfiu [teda podobnosť; pozn. autora] štruktúr poznatku a objektu, ktorá vzniká v procese
odrazu, t.j. v procese vzájomného pôsobenia subjektu a objektu poznania (...). Špecifickou
osobitosťou marxisticko-leninskej teórie pravdy je: a) uznanie existencie objektívnej pravdy (...).“
(ČERNÍK, V. – FARKAŠOVÁ, E. – VICENÍK, J. Teória poznania, s. 318).
15
Kusý zdôrazňuje, marxistickú tézu, že „pravda má spoločensko-triednu a triedno-stranícku
povahu.“ (KUSÝ, M. Marxistická teória poznania, s. 360). Tvrdí, že pokrokovým triedam objektívna
pravda „‘vyhovuje’, takáto pravda sa nachádza v zhode s ich úsilím o ďalší vývin človeka,
spoločnosti a poznania.“ (Tamtiež).
16
Dôvodová správa k vládnemu návrhu občianskeho súdneho poriadku. Dostupné na internete:
http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=54708, navštívnené dňa 26.8.2015.
17
Tamtiež.
18
MAZÁK, J. a kol. Základy občianskeho procesného práva, s. 41.
19
BAJCURA, A. a kol. Občianske procesné právo, s. 28.
13
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Pri zásade formálnej pravdy môžeme vidieť určitú podobnosť s pragmatickou teóriou.
V rámci zisťovania skutkového stavu veci tu súd nie je aktívnym hráčom. Jeho úlohou je skladať si
obraz o veci z informácií poskytnutých účastníkmi konania, v ktorých záujme je, aby poskytli čo
najviac dôkazov. Pokiaľ sú informácie dostatočné pre rozhodnutie vo veci, súd môže „sformulovať
pravdu“, ktorú subsumuje pod príslušné ustanovenie, prípadne pod určitý právny princíp a rozhodne
bez ohľadu na to, či ide o objektívnu pravdu alebo nie.
Jedinou výnimkou z pasivity súdu pri hľadaní pravdy je podľa § 120 ods. 1 aktuálne platného
a účinného OSP potreba vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci konania, a to z dôvodu
nevyhnutnosti pre rozhodnutie vo veci. Zákon výslovne hovorí, že takéto dôkazy môže súd vykonať
len výnimočne. Komentár k OSP od M. Števčeka, S. Ficovej a kol. uvádza, že „vo veciach tzv.
sporového konania, ktoré je ovládané prejednacou zásadou, túto výnimku je potrebné interpretovať
reštriktívne a tento výnimočný postup musí súd náležite odôvodniť, aby nemohol byť považovaný za
20
ľubovôľu.“
Nový Civilný sporový poriadok (CSP) je v tomto pragmatizme ešte dôslednejší. Súd je
viazaný v podstate len dôkazmi, ktoré mu predložia strany sporu. Podľa § 185 ods. 2 „súd môže aj
bez návrhu vykonať dôkaz, ktorý vyplýva z verejných registrov a zoznamov, ak tieto registre alebo
zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia strán sú v rozpore so skutočnosťou; iné dôkazy bez
návrhu nevykoná, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Malú výnimku teda predstavujú verejné
registre a zoznamy (ktoré sú už aj tak „verejné“, teda teoreticky by snáď mohli byť pokladané za
známe súdu z jeho činnosti) a tiež niektoré osobitné druhy konania (spotrebiteľské
a antidiskriminačné spory), pri ktorých zákon používa formuláciu obdobnú formulácii § 120 ods. 1
OSP. Dá sa teda povedať, že CSP sa vo všeobecnosti pomerne jednoznačne vydal cestou zásady
formálnej pravdy, ktorá „uprednostňuje efektivitu a rýchlosť konania pred poznaním ‘skutočnej’
21
pravdy.“ Aj dôvodová správa k CSP uvádza, že „dôsledné uplatnenie princípu formálnej pravdy je
najväčšou zmenou v navrhovanej právnej úprave procesného dokazovania. Kladie sa zvýšený
dôraz na procesnú diligenciu procesných strán, čoho dôsledkom je obmedzenie dôkaznej iniciatívy
22
súdu a jej presun takmer bezvýnimočne na procesné strany.“
Pokiaľ ide o trestné právo, podľa profesora Matherna „nepochybne, najmä pod vplyvom
sovietskych teoretických prác, sa v našej literatúre v súvislosti s trestným stíhaním začalo hovoriť
o objektívnej pravde. Sovietski teoretici považovali objektívnu pravdu za najdôležitejšiu
trestnoprocesnú zásadu opierajúcu sa filozoficky o materialistické ponímanie a poznateľnosť
okolitých javov a sveta. M. S. Strogovič síce vo svojom Kurze sovietskeho trestného procesu hovorí,
že objektívna pravda zistená v trestnom procese je ’materiálnou‘ pravdou, v ďalších väčších
23
prácach však píše o objektívnej pravde.“
Domnievame sa, že pojmy materiálna pravda
a objektívna pravda sú v socialistickej spisbe v podstate synonymné. Aj Václav Nesrovnal uvádza,

20

ŠTEVČEK, M. – FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár, s. 323.
Uviedli sme, že podľa nášho názoru došlo v civilnom procese prakticky k nahradeniu zásady
materiálnej pravdy zásadou formálnej pravdy. Michal Mrva však zastáva názor, že práve § 120 ods.
1 je dokladom toho, že zásada materiálnej pravdy sa z občianskeho súdneho konania dosiaľ celkom
nevytratila: „Nájdenie pravdy a na jej základe potvrdenie oprávnenosti alebo naopak vyvrátenie
oprávnenosti nároku účastníka konania je jedným z hlavných cieľov justície. Dosiahnutie tohto cieľa
však nie je možné len na základe uplatnenia zásady formálnej pravdy. Súdy preto nevyhnutne
musia v prípadoch, ak formálne zistená pravda zjavne nezodpovedá realite aktívne vstúpiť do
procesu zisťovania skutkového stavu (samozrejme pri rešpektovaní zásady proporcionality) a túto
zákonnú diskrepanciu napraviť primeranými prostriedkami. Takáto činnosť súdu však musí byť
minimálna a len subsidiárna a zároveň výnimočná. Práve tieto skutočnosti nerobia zo zásady
materiálnej pravdy niečo prekonané, ale táto zásada je akosi implicitne a latentne prítomná
v civilnom konaní.“ (MRVA, M. Pravda v procese aplikácie práva, s. 225).
21
Tamtiež, s. 220.
22
Dôvodová správa k vládnemu návrhu civilného sporového poriadku. Dostupné na internete:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280,
navštívené
dňa
28.8.2015.
23
MATHERN, V. Objektívna pravda a trestné konanie, s. 12.
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že marxistickou filozofiou ovplyvnená procesná náuka stotožňovala materiálnu pravdu s objektívnou
24
pravdou.“
Dôraz socialistického práva a právnej vedy na zásadu materiálnej pravdy teda podľa
vyjadrení uvedených autorov vychádzal z marxistickej filozofie. Možno tiež povedať, že šlo o reakciu
na „buržoázne“ právne tradície, ktoré sudcu oberali o možnosť voľného hodnotenia dôkazov a napr.
priznanie pokladali za definitívny dôkaz, že obvinený čin spáchal. V tomto „buržoáznom poňatí“ teda
25
šlo o akýsi osobitný druh zásady formálnej pravdy.
Je vhodné spomenúť, že zásada materiálnej pravdy mala u nás v období minulého režimu
svoje vyjadrenie aj v ústavnoprávnej rovine. V čl. 103 Ústavy ČSSR z r. 1960 sa uvádzalo, že „súdy
postupujú v konaní tak, aby sa zistil skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho
vychádzajú.“ Túto zásadu dnes v Ústave SR nenachádzame.
26
Po revolúcii došlo nielen k upusteniu od zásady materiálnej pravdy v civilnom procese, ale
podľa profesora Ivora bola táto zásada opustená, či prinajmenšom inak pochopená, aj v trestnom
konaní. Uvádza, že „vo všetkých predchádzajúcich učebniciach vydaných pred rokom 1989 sa
zdôrazňovalo, že pre spravodlivé rozhodnutie trestnej veci sa vyžaduje zistenie objektívnej pravdy.
Zisťovanie objektívnej pravdy sa považovalo za hlavnú procesnú zásadu, ktorá bola nadradená
všetkým ostatným. V praxi to znamenalo, že každá vec týkajúca sa rozhodovania sa v každom
štádiu konania mala objasniť v celej šírke, pričom sa museli zisťovať aj okolnosti a príčiny, ktoré
spáchanie skutku umožnili. Objektívna pravda je filozofickou kategóriou. Predstavuje taký obsah
myslenia, ktorý sa zhoduje s objektívnou realitou a je nezávislý od poznávacieho subjektu.
Objektívna realita existuje nezávisle od nášho vedomia, kým objektívna pravda existuje len v našom
vedomí. Existencia objektívnej pravdy závisí od poznávacieho subjektu. Ak sa teda na hľadaní
objektívnej pravdy zúčastňuje viac subjektov (v trestnom konaní sú to policajti, prokurátor a súd,
pričom tento proces ovplyvňuje aj obvinený, jeho obhajca, poškodený, prípadne ďalšie subjekty),
objektívnou pravdou je vždy subjektívna pravda toho subjektu, ktorý v určitom procesnom štádiu
o veci rozhoduje. Táto pravda je, samozrejme, vždy pravdou relatívnou, nie absolútnou. (...) To však
neznamená, že v trestnom konaní sa netreba usilovať o zistenie pravdy, čo najväčšmi
zodpovedajúcej skutočnosti, že sa netreba usilovať o čo najpresnejšie zistenie skutkového stavu.
Na trestné konanie sa však nemajú klásť nesplniteľné požiadavky, a preto zákonodarca
odôvodnene upustil od požiadavky zistenia objektívnej pravdy a nahradil ju formuláciou, ’aby bol
zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom pre
27
rozhodnutie‘ (§2 ods. 10).“
Nie sme si istí, či uvedené vyjadrenie chápeme správne. Ak sa v ňom chce povedať, že dnes
sa v trestnom konaní požaduje objasniť menšie množstvo skutočností, než tomu bolo v minulosti,
domnievame sa, že došlo k určitému pragmatickému kroku. Miloš Deset vo svojom príspevku tvrdí,
že trestné konanie už nie je postavené na zásade materiálnej pravdy, ale na tzv. zásade zisťovania
28
skutkového stavu bez dôvodných pochybností. Zdá sa, že túto zásadu chápe ako „západnú“
a preto pri jej vysvetlení vychádza z americkej judikatúry. My budeme túto zásadu chápať ako
modernú („západnú“) podobu zásady materiálnej pravdy a budeme vychádzať z toho, že zásada
materiálnej pravdy nebola u nás v trestnom procese opustená, len bola inak pochopená. Jednou
z definícií pojmu dôvodnej (rozumnej) pochybnosti, ktoré Deset poskytuje, je inštrukcia súdu porote
v prípade Victor, v ktorej sa uvádza: „Môžete byť presvedčení o pravdivosti faktov bez dôvodnej
pochybnosti a predsa si byť vedomí, že sa možno mýlite. Môžete dospieť k rozhodnutiu o vine

24

NESROVNAL, V. Problém zásady materiálnej pravdy, s. 1142. Treba však povedať, že
stotožňovanie uvedených pojmov nie je nóvom socialistickej právnej náuky. Takto ich napríklad
chápal už v 19. storočí rakúsky právnik Stoch, ktorý uvádza, že „řízení trestní tedy na rozdíl od
řízení civilního ovládáno jest zásadou pravdy materialné, objektivné“. (STORCH, F. Řízení trestní
rakouské. I. a II. díl, s. 7-8; citované podľa: DESET, M. O hľadaní pravdy v trestnom konaní
v minulosti a dnes, s. 172).
25
MATHERN, V. Objektívna pravda a trestné konanie, s. 12.
26
Postupné opúšťanie zásady materiálnej pravdy v občianskom súdnom konaní po zmene režimu
pekne dokumentuje príspevok od O. Webera (WEBER, O. Miera zistenia skutkového stavu pri
súdnych rozhodnutiach).
27
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné, s. 88-89.
28
DESET, M. O hľadaní pravdy v trestnom konaní v minulosti a dnes, s. 173.
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obžalovaného na základe silných pravdepodobností prípadu, získať také pravdepodobnosti, ktoré sú
29
dostatočne silné na to, aby, aby vylúčili akúkoľvek rozumnú pochybnosť o jeho vine.“
Azda v tomto je hľadaný rozdiel: Predchádzajúci režim si aspoň v teoretickej rovine kládol za
cieľ dokázať vinu páchateľa bez akejkoľvek pochybnosti, ten súčasný je pragmatickejší a stačí mu
preukázanie viny bez dôvodných pochybností. Prakticky to znamená, že sa nepožaduje
objasňovanie skutočností, ktoré sa zdajú byť evidentne irelevantné, ak by aj napokon náhodou
irelevantné neboli. Toto riziko sa dnes zrejme vníma ako prípustné.
Ak vyjdeme z toho, že medzi socialistickým chápaní zásady materiálnej pravdy a
korešpondenčnou teóriou existuje určitý súvis, tak posun, ktorý možno vidieť medzi socialistickým
a západným poňatím tejto zásady, sa dá pripodobniť k rozdielu medzi korešpondenčnou
a pragmatickou teóriou pravdy. Pragmatickej teórii nejde o hľadanie holej, stopercentnej, objektívnej
pravdy, ale o hľadanie pravdy, ktorá bola získaná na základe rozumných kritérií (nie ľubovôle;
William James netvrdil, že čokoľvek, čo je subjektívne prospešné, je z pragmatického hľadiska
30
pravdou) a ktorá slúži nejakému úžitku (v tomto prípade všeobecnému úžitku, keďže sa
pohybujeme v rovine verejného práva).
Samozrejme, pragmatizmus trestného konania je iný ako pragmatizmus civilného konania.
V civilnom procese sudca azda vôbec nemusí byť presvedčený, že objavil pravdu vo veci,
v trestnom procese sa to žiada. Sudca tu síce môže pripúšťať možnosť omylu, šanca, že by sa tak
stalo sa mu však musí zdať veľmi malá. Subjektívne má byť presvedčený o pravdivosti svojich
záverov. Ak sa v konaní nespravilo pre dokazovanie viac, hoci sa teoreticky mohlo, a nestalo sa tak
kvôli iným zásadám konania, napríklad kvôli zásade rýchlosti alebo hospodárnosti konania, môžeme
hovoriť o analógii takéhoto poňatia zásady materiálnej pravdy s pragmatickou teóriou.
Ak sa pre dokazovanie v trestnom konaní viac spraviť ani nedalo, no napriek tomu budeme
pripúšťať, že veci môžu byť predsa len inak, tak posun medzi socialistickým a moderným poňatím
tejto zásady by sa snáď dal prirovnať k rozdielu medzi korešpondenčnou a koherenčnou teóriou
pravdy (podobným smerom azda vedie vyjadrenie profesora Mazáka, podľa ktorého socialistické
ciele v dokazovaní boli nereálne: „Predošlé chápanie materiálnej pravdy ako právneho vyjadrenia
31
objektívnej pravdy neobstojí. Možnosť zistenia objektívnej pravdy je totiž obmedzená.“) .
Pripodobnenie moderného poňatia zásady materiálnej pravdy (alebo zásady zistenia skutkového
stavu bez dôvodných pochybností) ku koherenčnej teórii však platí len za predpokladu, že
koherenčná teória pripúšťa možnosť dôjsť k takému celkovému systému poznania, ktorý bude síce
koherentný, no nebude korešpondovať s objektívnou realitou. Ak bude naopak platiť, že závery
získané kritériom koherencie budú zároveň vždy korešpondovať s objektívnou realitou, tak sa
koherenčná teória vlastne rozplynie a stane sa len akousi metódou korešpondenčnej teórie.
Je vhodné poznamenať, že predpisy občianskeho a trestného konania boli po roku 1989
v nami rozoberanom kontexte zmenené, no správny poriadok stále obsahuje pôvodné znenie § 32
ods. 1, podľa ktorého „správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov
konania.“ Z textového hľadiska akoby tu stále platila zásada materiálnej pravdy v pôvodnom
(socialistickom) zmysle slova. Dragana Jozić sa však domnieva, že „zavádzajúce ustanovenie § 32
ods. 1 SP o presnom a úplnom zistení skutočného stavu treba vykladať v súlade so súčasnými
tendenciami procesného práva ako celku ale aj obmedzeniami, ktoré stanovujú ostatné, rovnocenné
32
zásady ako napr. zásada rýchlosti, hospodárnosti, právnej istoty.“ Zaujímavé je aj vyjadrenie
29

Tamtiež.
Uvádza: „Když Schiller a Dewey nyní vysbětlují, co lidé míni pravdou, jsou obviňováni z popíráni
její existence. Kritici tvrdí, že tito pragmatikové ničí všechny objektivní standardy a kladou hloupost
a moudrost na stejnou úroveň. Jejich nejoblíbenější fráze popisující doktríny Schillera a mě
samotného je, že jsme lidé, kteří si myslí, že když řekneme cokoliv, co je nám příjemné říci,
a nazveme to pravdou, splníme všechny pragmatické požadavky. Nechám na vás, abyste posoudili,
zda je to nestydatá pomluva.“ (JAMES, W. Pragmatismus: Nové jméno pro staré způsoby myšlení,
s. 118).
31
MAZÁK, J. a kol. Základy občianskeho procesného práva, s. 41.
32
JOZIĆ, D. Vybrané zásady (nielen) správneho konania; dostupné na internete:
http://www.ucps.sk/clanok-02185/VYBRANE_ZASADY_%28NIELEN%29_SPRAVNEHO_KONANIA_.html,
navštívené
dňa
26.8.2015.
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profesorky Košičiarovej, podľa ktorej „presné a úplné zistenie skutočného stavu veci znamená, že je
(...) nevyhnutné (...), aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných zisťovaní čo najviac
33
zodpovedali skutočnosti (presnosť zistenia).“
Kladieme si otázku, či by autori predchádzajúceho obdobia nekládli dôraz na to, aby
skutkové zistenia úplne (nie len čo najviac) zodpovedali skutočnosti. Ak áno, možno aj
v Košičiarovej názore snáď vidieť moderné („západné“) chápanie tejto zásady a to napriek
nezmenenému textu zákona z r. 1967. Nie je to však celkom jasné (je možné, že takto sa to
v minulosti skrátka nechápalo). Za zmienku stojí aj komentár Potascha a Hašanovej, ktorí uvádzajú,
že „kombinácia slov ‘presne a úplne’ by sa mala v súčasnosti interpretovať tak, že nemá ísť
o dosiahnutie absolútnej pravdy, ale pravdy, ktorá objektívne umožňuje správnemu orgánu vo veci
riadne rozhodnúť. Keby sa táto právna norma vykladala priveľmi extenzívne, mohlo by to viesť
napríklad k prieťahom v konaní; súčasne platí, že verifikácia stavu presnej a úplnej pravdy je málo
34
pravdepodobná, a preto vlastne aj irelevantná.“
V oblasti správneho konania teda dnes azda tiež badáme určitý pragmatizmus
(v interpretačnej rovine pôvodného ustanovenia SP). Pri chápaní zásady materiálnej pravdy vo
všeobecnom administratívnom procese teda môžeme uvažovať o určitej štrukturálnej príbuznosti
s pragmatickcou resp. koherenčnou teóriou pravdy. Ak budeme naopak trvať na nezmenenom
prístupe k právnemu textu, tak môžeme hovoriť aj o analógii s korešpondenčnou teóriou pravdy.
ZÁVER
Vyššie uvedené možno zhrnúť do nasledovnej tabuľky:

3

Druh zásady:
Podoba:
Aktuálne
uplatnenie
v právnom
odvetví u nás:
Koncepčná
podobnosť
s noetickou
teóriou:

zásada materiálnej pravdy
„klasická“
moderná
(socialistická)
(„západná“)

zásada formálnej pravdy
moderná
historická
(„západná“)
(„buržoázna“)

správne právo (?)

trestné právo
správne právo (?)

občianske právo

-

korešpondenčná
teória pravdy

koherenčná,
resp.
pragmatická
teória pravdy

pragmatická
teória pravdy

pragmatická
teória pravdy

Dá sa teda povedať, že predchádzajúce poňatie zásady materiálnej pravdy sa z nášho
procesného práva postupne vytráca, respektíve, že sa už snáď vytratilo. Zdá sa, že v socialistickom
chápaní táto zásada vykazuje príbuznosť ku korešpondenčnej teórii pravdy. Súčasné chápanie
akoby sa zas uberalo smerom, ktorý pripomína skôr koherenčnú teóriu pravdy (všetky dôkazy, ktoré
vôbec bolo možné v trestnom či správnom konaní získať, orgán hodnotí jednotlivo i vo vzájomnej
súvislosti a vyvodí záver, ktorý je najlogickejší; pripúšťa pritom však, že jeho záver v skutočnosti
nemusí zodpovedať objektívnej realite), prípadne pragmatickú teóriu (v konaní bolo teoreticky
možné získať aj iné dôkazy, ich existencia sa však zdá málo pravdepodobná a snaha o ich získanie
sa nejaví „dostatočne hodná námahy“, bola by „neužitočná“).
Zásadu formálnej pravdy možno tiež pripodobniť k pragmatickému poňatiu pravdy, ktoré, ako
sme uviedli, vidí kritérium pravdivosti v užitočnosti. Pri zásade formálnej pravdy ide o akúsi
„procesnú“ užitočnosť získaných informácií (na rozdiel od „hmotnoprávnej“ užitočnosti pri zásade
materiálnej pravdy v modernom poňatí v trestnom či správnom procese) teda o ich spôsobilosť byť
podkladom (akéhokoľvek) rozhodnutia. Na dosiahnutie takejto užitočnosti z hľadiska dokazovania v
konečnom dôsledku úplne postačuje aktivita sporových strán (ponúka sa však pochopiteľne otázka,
ako zosúladiť takýto prístup s koncepciou prirodzeného práva a inými ústavnými ideami).
33

KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár, s. 161.
POTASCH, P. – HAŠANOVÁ, J. Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár, s.
145.
34
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Týmto príspevkom sme nechceli povedať, že medzi uvedenými procesnými zásadami
a noetickými teóriami pravdy existuje nejaké pevné spojenie. Netvrdíme, že každý dôsledný
zástanca zásady materiálnej pravdy by mal vo svojej epistemológii vychádzať z korešpondenčnej
teórie, alebo, že každý zástanca zásady formálnej pravdy by mal vychádzať z pragmatickej teórie.
Domnievame sa, že principiálne sú mysliteľné všetky kombinácie týchto noetických poňatí
a procesno-právnych prístupov. Svojím príspevkom sme chceli len poukázať na akúsi „štrukturálnu
analógiu“, ktorú možno medzi uvedenými procesnými zásadami a noetickými koncepciami vidieť
a tiež na niektoré historické súvislosti, ktoré naznačujú potenciálnu „blízkosť“ medzi nimi.
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