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K VYBRANÝM ASPEKTŮM ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSOB1
Lukáš Bohuslav
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt: Článek se zabývá novým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob, přičemž
poukazuje na jeho nejdůležitější aspekty. Institut trestní odpovědnosti právnických osob je v českém
právu zcela novým.
Kľúčové slová: trestní odpovědnost právnických osob, přičitatelnost
Abstract: This paper deals with the new law on the Criminal Liability of Corporations, highlighting the
most important aspects. Institute of the Criminal Liability of Corporations is completely new in the Czech
law.
Key words: the Criminal Corporate Liability, Imputability

1

ÚVOD

Institut trestní odpovědnosti právnických osob lze považovat za zcela nový, svou povahou
ojedinělý fenomén v zaběhnuté struktuře norem trestního práva hmotného a procesního, který byl do
českého právního řádu inkorporován zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim s účinností k 1. lednu 2012 (dále jen „zTOPO“). Cílem tohoto textu není popsat a
analyzovat úpravu související s účinností zTOPO vyčerpávajícím způsobem, ostatně od toho jsou tu
jiné publikace, avšak jeho ambicí je uceleným způsobem v přiměřeném rozsahu délce textu úpravu
komplexně vyložit s upozorněním na určitá specifická a problematická ustanovení zákona. Článek se
též stručně zabývá obecnými otázkami trestní odpovědnosti právnických osob.
2

OBECNĚ K TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB
2

Důvody , které vedly k zakotvení této deliktní odpovědnosti, jsou zejména následující:
a)
mezinárodní závazky – mezinárodní smlouvy a předpisy Evropského společenství
a Evropské unie stanovící a požadující zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob. Prostředky
úpravy jsou však ponechány na vnitrostátní právní úpravě, na základě níž musí být právnickým osobám
ukládány účinné, přiměřené a odstrašující sankce.
b)
nemožnost prosazení individuální trestní odpovědnosti – rozhodovací procesy
a mechanismy zejména uvnitř velkých korporací se stávají tak složitými, že je často téměř nemožné
zjistit osobu odpovědnou za konkrétní rozhodnutí, individualizovat viníka a dohnat jej tak k trestní
odpovědnosti. Projevuje se to zejména v případě tzv. organizované neodpovědnosti na více stupních
řízení právnické osoby, kdy každý stupeň řízení v právnické osobě je odpovědný za část deliktního
jednání a až souhrn dílčích jednání, konkrétních rozhodnutí znamená protiprávní jednání právnické
osoby jako celku, kdy takováto právnická osoba je trestně odpovědná.
c)
úprava normami trestního práva – právní normy v rámci trestního řízení jsou dostatečnou
zárukou obviněného k uplatnění jeho práv. Lze využít široké úpravy použitelných důkazních prostředků.
ZTOPO zavádí speciální úpravu dílčích otázek oproti trestnímu řádu, v opačném případě se užije právě
trestního řádu, který úpravu trestního řízení detailně upravuje.
3

VÝVOJ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB, MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY
UPRAVUJÍCÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Trestní odpovědnost právnických osob je institutem angloamerického právního systému, tzv.
3
common law. Tato deliktní odpovědnost se v Anglii aplikuje pravidelně již 19. století. Britské právo se
1

Článek vznikl na základě částečné finanční podpory grantového projektu GAUK č. 41610 Trestní odpovědnost právnických osob.
K důvodům svědčícím pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu stejně tak jako k
protiargumentům např. Jelínek, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 81 an.
3
K tomuto např. Wells, C.: Corporation and Criminal Responsibility. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 86 an.
2
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však diametrálně odlišuje od kontinentálního právního systému, proto v podmínkách českého prostředí
není trestní odpovědnost právnických osob dle tohoto práva příliš použitelná. V zemích Evropské unie
byla trestní odpovědnost zavedena např. v roce 1976 v Nizozemsku, v Norsku v roce 1991, ve Francii v
roce 1994, ve Slovinsku v roce 1994 (zvláštní zákon předpokládaný trestním zákonem byl vydán v roce
1999), ve Finsku v roce 1995, v Dánsku v roce 1996, v Belgii v roce 1999, v Estonsku v roce 2001, v
Polsku v roce 2002, v Litvě v roce 2003, v Rakousku v roce 2005 či v Lucembursku v roce 2010. Do
slovenského právního řádu byla zavedena k 1. září 2010 tzv. nepravá trestní odpovědnost. Právnické
osobě je tak dle této úpravy možno jako vedlejší důsledek trestného činu fyzické osoby uložit ochranné
opatření, pokud došlo k účasti na trestném činu v souvislosti s činností právnické osoby. Prvním
ochranným opatřením je dle ustanovení § 83a trestného zákona zabavení peněžité částky, a to v
rozsahu od 800 do 1 660 000 euro. Druhým typem ochranného opatření je zabavení majetku dle
ustanovení § 83b trestného zákona. Procesním důsledkem uložení ochranného opatření zabrání
majetku je zahájení konkurzního řízení dle ustanovení § 423 trestného poriadku.
Z mezinárodních smluv, jež obsahují požadavek na zavedení deliktní odpovědnosti právnických
osob, byly v České republice již vyhlášeny a jsou proto pro Českou republiku závazné následující tři
mezinárodní smlouvy pod hlavičkou Organizace spojených národů:
o
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu ze dne 9. 12. 1999
o
Trestněprávní úmluva o korupci ze dne 27. 1. 1999
o
Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních
podnikatelských transakcích ze dne 17. 12. 1997
Značné množství předpisů požadujících zavedení deliktní odpovědnosti obsahuje právo
Evropské unie. Lze uvést např. následující právní předpisy:
o
Rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti
terorismu ve spojení s Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, kterým
se mění Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu
o
Rámcové rozhodnutí Rady EU 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí
v soukromém sektoru
o
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o
trestněprávní ochraně životního prostředí
o
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci
obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
Obecný požadavek jak mezinárodních úmluv, tak předpisů Evropské unie je, aby sankce, které
jsou ukládány právnickým osobám, byly účinné (effective), přiměřené (proportionate) a odstrašující
(dissuasive). Prostředky, jakými tak stát učiní, ať už se jedná o normy práva trestního, správního či
občanského, jsou ponechány na jednotlivých státech.
4

ZÁKON Č. 418/2011 SB., O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ
PROTI NIM

Česká republika byla před přijetím výše uvedeného zákona jedním z posledních (někdy se uvádí
4
také posledním) ze států Evropské unie, která neměla problematiku trestní odpovědnosti právnických
osob upravenu ve svém právním řádu. Nyní přijatý zákon, tedy zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, byl v pořadí již druhým legislativním pokusem o
úpravu deliktní odpovědnosti právnických osob. ZTOPO byl vládou postoupen do Poslanecké
sněmovny v březnu roku 2011. Poslanecká sněmovna jej pak schválila dne 27. 9. 2011. Dne 27. 10.
2011 byl schválen Senátem, následně pak postoupen prezidentovi republiky, který jej v rámci své
diskrece z důvodu zavedení kolektivní viny do českého právního řádu, postihu nevinných osob a špatně
5
zpracované úpravy procesních otázek trestního stíhání vetoval. Poslanecká sněmovna prezidentovo
veto přehlasovala a zákon tak byl dne 22. 12. 2011 publikován ve Sbírce zákonu s velice krátkou
legisvakační lhůtou na právní předpis tak významné povahy, neboť účinnost předpisu nastala k 1. 1.
2012. ZTOPO se skládá z 6 částí a celkem 48 paragrafů:
1)

obecná ustanovení

4

Důvodová zpráva k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2011 (dále jen „důvodová
zpráva“) uvádí, že Česká republika je posledním ze států Evropské unie, který předmětnou úpravu nepřijal. Návrh zákona lze nalézt
na internetové adrese <http://eklep.vlada.cz> pod číslem jednacím předkladatele 700/09-II. K opačnému názoru přispívá studie Lex
Mundi- Business Crimes and Compliance Criminal Liability of Companies Survey z roku 2008, která na s. 136 an. uvádí, že Řecko
koncepci trestní odpovědnosti právnických osob ve smyslu účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí dosud také nepřijalo. Srov.:
<http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/Business_Crimes/Criminal_Liability_Survey.pdf>.
5
Viz. http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/7123.shtml.
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2)
3)
4)
5)
6)
a.

základy trestní odpovědnosti právnických osob
tresty a ochranná opatření
zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám
zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou
účinnost

Obecná ustanovení zTOPO, vztah zTOPO k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu

Předmětem úpravy zTOPO jsou dle ustanovení § 1 odst. 1 zTOPO podmínky trestní
odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, která lze právnickým osobám uložit, a
řízení proti právnickým osobám.
Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob. Právnickou osobu lze definovat na
základě ustanovení § 18 občanského zákoníku jako:
a)
sdružení fyzických nebo právnických osob,
b)
účelová sdružení majetku,
c)
jednotky územní samosprávy,
d)
jiné subjekty, o nichž to stanoví zákon.
Právnická osoba musí dle obecných kritérií naplňovat tyto znaky - právní subjektivitu,
způsobilost k právním úkonům, způsobilost k protiprávním úkonům, název, sídlo, organizační strukturu
6
a osamostatnění majetku. Trestní odpovědnost právnických osob se z logiky věci nevztahuje na trestní
odpovědnost podnikatelů – fyzických osob.
Tresty a ochranná opatření, která lze právnickým osobám uložit. ZTOPO se vydává
cestou sankcionování právnických osob jednak formou trestů, kdy definuje relativně širokou škálu 8
trestů, a jednak cestou ochranných opatření.
Řízení proti právnickým osobám obsahuje úpravu speciálních ustanovení vůči trestnímu
řádu – vztah k řízení o správním deliktu, místní příslušnost, společné řízení, zrušení, zánik a přeměna
právnické osoby, zajišťovací opatření či zastupování obviněné právnické osoby v trestním řízení.
ZTOPO vychází ze zásady speciality, tedy nestanoví-li zTOPO jinak, použije se trestní
zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád, není-li to z povahy věci vyloučeno. Je tedy možná
úplná úprava dílčího institutu či problematiky v zTOPO (např. úprava rozsahu kriminalizace v
ustanovení § 7 zTOPO), absence či nedostatek úpravy v zTOPO (např. dokazování) či částečná úprava
v zTOPO a dílčí (částečná) úprava v trestním zákoníku či trestním řádu (např. úprava zajišťovacích
opatření). Použití subsidiárních, obecných předpisů lze vyloučit např. v případě prohlídky těla a jiných
podobných úkonů (§ 114 Tř) či osobní prohlídky (§ 83b Tř) stran právnické osoby.
b.

Místní působnost zTOPO

Při určování místní příslušnosti dle zTOPO se vychází ze zásady teritoriality, kdy působnost
zákona je určena v případě, že trestný čin byl spáchán na území ČR, kde tak tedy došlo alespoň k
jednání či následku trestného činu. Dle zTOPO se bude posuzovat trestnost činu spáchaného na území
České republiky, dopustí-li se ho právnická osoba, která:
a)
má v České republice sídlo – sídlo právnické osoby upravuje § 19c ObčZ
7
b)
má na území České republiky umístěn svůj podnik či organizační složku
c)
v České republice alespoň vykonává svoji činnost – bude se jednat např. o pronajatou
8
kancelář či jiný prostor, ze kterého právnická osoba vykonává svoji činnost ,
d)
má v České republice svůj majetek – může se jednat o zahraniční právnickou osobu,
která se dopustila jednání v cizině, přičemž následek nastal v České republice, a taková právnická
osoba bude mít uloženy svoje finanční prostředky na účtu banky v České republice.
c.

Subjekty podléhající zTOPO (§ 6 zTOPO)

ZTOPO vychází z negativního vymezení osobní působnosti. Klade tak nárok na orgán činný v
trestním řízení, který musí před zahájením trestního stíhání zvážit, zdali lze právnickou osobu v
konkrétním případě stíhat. Dle ustanovení § 6 odst. 1 zTOPO nejsou trestně odpovědné:
•
Česká republika – je vyloučena z trestní odpovědnosti jako právnická osoba veřejného
práva sui generis. Je taktéž vyloučena odpovědnost všech organizačních složek státu, neboť tyto
6

Fenyk, J., Smejkal, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní
opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012, s. 2.
7
Podnik definujeme jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K termínu podnik např. Pelikánová, I.
Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, 2005, s. 173 an.
8
Fenyk, J., Smejkal, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní
opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012, s. 2.
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nejsou právnickými osobami (dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích „organizační složka státu není právnickou osobou“).
9
10
Obdobně se bude postupovat i v případě cizích států a zřejmě i mezinárodních organizací.
•
Územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci. V tomto případě bude úprava
dopadat na obce, kraje a hl. m. Praha. Výkonem veřejné moci, jakkoliv není v zTOPO definován tento
termín, bude vystupování a jednání územně samosprávných celků jako osob veřejného práva, které
zajišťují jak výkon samostatné, tak přenesené působnosti. A contrario jsou tyto celky odpovědné za
výkon práv v soukromoprávních vztazích. Lze si představit např. vystupování územně samosprávného
celku jako právnické osoby soukromého práva jako nájemce, kupujícího či prodávajícího a vztazích z
toho vyplývajících.
Trestní odpovědnost výše uvedených právnických osob veřejného práva však dle ustanovení § 6
odst. 2 zTOPO není vyloučena při jejich majetkové účasti na jiné právnické osobě. Bude se tak jednat o
příspěvkové organizace (školy, divadla atd.) či účast v obchodních společnostech (např. právnické
osoby zajišťující širší veřejný účel, jakými mohou být Technická správa komunikací, dopravní podniky,
vodárenské společnosti atp.).
d.

Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob (§ 7 zTOPO)

11

ZTOPO taxativně definuje 79 trestných činů, které právnická osoba může spáchat a být tak za
ně trestně odpovědná. Vymezení těchto trestných činů vychází zejména z mezinárodních úmluv a je
12
rozšířeno o daňové delikty. Právnická osoba může spáchat jak přečiny, tak zločiny , které nalezneme v
devíti hlavách trestního zákoníku. Jedná se o trestné činy:
•
proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
•
proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
•
proti majetku
•
hospodářské
•
obecně nebezpečné
•
proti životnímu prostředí
•
proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
•
proti pořádku ve věcech veřejných
•
proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
V úpravě zTOPO absentují některé trestné činy, kterých by se mohla právnická osoba dopustit.
Za příklad lze uvést trestný čin poškození věřitele (§ 222 TZ), způsobení úpadku (§ 224 TZ), pletich v
insolvenčním řízení (§ 225 TZ), neoprávněného podnikání (§ 251 TZ), neoprávněného provozování
loterie a podobné sázkové hry (§ 252 TZ) či trestný čin poškozování spotřebitele (§ 253 TZ).
e.

Trestní odpovědnost právnické osoby (§ 8 odst. 1 zTOPO)

Právnická osoba je subjektem způsobilým spáchat trestný čin. Vychází se z koncepce, že
právnické osoby jsou způsobilé k právním, ale i protiprávním úkonům a jsou odpovědné v právních
vztazích.
Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo
v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
a)
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna
jménem nebo za právnickou osobu jednat,
Ustanovení písm. a) hovoří o statutárním orgánu, nebo osobě, která právnickou osobu
13
zastupuje.
Může se také jednat o jiné osoby, např. zaměstnance, pokud to tak vyplývá ze stanov
právnické osoby či je to k pracovnímu zařazení takovýchto zaměstnanců obvyklé.
9

ZTOPO skutečnost, že cizí státy nejsou trestně odpovědné, chybně neupravuje, vyplývá to však z povahy úpravy a z důvodové
zprávy k zTOPO (s. 6 této důvodové zprávy).
10
K otázce trestní odpovědnosti mezinárodních organizací více Fenyk, J., Smejkal, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters
Kluver ČR, 2012, s. 16.
11
K rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob viz. Bohuslav, L.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických
osob. In: Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, č. 3, 2011, s. 161 an.
12
Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2 TZ). Zločiny jsou pak dle ustanovení § 14 odst. 3 TZ všechny trestné činy, které nejsou
přečiny.
13
Statutárním orgánem se v případě veřejné obchodní společnosti myslí všichni společníci, případně jen někteří společníci či jeden
společník, stanoví-li tak společenská smlouva (§ 85 obchodního zákoníku). U komanditní společnosti se statutárním orgánem rozumí
komplementáři (§ 101 obchodního zákoníku). U společnosti s ručením omezeným to pak bude jeden či více jednatelů (§ 133
obchodního zákoníku). Statutárním orgánem akciové společnosti je pak představenstvo (§ 191 obchodního zákoníku). Pokud není ve
stanovách akciové společnosti uvedeno jinak, jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Jinou osobou, která je
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b)
ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není
osobou uvedenou v písm. a),
V tomto případě se jedná o osobu pověřenou obchodním vedením či vedoucí zaměstnance,
dozorčí radu či osoby vykonávající vnitřní kontrolní činnost.
c)
ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání
bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby,
nebo
Ustanovení písm. c) je směřováno ke vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou, jinak řečeno
vztahem mezi mateřskou a dceřinou společností v rámci holdingu, kdy rozhodujícím je faktický stav,
nikoliv formální pohled.
d)
zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění
pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),
Právnická osoba nebude odpovídat za exces zaměstnance, pokud dodržela vše, co lze od ní
spravedlivě požadovat.
jestliže jí ho lze přičítat (podmínky přičitatelnosti jsou upraveny v ustanovení § 8 odst. 2 zTOPO).
f.

Přičitatelnost trestného činu právnické osoby (§ 8 odst. 2 zTOPO)

Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán
a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až
c) zTOPO, nebo
b) zaměstnancem uvedeným pod písm. d) ustanovení § 8 odst. 1 zTOPO na podkladě
rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v ustanovení § 8
odst. 1 písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v ustanovené § 8
odst. 1 písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu
nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu
nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k
zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.
V českém trestním právu se dosud bezvýhradně uplatňovala zásada individuální odpovědnosti
fyzických osob za zavinění. ZTOPO
zavádí kolektivní vinu právnické osoby, tedy kolektivní
trestněprávní odpovědnost za předpokladu přičitatelnosti. Zásada individuální odpovědnosti fyzických
osob se mění na zásadu souběžné trestní odpovědnosti fyzické a právnické osoby, lépe řečeno na
14
nezávislou souběžnou trestní odpovědnost fyzické a právnické osoby.
Právnické osobě lze přičítat jednání zaměstnanců a osob v obdobném postavení pouze za
určitých specifických okolností, které lze rozdělit do následujících kategorií:
a)
rozhodnutí, schválení nebo pokyn orgánu právnické osoby nebo osob uvedených v
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) zTOPO
b)
neprovedení takových opatření orgány právnické osoby nebo osob uvedených v
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) zTOPO, která alternativně
I.
měly provést podle jiného právního předpisu,
II.
po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou
kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny,
III.
neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného
činu.
Tyto skutečnosti kladou nárok na právnické osoby, aby zavedly preventivní programy v rámci
právnické osoby, kterými lze předcházet trestné činnosti takové právnické osoby, systém proškolování
zaměstnanců atp. Otázkou je, jak judikatura bude zacházet s pojmem „lze spravedlivě požadovat“, který
je v trestním právu termínem zcela novým. Na právnickou osobu se tak kladou značné nároky ve
smyslu předcházení trestné činnosti a opatřeních, která musí učinit.
g.

Ještě několik poznámek k trestní odpovědnosti právnické osoby

Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická
osoba jednala (§ 8 odst. 3 zTOPO). Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní
odpovědnost fyzických osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 zTOPO a naopak (§ 9 odst. 3
zTOPO). Jedná se zde o definovanou přípustnost výše uvedené souběžné trestní odpovědnost fyzické
osoby a právnické osoby. Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení
nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v zTOPO (§ 9 odst. 1

oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, lze rozumět osobu jednající na základě plné moci včetně byť jen
konkludentního projevu.
14
Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2012, s. 66.
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zTOPO). Způsobem uvedeným v zTOPO se rozumí jak subjektivní, tak objektivní předpoklady trestní
odpovědnosti. Pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické
osoby (§ 9 odst. 2 zTOPO). Lze tak hovořit o specifickém případu tzv. nepřímého pachatelství.
h.

Účinná lítost (§ 11 zTOPO)

Účinná lítost je jednou z okolností zániku trestní odpovědnosti, ke které orgány činné v trestním
řízení přihlížejí z úřední povinnosti. Lze tak hovořit o uplatnění preventivního přístupu před represivním
postojem. Užití účinné lítosti dle ustanovení § 11 zTOPO však nevylučuje užití speciální účinné lítosti u
trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241
TZ) a trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361 TZ).
K naplnění podmínek účinné lítosti dle zTOPO se vyžaduje dobrovolné upuštění právnické
osoby od dalšího protiprávního jednání a alternativní naplnění jedné ze dvou následujících podmínek:
a)
právnická osoba musí odstranit nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním
zákonem, anebo zamezit škodlivému následku či jej napravit, nebo
b)
právnická osoba musí učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu
oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě
odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.
Institut účinné lítosti vyplývající ze zTOPO však nelze aplikovat u korupčních trestných činů dle
hlavy desáté dílu třetího zvláštní části trestního zákoníku - trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ,
trestného činu podplacení dle § 332 TZ a trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ.
Důvodová zpráva k zákonu uvádí jako příčinu požadavek plynoucí z mezinárodních úmluv o boji proti
korupci.
i.

Sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob

15

V případě postihu právnických osob dle zTOPO hovoříme o sankcích, které se dělí na tresty a
ochranná opatření. Je otázkou, nakolik může trestní právo kontrovat trestné činnosti páchané
právnickými osobami, ale také kriminogenním faktorům objevujícím se v těchto subjektech. ZTOPO
přináší oproti obecné úpravě v trestním zákoníku zvláštní systém trestů, a to pomocí obdobných sankcí
ukládaných fyzickým osobám, či sankcí zcela zvláštních.
Pokud neexistují smysluplné sankce za trestné činy spáchané právnickými osobami, tak ty
mohou vidět jako málo výhodné, aby se chovaly jako řádné společnosti vzhledem ke skutečnosti, že
mohou hodně ztratit, pokud méně svědomitá konkurence se takto chovat nebude. Sankcemi, které by
měly mít ekonomickou povahu proti právnickým osobám, by se měla sledovat především účinnější
ochrana významných společenských zájmů. Toho má být dosáhnuto hrozbou a výkonem trestních
sankcí, které budou schopné ovlivnit jednání právnických osob žádoucím směrem. Mělo by být jakousi
výstrahou pro jednatele, ředitele, resp. jiné odpovědné pracovníky, aby v rámci svých kompetencí
ovlivňovali fungování společnosti správným směrem.
Při stanovení druhu trestu a jeho výměry (§ 14 zTOPO) přihlédne soud k povaze a závažnosti
trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových
poměrů, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně
nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost a k účinkům a důsledkům,
které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby. Soud přihlédne i k důsledkům, které
může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne k právem chráněným zájmům osob
poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby. Soud může uložit následující druhy trestů
právnické osobě:
1.
Zrušení právnické osoby - právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její
činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Trest zrušení
právnické osoby nebude možné uložit, vylučuje-li jej povaha právnické osoby.
2.
Propadnutí majetku - bude moci soud uložit právnické osobě za spáchání zvlášť
16
závažného zločinu , kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch.
Bez těchto podmínek bude moci soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní
zákoník uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje.
3.
Peněžitý trest - ustanovení § 18 zTOPO upravuje peněžitý trest, jehož uložení však
nesmí být na újmu práv poškozeného. Určuje denní sazbu nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč.
Při určení výše denní sazby soud zohlední majetkové poměry právnické osoby, zejména pak přihlédne
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SVOČ v oboru právo a právní věda / Pavel Šturma (ed.) - Praha: Univerzita Kalova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s. 61 an.
Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní
sazby nejméně deset let (§ 14 odst. 3 trestního zákoníku).
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k tomu, jaké prostředky nebo věci jsou zcela nezbytně potřebné k výkonu její činnosti. Počet denních
sazeb se řídí ustanovením § 68 odst. 1 trestního zákoníku, tedy činí nejméně 20 a nejvýše 730 denních
sazeb. V reálných částkách tak může být minimální peněžitý trest ve výši 20 000 Kč, maximální pak 1
430 000 000 Kč. Peněžité tresty s sebou nesou také nežádoucí sekundární důsledky (spill-over effect),
které v konečném důsledku pocítí osoby odlišné od potrestané právnické osoby. Mohou jimi být
zákazníci potrestané společnosti, kteří břemeno trestu ponesou v podobě zvýšených cen určitého
produktu. Mohou jimi být zaměstnanci společnosti, která jim v důsledku uložené pokuty buď může snížit
mzdu, anebo může některé zaměstnance rovnou propustit. Udělená pokuta tak ve skutečnosti může být
přenesena na zákazníky ve formě vzrůstajících cen nebo na zaměstnance, kteří se pro společnost, jež
chce ušetřit, stanou přebytečnými.
4.
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty - soud rozhoduje o uložení trestu
propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty včetně propadnutí náhradní hodnoty za podmínek
stanovených trestním zákoníkem.
5.
Zákaz činnosti - na dobu jednoho roku až dvaceti let může soud právnické osobě uložit
trest zákazu činnosti, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností.
6.
Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných
zakázek nebo s jejich plněním či s účastí v zadávacím řízení o veřejných zakázkách, koncesním řízení
nebo ve veřejné soutěži, může soud uložit tento druh trestu.
7.
Zákaz přijímání dotací a subvencí – soud může uložit tento druh trestu, dopustila-li se
právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci
nebo o návratnou finanční výpomoc, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním
nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory.
8.
Uveřejnění rozsudku – soud jej uloží, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím
rozsudkem. Zveřejnění odsuzujícího rozsudku může právnickou osobu stigmatizovat natolik, že
zákazníci mohou její produkty ignorovat. Takový bojkot zákazníků pak může mít celkově o mnoho
závažnější negativní efekt pro společnost nežli udělená pokuta. Je ovšem zřejmě, že takovýto
potenciální účinek nelze dopředu předvídat. Pozitivním dopadem pak může být fakt, že se o
protiprávním jednání právnické osoby dozví i zaměstnanci či spotřebitelé, kteří byli tímto jednáním
poškozeni a kteří netušili, odkud zdroj poškození např. jejich zdraví přichází. Soud určí druh veřejného
sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a lhůtu určenou
právnické osobě k uveřejnění rozsudku.
Za trestné činy spáchané právnickou osobou může soud uložit také ochranné opatření - zabrání
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Lze tak shrnout, že v zTOPO se vyskytuje členitá škála různého druhů sankcí, které se můžou
stát vhodným nástrojem k sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob v České republice.
Jejich charakter má dostatečně vhodný jak preventivní, tak represivní záběr. Je možné však uvažovat i
o dalších druzích sankcí, které mají v trestní odpovědnosti právnických osob své místo. Jedná se např.
o obecně prospěšné práce uložené právnickým osobám či zákaz reklamy či propagace zboží a služeb.
Nedostatkem úpravy je zákaz činnosti členům statutárního orgánu či vedoucím pracovníkům tak, aby se
nemohli protiprávního jednání dopouštět v jiné právnické osobě.
5

PROCESNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH
OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM

Úprava trestního řízení je pro právnické osoby vystavěna na obdobných základech a principech
jako úprava trestního řízení pro osoby fyzické. Uplatní se základní zásady trestního řádu, jakými jsou
např. zásada stíhání jen ze zákonných důvodů, presumpce neviny, zásada volného hodnocení důkazů,
právo na obhajobu apod. Dále, níže uvedené dílčí otázky jsou upraveny v zTOPO speciálně oproti
úpravě v trestním řádu. V ostatních případech se v trestním řízení užije úpravy trestního řádu, pokud
toto není z povahy věci vyloučeno.
a.

Vztah ke správnímu řízení (§ 28 zTOPO)

V relaci trestního řízení k řízení správnímu se uplatní následující dvě zásady, kterými jsou:
•
překážka litispendence (§ 28 odst. 1 zTOPO) - zahájení trestního stíhání proti právnické
osobě brání tomu, aby o témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu.
o
V případě, že se bude jednat o totožnost skutku, kdy bude zachováno alespoň jednání či
následek.
•
zásada ne bis in idem (§ 28 odst. 2 zTOPO) – zákaz nového stíhání a potrestání téže
osoby pro týž skutek.
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o
Trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm
pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže právnické osobě
skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno.
O stejném skutku lze vést trestní stíhání jak proti fyzické, tak proti právnické osobě.
b.

Zajišťovací opatření (§ 33 zTOPO)

V případě důvodné obavy, že bude právnická osoba opakovat trestnou činnost, pro kterou je
stíhána, může již v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem
předseda senátu obviněné právnické osob uložit:
•
dočasné pozastavení výkonu předmětu činnosti
•
omezení nakládání s majetkem právnické osoby (je-li stíhána pro trestný čin, za který lze
očekávat uložení peněžitého trestu, a je-li obava, že výkon trestu bude zmařen nebo ztížen),
přičemž přihlédne i k důsledkům, které může mít uložení zajišťovacího opatření na třetí osoby.
Z důležitých důvodů může předseda senátu a v přípravném řízení soudce na návrh dotčené
právnické osoby povolit provedení úkonu, který se týká majetku, na nějž se vztahují zajišťovací
opatření. Zajišťovací opatření se zruší nebo omezí, jestliže ho již není pro účely řízení třeba nebo není
třeba ve stanoveném rozsahu. Právnická osoba, které bylo uloženo dočasné pozastavení výkonu
předmětu činnosti či omezení nakládání s majetkem právnické osoby, má právo kdykoliv žádat o
zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti se musí neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost
zamítnuta, může ji právnická osoba, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí čtrnácti dnů
od právní moci rozhodnutí.
Jedná se o doplňující formy zajišťovacích opatření podle trestního řádu. Nelze ovšem uvažovat
o opatřeních ve vztahu k zajištění osob, kdy jako příklad lze uvést institut vazby podle ustanovení § 67
trestního řádu. Jako obecná zajišťovací opatření se však mohou uplatnit vydání a odnětí věci, zajištění
peněžních prostředků na účtu u banky, zajištění zaknihovaných cenných papírů, zajištění nemovitostí,
zadržení a otevření zásilek, odposlech a záznam telekomunikačního provozu atd.
c.

Místní příslušnost
ZTOPO upravuje pouze zvláštnosti oproti obecné úpravě trestního řízení stran místní
příslušnosti. Jedná se o stanovení místně příslušeného soudu. Prvním kritériem je místo spáchání
trestného činu, tedy místo, kde byla vykonána trestná činnost. Nelze-li toto místo zjistit nebo byl-li čin
spáchán v cizině, koná trestní řízení soud dle sídla obviněné právnické osoby nebo soud, v jehož
obvodu má obviněná zahraniční právnická osoba svůj podnik nebo organizační složku, Jestliže se výše
uvedená místa nedají zjistit nebo jsou mimo území ČR, koná řízení soud, v jehož obvodu vyšel čin
najevo.
d.

Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání
O zahájení trestního stíhání proti právnické osobě vyrozumí policejní orgán příslušný orgán
veřejné moci nebo osobu, které podle jiných právních předpisů vedou obchodní rejstřík nebo jiný
zákonem určený rejstřík, registr nebo evidenci, orgán udělující licenci nebo povolení k činnosti této
právnické osobě a orgán odpovědný za dozor nad takovou právnickou osobou. Tyto orgány nebo osoby
vyrozumí předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce také o pravomocném skončení věci. V
praxi se tak bude jednat např. o vyrozumění ČNB, která vykonává dohled nad bankami.
Společné řízení proti právnické a fyzické osobě
Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, jestliže jejich
trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité důvody. Ve společném řízení vedeném proti
právnické a fyzické osobě se trestní odpovědnost právnické a fyzické osoby posuzuje samostatně.
e.

f.

Úkony právnické osoby
Úkony právnické osoby v trestním řízení lze rozumět takové úkony v trestním řízení, kterými je
realizováno právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se obviněné právnické osobě kladou za vinu
a k důkazům o nich, podávání návrhu a žádostí, nahlížení do spisů či podávání opravných prostředků.
Za právnickou osobu činí tyto úkony ten, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu v řízení před
soudem dle občanského soudního řádu (§ 21 odst. 1): její statutární orgán, tvoří-li statutární orgán více
fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen;
zaměstnanec, který tím byl pověřený statutárním orgánem; vedoucí odštěpného závodu nebo
organizační složky či prokurista. V řízení může za právnickou osobu činit úkony současně jen jedna
osoba. Činit úkony v řízení nemůže za právnickou osobu osoba, která je obviněným, poškozeným či
svědkem v téže věci. Právnická osoba je oprávněna si zvolit zmocněnce. Příslušná ustanovení
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trestního řádu týkající se obhajoby nejsou úpravou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízená proti nim dotčena; neužijí se však ustanoveni trestního řádu o nutné obhajobě.
6

ZÁKLADNÍ DŮSLEDKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU PLYNOUCÍ ZE ZTOPO

Právnická osoba by měla, velmi zkráceně a obecně řečeno, jednat směrem navenek a chovat se
17
ve svých vnitřních vztazích tak, aby naplnila následující nastíněné teze.
18
•
Péče řádného hospodáře
- obecné požadavky vyplývající z péče řádného hospodáře
se velmi pravděpodobně uplatní i při interpretaci a aplikaci zTOPO.
•
Vypracování preventivních programů
•
Interní kontrola a kontrolní mechanismy
•
na všech úrovních právnické osoby
•
efektivní monitoring
•
Implementace opatření k zamezení nebo odvrácení následků včetně proškolování
zaměstnanců
7

ZÁVĚR

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je účinný teprve od 1. ledna
2012. Vzhledem k velice krátké době, která od tohoto okamžiku uplynula, tak je praktické zhodnocení
dopadů zákona těžko definovatelné. Dopad zákona lze vidět ve dvou základních rovinách. Tou první je
efekt na postup orgánů činných v trestním řízení, které budou trestnou činnost právnických osob
vyšetřovat a stíhat. Druhou skutečností je preventivní význam zTOPO, neboť právnické osoby se budou
muset chovat obezřetně, aby jim trestní odpovědnost nemohla být přičtena podle ustanovení § 8 odst. 2
zTOPO.
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PRAVÁ VS. NEPRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH
OSÔB V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zuzana Medelská Tkáčová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb je inštitútom, ktorý zaoberal právnych teoretikov tak
v minulosti ako aj v súčasnosti o čom svedčí starorímske societas delinquere non potest a novodobé teórie
rozdeľujúce zodpovednosť právnických osôb do viacerých modelov. V súčasnosti existuje množstvo
právnych teoretikov, ktorí sa prikláňajú k možnosti existencie kolektívnej zodpovednosti. Na strane druhej
značná časť právnych teoretikov túto „myšlienku“ odmieta, nakoľko právnická osoba je len fikciou, ktorá je
vytvorená na základe práva a chýba jej intelektuálna stránka ako znak zavinenia.
Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť právnických osôb, história, úprava common law, kontinentálna
úprava, modely zodpovednosti právnických osôb, slovenská právna úprava, česká právna úprava
Abstract: Criminal liability of legal entities is the institute which has occupied law theoretician since the
ancient times until nowadays. This institute concerned also the ancient Romans which reflected to societas
delinquere non potest as well as recent theoreticians which is reflected into creations of several models of
this liability. Today there are several opinions which prefer adopting the collective responsibility, but on the
other hand opinions which refuse this idea because legal entity is only the legal fiction with the absence of
intellect which is major attribute of culpableness.
Key words: criminal liability of legal entities, history, common law regulation, continental law regulation,
models of responsibility of legal entities, Slovak law regulation, Czech law regulation
1

ÚVOD

Aktuálnemu ponímaniu problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb predchádzala história,
ktorá je nesporne spojená s rímskym právom ako aj so systémom comman law, ktorý položil základy pre
rozvoj tejto koncepcie v kontinentálnej právnej kultúre. Súčasné podoby zodpovednosti právnických osôb
sa líšia vzhľadom na ponímanie tejto problematiky v konkrétnom štáte. Preto môžeme rozlišovať pravú,
resp. nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb alebo aj administratívno-právne riešenie
problematiky zodpovednosti právnických osôb. Spoločným cieľom existujúcich úprav je sankcionovanie
právnických osôb za ich protiprávnu činnosť.
2

HISTORICKÝ EXKURZ TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

Jedným z fenoménov konca druhej polovice dvadsiateho storočia a prvej dekády dvadsiateho
prvého storočia v európskom právnom priestore je nepochybne inštitút trestnej zodpovednosti právnických
osôb. Tento inštitút je v kontinentálnej Európe mnohými vnímaní ako veľmi rozporuplný, pretože sa
v kontinentálnom práve uplatňuje princíp rímskeho práva societas deliquere non potest. Tu je možné vidieť,
že myšlienka kolektívnej zodpovednosti nie je novinkou posledných rokov, ale objavuje sa už v časoch
starého Ríma. Hoci v staroveku a stredoveku neboli kolektívne subjekty také, ako ich poznáme dnes,
existovali cechy, spolky, zväzy, mestské zväzy, územné celky a iné, ktoré panovníci trestali za rôzne
zločiny, ako napríklad kacírstvo, vzburu, zradu. Trestanie kolektívnych subjektov bolo v danom období
1
považované za prirodzené. Zmenu priniesli myšlienky osvietenstva v 17. a 18. storočí, ktoré hovorili
o individuálnej slobode občanov, čo sa prenieslo do právnej náuky, ktorá na základe osvieteneckých
myšlienok sformulovala teóriu fiktívnej subjektivity právnických osôb, ktorou sa poprela reálnosť
2
právnických osôb a tým aj spôsobilosť právnických osôb byť nositeľom trestnoprávnej zodpovednosti.
Naproti tomu, „najstaršie pramene o trestnej zodpovednosti právnických osôb v systémoch common law

1
MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob.: Historický vývoj a medzinárodní srovnání. IN MUSLI, J. VANDUCHOVÁ, M.: Pocta
prof. JUDr. Otovi Novotnému k 70. Narozeninám . Praha: Codes Bohemia, 1998. str. 76-77
2
MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob.: Historický vývoj a medzinárodní srovnání. IN MUSLI, J. VANDUCHOVÁ, M.: Pocta
prof. JUDr. Otovi Novotnému k 70. Narozeninám . Praha: Codes Bohemia, 1998. str. 77-78
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3

pochádzajú zo 16. storočia.“ Už pri vzniku tohto inštitútu v common law boli reakcie naň odmietavé,
pretože podľa práva vtedajšej doby trestne zodpovedné mohli byť jedine fyzické osoby. V roku 1670 vznikla
ojedinelá právna úprava upravujúca trestnú zodpovednosť právnických osôb vo Francúzsku, ktorá však
bola po niekoľkých rokoch zrušená. V danom období v kontinentálnom práve neprichádzalo do úvahy, aby
mohol trestný čin spáchať niekto iný, ako fyzická osoba. Tento fenomén bol po mnohých teoretických
úvahách prelomený v angloamerickom práve v 19. storočí. „Od roku 1840 v Anglicku trestá zodpovednosť
4
právnických osôb sa skutočne praktizuje.“ Preto sa za kolísku trestnej zodpovednosti právnických osôb
považuje práve právny systém common law.
V kontinentálnom právnom systéme sa začala rozvíjať myšlienka trestnosti právnických osôb, ako už
bolo spomenuté, až koncom 20. storočia v dôsledku hospodárskych a sociálnych zmien. Rozvojom stále
prehlbujúcej sa európskej spolupráce vznikla potreba zjednotenia stanovísk ohľadom trestnej
zodpovednosti právnických osôb v celej Európe. Hnacím motorom pre zavádzanie tohto inštitútu bola
Európska únia. Už Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele z roku 1951 a Zmluva
zakladajúca Európske spoločenstvo pre atómovú energiu z roku 1957 obsahovali ustanovenia
o zodpovednosti podnikov, pričom za porušenie pravidiel Spoločenstva sa mohli uložiť peňažné tresty.
Taktiež Amsterdamská zmluva, ktorej cieľom bola ochrana hospodárskej súťaže, v článku 83 upravuje
pokuty a penále za porušenie zákazu v oblasti súťaže. „Obe vyššie spomenuté pokuty ale nejde chápať ako
5
pokuty trestné.“
Preto v roku 1994 bol prijatí Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, na základe ktorého sa mal vypracovať návrh pomocou ktorého by bolo možné trestnoprávne
sankcionovať právnické osoby. „Stalo sa tak prijatím Druhého protokolu k Dohovoru o ochrane finančných
6
záujmov Európskych spoločenstiev (1997 ). Práve tento dokument zaviedol pojem účinných, primeraných
7
a odstrašujúcich sankcií či opatrení ukladaných právnickým osobám.“ Od vstupu platnosti Lisabonskej
zmluvy sa už celá právna úprava týkajúca sa zodpovednosti právnických osôb bude prijímať
8
prostredníctvom smerníc . Medzi prvé európske kontinentálne krajiny, ktoré zaviedli trestnú zodpovednosť
9
právnických osôb patrí Holandsko (1976) . Tento inštitút zakotvili aj v právnych poriadkoch nečlenské štáty,
ako napríklad Nórsko (1991) či Island (1993).
Tu sa však naskytuje otázka, prečo je potrebné zavádzať trestnú zodpovednosť právnických osôb?
Jedným z najmarkantnejších dôvodov pre zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb je rozmach
právnických osôb ako aj rozmach kriminality páchanej práve právnickými osobami. Európska únia navyše
umožnila právnickým osobám pôsobiť na celom trhu Únie, pričom každý štát mal rôzne prostriedky
postihovania právnických osôb, čo, dá sa povedať, uľahčilo páchanie kriminality právnickými osobami cez
hranice štátov. Ďalším dôvodom je splnenie medzinárodných záväzkov a dohôd, ktoré štáty podpísali, či
zlyhávanie mimo trestnej úpravy. Avšak sú aj dôvody proti zavádzaniu trestnej zodpovednosti právnických
osôb. Najväčším problémom je zavedenie kolektívnej trestnej zodpovednosti. Niektorí teoretici zastavajú
názor, že právnické osoby sú nemateriálne, sú fikciou práva a nemajú vôľu. Práve vôľa subjektu je potrebná
na zavinenie, a teda bez zavinenia sa nemôže právnická osoba dopustiť trestného činu.
3

KONCEPCIE TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

Rozporuplnosť inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb spôsobuje aj skutočnosť, že
v kontinentálnej právnej kultúre sa vyvinuli viaceré modely trestnej zodpovednosti právnických osôb
a ostáva otázkou, ktorý z týchto modelov by mal byť ten správny. Je zrejmé, že na pôde krajín Európskej
únie už došlo k dohode o nutnosti postihovania protiprávnej činnosti právnických osôb. Stále však ostáva
problematickým výber „správneho“ modelu trestnej zodpovednosti právnických osôb. V podstate
kontinentálna právna kultúra ponúka tri základné modely:
a) Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb. „Úprava trestnej zodpovednosti je obsiahnutá buď
v trestnom zákone (Francúzsko, Holandsko, Dánsko, Fínsko a iné štáty), alebo v osobitných
3
FENYK,J. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v ruznych právnych systémech (se zaměřením na systémy common law). In
Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.novembra 2009. ISBN 978-8089447-15-2. str 37
4
FENYK,J. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v ruznych právnych systémech (se zaměřením na systémy common law). In
Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.novembra 2009. ISBN 978-8089447-15-2. str 38
5
HUBERT, B. : Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci medzinárodních konvencí a jejích aplikace v evrópskych zemích .
Trestní právo, 2000. č.9, s.2
6
Druhý protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únií k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych
spoločenstiev.
(Úradný vestník C 221 , 19/07/1997 S. 0012 - 0022)[online]. [cit.28.03.2012]. Dostupné na < http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41997A0719%2802%29:SK:HTML>
7
HUBERT, B. : Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci medzinárodních konvencí a jejích aplikace v evrópskych zemích .
Trestní právo, 2000. č.9, s.5-6
8
Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 20. 2. 2008 o Lisabonskej zmluve (2007/2286 (INI))
[online]. [cit. 28-03-2012]. Dostupné z:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:184E:0025:0030:CS:PDF >.
9
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007. ISBN 978-80-7201-683-9. str.13
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zákonoch o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Rakúsko
a iné štáty). Právnickým osobám sú ukladané trestné sankcie v trestnom konaní. Konkrétna
úprava sa pochopiteľne líši, pokiaľ ide o vymedzenie okruhu právnických osôb podbiehajúcich
trestnoprávnym sankciám, pokiaľ ide o rozsah kriminalizácie, možnosti sankcionovania
10
i zvláštnosti konania proti nim.“ Právnické osoby sú sankcionované prostredníctvom trestov.
b) Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb. „Táto právna úprava umožňuje právnickým
osobám uložiť trestnoprávne sankcie, presnejšie povedané kvázitrestnoprávne sankcie, aj napriek
tomu, že trestná zodpovednosť právnických osôb výslovne v trestnom zákone upravená nie je.
Tieto sankcie sa taktiež nenazývajú trestami. Ako príklad býva uvádzaná Španielska právna
11
úprava.“ Právnické osoby sú sankcionované tzv. kvázitrestnoprávnymi sankciami, ako sú
napríklad ochranné opatrenia (Slovenská republika) alebo vedľajšie opatrenia (v predchádzajúcej
španielskej právnej úprave). Právnickej osobe teda nemôže byť udelený trest v pravom slova
zmysle.
c) Administratívno-právne riešenie trestnej zodpovednosti právnických osôb. „Iný spôsob regulácie
protiprávnej činnosti právnických osôb, ktoré spĺňajú kritéria, aby právnickým osobám boli
ukladané „účinné, primeraná a odstrašujúce sankciíe“ v zmysle medzinárodných záväzkov
a odporúčaní. Takýmto spôsobom môže byť administratívno-právne riešenie trestania právnických
12
osôb. Príkladom môže byť nemecký právna úprava.“
Existuje aj tzv. zmiešaný model, ktorý kombinuje jednotlivé prvky predošlých modelov (napr.
Švédsko). Všetky tieto modely sa od seba navzájom odlišujú a to v celkovom ponímaní problematiky
trestnej zodpovednosti právnických osôb ale aj v sankčnom aparáte, ktorým je možné postihnúť právnické
osoby.
V angloamerickom práve bolo možné skoré zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb aj
vďaka tomu, že angloamerický právny systém nepozná kodifikované trestné právo. „Vzťah právnej teórie
k vymedzeniu základov trestnej zodpovednosti, predovšetkým pokiaľ ide o problematiku zavinenia, je menej
precízny, čím dochádza k prehľadaniu niektorých dogmatických prístupov typických pre kontinentálne právo
13
a brániacich zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb do kontinentálnych právnych poriadkov.“
Trestná zodpovednosť v angloamerickom práve vychádza z princípu „actus non facit reum, nisi mens sit
14
rea“ , teda musia byť splnené dve podmienky, aby bol spáchaný trestný čin – vedomé protiprávne konanie
či opomenutie konanie (actus rea) a psychický stav páchateľa k jeho konaniu (mens rea). Vinným sa
páchateľ uzná, ak sa mu dokáže úmysel (intention), vedomá vina (knowledge) alebo hrubá nedbanlivosť
(gross recklessness). „Modifikácie týchto požiadaviek na podmienky právnických osôb tak viedli k odlišným
15
doktrínam, ktoré sú označované rôznym spôsobmi.“ Angloameriscký právny systém rozdeľuje trestnú
zodpovednosť právnických osôb do nasledujúcich kategórií:
a) Doktrína strict liability (absolútna zodpovednosť) a vicarious liability (zástupná zodpovednosť) –
doktrína absolútnej zodpovednosti, pričom tu platí, že „právnická osoba je zodpovedná za určité
konkrétne konanie, ktoré však musí mať predvídateľný následok. Nevyžaduje teda konkrétnu
16
formu zavinenia.“ Podľa tejto zodpovednosti sa právnickej osoby prečíta následok, ktorý zavinila
fyzická osoba. Trestná zodpovednosť je v tejto doktríne uplatňovaná len z dôvodu ochrany
verejného záujmu. Naproti tomu zástupná zodpovednosť je zodpovednosťou právnickej osoby za
konanie jej pracovníkov, pričom okruh pracovníkov je pomerne široký a zahŕňa tak vedúcich
zamestnancov ako aj osoby im podriadené.
b) Doktrína identifikačná – alter ego. Táto doktrína predstavuje priamu trestnú zodpovednosť
právnických osôb za konanie jej vedúcich predstaviteľov. Toto konanie je chápané ako vlastné
konanie právnickej osoby.
c) Doktrína agregácie – alebo aj doktrína kolektívneho riadenia, kde na rozhodnutí konkrétnej
právnickej osoby sa podieľalo prejavom svojej vôle viacero fyzických osôb. Toto rozhodnutie musí
byť spravené osobami, ktoré majú v danej právnickej osobe riadiacu alebo kontrolnú právomoc,
pričom sa dané rozhodnutie viaže k predvídateľnému následku.

10

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007. ISBN 978-80-7201-683-9. str.22
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007. ISBN 978-80-7201-683-9. str.22
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007. ISBN 978-80-7201-683-9. str.22
13
FENYK. J., Základy trestní odpovědnosti a nedostatek trestnosti činu právnické osoby. In
KRATOCHVÍL, V. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. Vydání. Praha:
C.H.BECK, 2009. s. 437.
14
Aby bolo konanie protiprávne, musí ho osoba zaviniť. (vlastný preklad)
15
FENYK, J. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v ruzných právnich systémech (se zaměřením na systémy common law). In
Trestná zodpovednosť právnických osôb: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. ISBN 978-8089447-15-2. str.39
16
FENYK, J. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v ruzných právnich systémech (se zaměřením na systémy common law). In
Trestná zodpovednosť právnických osôb: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. ISBN 978-8089447-15-2. str.40
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d) Moderné holistické teórie – „Tieto prístupy vychádzajú zo schémy rozhodovacieho procesu vo vnútri
17
právnickej osoby.“ Právnická osoba je zodpovedná vtedy, keď páchateľ trestného činu je fyzická
osoba zamestnaná v právnickej osobe, a ona spáchala tento čin na základe výslovného alebo
konkludentného pokynu, na základe poverenia alebo v dôsledku tolerancie konania vedúceho ku
18
spáchaniu daného činu právnickou osobou.
e) Súčasné vývojové smery – pretože problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb nie je ani
v angloamerickom právnom systéme ukončeným procesom a stále sa diskutuje „o povahe
právnických osôb, ktoré by mali podliehať trestnej zodpovednosti, o formách subjektívnej stránky
19
a nakoniec aj o výpočte trestných činov, na ktoré by sa táto zodpovednosť mala vzťahovať“ .
4

Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike

Slovenská republika prijala úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb v roku 2010, a to
zákonom č 224/2010 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto právna úprava sa v Slovenskej republike
prijímala šesť rokov, pričom na začiatku procesu boli návrhy na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti
(návrhy z rokov 2004, 2005 a 2006). Avšak na základe spomínaného zákona bol v Slovenskej republike
zavedený model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Slovenská republika teda nezaviedla
kolektívnu zodpovednosť ale zostala pri individuálnej zodpovednosti za spáchaný trestný čin, a taktiež
nezaviedla vo svojom právnom poriadku sankcie formou trestov, ale len sankcie formou ochranných
opatrení. Základom uvedeného modelu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb je, že:
„Právnické osoby sú sankcionované za protiprávne konanie popri treste, ktorý je uložený fyzickým osobám
20
konajúcim za danú právnickú osobu.“
Právnická osoba má v trestnom konaní postavenie zúčastnenej
osoby, pričom konanie sa môže viesť iba proti fyzickej osobe. Právnická osoba je teda sankcionovaná popri
fyzickej osobe. V Slovenskej právnej úprave je vyjadrená nevyhnutnosť vzťahu medzi fyzickou a právnickou
osobou a to v samotnom Trestnom zákone, ktorý pripúšťa spáchanie trestného činu „hoc aj v štádiu
pokusu, alebo účasti na trestnom čine v súvislosti s výkonom :
a) s oprávnením zastupovať právnickú osobu;
b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby;
c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby;
21
d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v právnickej osobe.“
Slovenský právny poriadok umožňuje ako právny následok trestného činu právnickej osoby uložiť
právnickej osobe dve kvázitrestnoprávne sankcie, ktoré sú obsiahnuté v § 83a a § 83b, kde sú upravené
ako ochranné opatrenia. Konkrétne sa jedná o ochranné opatrenie:
a) Zhabanie peňažnej čiastky
b) Zhabanie majetku
Zhabanie peňažnej čiastky
Je to fakultatívne ochranné opatrenie, ktoré súd môže uložiť ak dôjde k spáchaniu trestného činu
právnickou osobou spôsobom vyššie opísaným. Táto čiastka je v zákone vymedzená dolnou a hornou
hranicou. Konkrétne môže súd uložiť zhabanie peňažnej čiastky od 800 do 1 660 000 eur. Pri samotnom
rozhodovaní súd prihliada na závažnosť spáchaného činu, rozsah, získaný prospech, škodu, okolnosti
spáchania a následky. Súd môže uložiť toto ochranné opatrenie právnickej osobe v zásade, ak sa dopustí
akéhokoľvek trestného činu. Uvedené ochranné opatrenia nepostihuje subjekty požívajúce konkurznú
imunitu (subjekty ako napr. štát, štátne orgány, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, orgány
Európskej únie, orgány medzinárodných organizácií). V Trestnom zákone sú upravené aj inštitúty ako
účinná ľútosť a premlčanie. Aby nedošlo k zmareniu výkonu uloženého ochranného opatrenia Trestný
zákon upravuje prechod povinností na právneho nástupcu. Vymožená peňažná čiastka pripadá Slovenskej
republike, resp. inému štátu ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
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Dotknutá právnická osoba má dobrovoľne uhradiť uložené ochranné opatrenie v lehote nie dlhľej ako 30
dní, inak dôjde k výkonu uloženého ochranného opatrenia.
Zhabanie majetku
Ochranné opatrenie zhabania majetku súd ukladá obligatórne. Naproti zhabaniu peňažnej čiastky
toto ochranné opatrenie musí byť uložené súdom len ako právny následok spáchania taxatívne
vymenovaných trestných činov, ktoré sú predmetom úpravy § 58 ods. 2 a ods. 3 Trestného zákona (napr.
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie
s nimi, obchodovanie s ľuďmi, obchodovanie s deťmi, kupliarstvo, atď.). Rovnako aj v tomto prípade musí
dôjsť k spáchaniu spôsobom, ktorý predvída zákon (v súvislosti s oprávnením zastupovať, prijímať
rozhodnutia, vykonávať kontrolu alebo v súvislosti so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti). Ak
súd uloží toto ochranné opatrenie, to postihuje majetok právnickej osoby až po ukončení konkurzného
konania. Dôvodom tohto postupu je uprednostnenie pohľadávok veriteľov a až následné spôsobenie ujmy
dotknutej právnickej osobe. Ochranné opatrenie zhabania majetku rovnako nepostihuje majetok subjektov s
konkurznou imunitou.
„V prípade tohto ochranného opatrenie, zákon upravuje aj dôvod prečo by nemalo byť toto opatrenie
uložené. Súd neuloží opatrenie zhabania majetku ak to odôvodňuje dôležitý verejný záujem. Takýmto
záujmom je napríklad, že uložené opatrenie bude mať za následok prepúšťanie zamestnancov dotknutej
právnickej osoby. V danom prípade, aby nedošlo k situácii, že právnické osoby nebudú sankcionované za
22
protiprávne konanie, súd uloží ochranné opatrenie zhabanie peňažnej čiastky.“ Zhabaný majetok sa
stáva majetkom štátu, okrem prípadu ak medzinárodná zmluva určuje ako vlastníka iný štát.
5

Pravá trestná zodpovednosť zodpovednosť právnických osôb v Českej republike

Spomedzi členských krajín Európskej únie bola práve Česká republika tá, ktorá zaviedla trestnú
zodpovednosť právnických osôb ako posledná. Zákonom č. 418/2011 Zb. o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim bola zavedená zodpovednosť právnických osôb podľa koncepcie pravej
trestnej zodpovednosti právnických osôb. Jedná sa o osobitý právny predpis, ktorý vo svojich
ustanoveniach vymedzuje tak hmotnoprávnu ako aj procesnoprávnu úpravu, vymedzuje základné pojmy
ako predmet úpravy, územnú pôsobnosť, imunitu jednotlivých subjektov, rozsah kriminalizácie, premlčanie,
účinnú ľútosť, sankcie, predvolanie, predvedenie, výsluch, záverečnú reč, výkon trestov a iné, čím upravuje
komplexne celú problematiku zodpovednosti právnických osôb. Podľa tohto zákona, sa právnická osoba
dopustí trestného činu, ak „je protiprávny čin spáchaný jej menom alebo v jej záujme alebo v rámci jej
činností, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená v mene alebo
za právnickú osobu konať,
b) ten, kto u tejto právnickej osoby vykonáva riadiacu alebo kontrolnú činnosť, i kedy nie je osobou
uvedenou v písmene a),
c) ten, kto vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, pokiaľ jeho konanie bolo
aspoň jednou z podmienok vzniku následku zakladajúceho trestnú zodpovednosť právnickej
osoby, alebo
d) zamestnanec alebo osoba v podobnom postavení pri plnení pracovných úloh aj keď nie je osobou
uvedenou v písmenách a) až c).
Právnická osoba je zodpovedná , ak jej možno pripočítať spáchanie trestného činu uvedeného v zákone
e) ak bol čin spáchaný konaním právnickej osoby alebo osôb uvedených v písmenách a) až c) , alebo
f) zamestnancom na podklade rozhodnutia, schválenia alebo pokynov orgánu právnickej osoby, resp.
určených subjektov alebo;
g) ak tieto zákonom vymedzené subjekty neprijali adekvátne opatrenia, na ktoré boli povinné v súlade s
iným právnym predpisom alebo;
h) ak nevykonali potrebnú kontrolu nad činnosťou zamestnancov alebo;
i) neprijali opatrenia potrebné k zamedzeniu, resp. odvráteniu následkov spáchaného trestného
23
činu.“
Zákon pripúšťa možnosť potrestania právnickej osoby, ak sa nepodarí zistiť páchateľa, teda konkrétnu
fyzickú osobu. Právnická osoba môže byť sankcionovaná iba za taxatívne vymedzené trestné činy v §7
spomínaného zákona (obchodovanie s ľuďmi, sexuálny nátlak , vydieranie, pohlavné zneužitie, falšovanie
a pozmeňovanie peňazí, prijímanie úplatku, vypúšťanie znečisťujúcich látok a podobne.). „Zákon odmietol
možnosť zavedenie tzv, objektívnej zodpovednosti právnickej osoby za trestné činy, ktorú poznáme
napríklad z českého správneho práva. Súčasne zákonodarca vychádza z tzv. fikčnej teórie právnických
osôb, podľa ktorej sú právnické osoby odlišné subjekty práva ako fyzické osoby a sú právom umelo
22
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vytvorené. Súčasne sú však spôsobilé k právnym a protiprávnym úkonom a sú zodpovedné v právnych
vzťahoch. Zákon vytvára za účelom trestnej zodpovednosti právnických osôb špecifickú konštrukciu tzv,
24
pričitateľnosti.“ Teda zákonodarca pripúšťa, že právnická osoba je spôsobila spáchať trestný čin, ale len
za stanovených podmienok.
Za tieto trestné činy môže byť právnickým osoba uložené tresty a ochranné opatrenia, pričom ich ukladanie
má byť primerané povahe a závažnosti spáchaného trestného činu, „k pomerom právnickej osoby, vrátane
jej doterajšej činnosti a jej majetkovým pomerom, pričom sa prihliadne tiež na to, či právnická osoba
vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá má strategický alebo obtiažne nahraditeľný význam pre
25
národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť“ . Sankcie, ktoré môžu byť uložené právnickým osobám
sú stanovené pomerne široko. Podľa českého práva môžu byť právnickej osobe uložené tieto tresty:
a) Zrušenie právnickej osoby
b) Prepadnutie majetku
c) Peňažný trest
d) Prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty
e) Zákaz činnosti
f) Zákaz vykonávania verejných zákaziek, účastí v koncesnom konaní alebo vo verejnej súťaží
g) Zákaz prijímania dotácií a subvencií
h) Uverejnenie rozsudku
Ako jediné ochranné opatrenie môže byť právnickej osobe uložené zhabanie veci alebo inej majetkovej
hodnoty, „vrátane zhabania náhradnej hodnoty alebo zhabania spisov a zariadení alebo namiesto zhabania
veci alebo inej majetkovej hodnoty uložiť pozmenenie veci alebo inej majetkovej hodnoty, odstránenie
určitého zariadenia, označenie alebo prevedenie inej zmeny alebo obmedzenie dispozície s vecou alebo
26
inou majetkovou hodnotou“ . Toto ochranné opatrenie nemôže byť uložené popri trest prepadnutia veci
alebo inej majetkovej hodnoty.
6

Záver

Záverom je možné konštatovať, že bude potrebné vyčkať na prax uplatňovania daných úprav
v oboch krajinách. Úprava Českej republiky je nová, nakoľko bola prijatá v decembri roku 2011, a je teda
potrebné počkať na prípadné použitie tejto úpravy v praxi. Zároveň je však potrebné konštatovať, vzhľadom
na Slovenskú republiku, že aktuálna úprava, ktorá sa nezmenila od roku 2010 kedy bola prijatá, v praxi
nenašla svoje uplatnenie. Polemizovať prečo táto úprava v praxi nebola použitá je náročné, nakoľko
názorov o „nedokonalej úprave“ o nemožnosti použitia tejto úpravy a podobne je viacero. Čoraz viac však
zaznievajú hlasy, aby sa aj Slovenská republika vydala cestou pravej trestnej zodpovednosti, aby teda
uznala kolektívnu zodpovednosť a prijala širší sankčný aparát ako je tomu v súčasnosti. Väčšina názorov,
v mojom prípade môžem súhlasiť, je potrebné prijať takú úpravu, ktorá bude v praxi použitá a ktorá nebude
predstierať len akúsi fikciu existencie trestnej zodpovednosti právnických osôb. Záverom je preto potrebné
zdôrazniť, že touto otázkou je nutné sa zaoberať, nakoľko aj v Slovenskej republike existujú prípady, kde by
sa právnická osoba mohla dopúšťať protiprávnej činnosti.
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AKTUÁLNE K TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Martin Bezák
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá procesnou stránkou právnej úpravy tzv. nepravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku s dôrazom na ústavnoprávny aspekt
tejto problematiky.
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnických osôb, trestný proces, ľudské práva, základné
slobody, základné zásady trestného práva
Abstract: Author in the article deals with procedural aspects of legislation of so-called pseudo-criminal
responsibility of legal persons in slovak legal system with emphasis on constitutional aspect of this
issue.
Key words: criminal responsibility of legal persons, criminal liability of corporations, criminal procedure,
human rights, fundamental freedoms, fundamental principles of criminal law
1

ÚVOD

Dňa 27.04.2010 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 224/2010 Z.z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 224/2010 Z.z“), ktorým bola do slovenského
právneho poriadku zavedená tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb. O necelý rok a pol
bol Parlamentom Českej republiky dňa 27.10.2011 schválený zákon č. 418/2011 Sb. o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (ďalej len „ZoTZPO“), ktorým bola do českého
právneho poriadku zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb. Aj keď z hľadiska teoretického je
predmetom právnej úpravy oboch zákonov trestná zodpovednosť právnických osôb z hľadiska
vymedzenia trestnej zodpovednosti v objektívnom práve pravú trestnú zodpovednosť, na základe ktorej
sa právnická osoba stáva subjektom trestnej zodpovednosti popri fyzickej osobe, zavádza len český
ZoTZPO. Napriek tomu sú dopady na povinnosti právnickej osoby, či už primárne alebo sekundárne
(sankčné) v prípade oboch zákonov podobné, čo sa však rozhodne nedá povedať o právach právnickej
osoby. Zatiaľ čo v českom trestnom konaní má právnická osoba ako subjekt trestnej zodpovednosti
postavenie obvineného a tomu zodpovedajúce procesné práva, v slovenskom trestnom konaní tomu tak
nie je a je potrebné dodať, že ani byť nemôže, keďže sama nepredstavuje subjekt trestnej
zodpovednosti a preto jej Trestný poriadok priznáva len práva zodpovedajúce osobe zúčastnenej.
Trestný poriadok novelizovaný zákonom č. 224/2010 Z.z. síce vo vzťahu k právnickým osobám rozšíril
katalóg práv zúčastnenej osoby, je však potrebné dodať, že ide len o rozšírenie formálne, ktoré
postavenie právnickej osoby v trestnom konaní žiadnym významným spôsobom nezlepšuje a to napriek
tomu, že jej hrozia sankcie porovnateľné s trestami ukladanými v trestnom konaní odsúdeným fyzickým
osobám. Pre slovenského zákonodarcu sa stalo príznačným, že schvaľuje zákony významne
zasahujúce do právneho postavenia subjektov v ich pôsobnosti bez akejkoľvek predchádzajúcej
odbornej diskusie a náležitého vedeckého výskumu. Uvedené bez výnimky platí aj pre subjekty
oprávnené tieto zákony navrhovať, pri tvorbe a predkladaní týchto návrhov. Neprekvapuje preto, že
tomu tak bolo aj pri návrhu zákona č. 224/2010 Z.z., ktorý bol schválený bez akejkoľvek širšej odbornej
diskusie v podstate len s poukazom na medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti
postihovania korupcie, organizovaného zločinu a ochrany životného prostredia. Ministerstvo
spravodlivosti ako predkladateľ návrhu zákona č. 224/2010 Z.z. pri jeho tvorbe neskúmalo ani
1
materiálnu opodstatnenosť právnej úpravy tvoriacej jeho obsah, ani jej dopad na ústavou
a medzinárodnými zmluvami zaručené práva právnických osôb a už vôbec nie rozsah týchto práv.
Keďže hmotnoprávna úprava zákona č. 224/2010 Z.z. a jej dopad na práva a povinnosti právnických
2
osôb už bola predmetom môjho predchádzajúceho záujmu, zameriam sa v tomto článku výlučne na
1

Teda, či sa právnické osoby skutočne dopúšťajú protiprávneho konania zasahujúceho trestnoprávnu rovinu a ak áno, akým
spôsobom, v akej miere a aká je štruktúra a dynamika tejto protiprávnej činnosti.
BEZÁK, M.: Aktuálne k problematike trestnej zodpovednosti právnických osob, In: Akademické akcenty : odborný seminár
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa
9. septembra 2010. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola ; Žilina : Eurokódex, 2011, 121-140
2
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procesnú časť tohto zákona a jej dopad na procesné práva právnickej osoby v trestnom konaní vrátane
jej súladu s ústavou a medzinárodnými zmluvami zaručenými právami právnických osôb. Hypotéza
z ktorej budem pri rozbore vymedzenej problematiky vychádzať pritom je, že právna úprava
zavedená zákonom č. 224/2010 Z.z. je v rozpore s ústavou a medzinárodnými zmluvami
zaručenými právami právnických osôb a základnými zásadami trestného konania.
2

PRÁVNICKÁ OSOBA AKO SUBJEKT ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

Ešte pred tým, než vôbec začneme pojednávať o tom, či novelizáciou Trestného poriadku
zákonom č. 220/2010 Z.z. mohlo dôjsť k zásahu do základných ľudských práv a slobôd (ďalej spolu len
„základné ľudské práva“) právnickej osoby v trestnom konaní je potrebné ustáliť, či právnická osoba
vôbec nejakými základnými ľudskými právami disponuje, a ak áno v akom rozsahu. Už samotná
predstava, že by právnická osoba, teda organizovaná skupina ľudí alebo majetku, ktorú objektívne
právo obdarilo právnou osobnosťou, mohla disponovať ľudskými právami privádza mnohých laikov do
rozpakov a treba dodať, že nielen ich. Situáciu nezľahčuje ani samotná Ústava SR, keďže neobsahuje
žiadne všeobecné ustanovenie výslovne vymedzujúce okruh základných ľudských práv priznaných
právnickým osobám. Isté vodítko, napovedajúce o tom, že právnická osoba môže byť subjektom týchto
práv predstavujú ustanovenia čl. 20 ods. 2, čl. 24 ods. 3, čl. 29 ods. 4 a čl. 37 ods. 2 a 3 Ústavy SR,
ktoré priznávajú niektoré základné ľudské a politické práva špecifickým druhom právnických osôb (štát,
obce, určené právnické osoby, cirkvi, náboženské spoločnosti, politické strany a hnutia, spolky,
spoločnosti a iné združenia oddelené od štátu, odborové organizácie), ako aj skutočnosť, že Ústava SR
vo svojom znení priznáva základné ľudské práva formuláciou „každému“ a zaručuje, že sa do nich
nebude zasahovať „nikomu“. Táto skutočnosť však sama o sebe rozhodne nepostačuje na
konštatovanie, že všetky základné ľudské práva sú zaručené rovnako ľuďom (fyzickým osobám) ako aj
právnickým osobám a to nielen preto, že Ústava SR vo svojich všeobecných ustanoveniach
o základných právach a slobodách (Druhá hlava, Prvý oddiel Ústavy SR) výslovne hovorí o „ľuďoch“ (čl.
12 ods. 1 Ústavy SR), ale aj kvôli tomu, že subjekty základných ľudských práv vymedzuje vlastnosťami
vlastnými len človeku (čl. 12 ods. 2 a 3 Ústavy SR). Interpretácia Ústavy SR vo vzťahu k základným
ľudským právam právnickej osoby a vymedzenie ich okruhu tak nakoniec zostali na Ústavnom súde SR,
ktorý s poukazom na princíp materiálneho štátu zakotvený v čl. 1 ods. 1 Ústavy SR vo svojom náleze
PL. ÚS 15/98 uviedol, citujem: „Právnické osoby sú popri fyzických osobách jedným z dvoch
existujúcich skupín subjektov práva. Z podstaty právneho štátu, ktorá okrem iného spočíva v efektívnej
ochrane práv fyzických osôb, možno odvodiť aj požiadavku efektívnej ochrany práv právnických osôb.
Preto nárok právnických osôb na právnu ochranu vyplýva z princípu čl. 1 ústavy.“ avšak dodal, že:
„Právnickým osobám nemôžu patriť tie základné práva a slobody, ktoré sú svojou podstatou späté
výlučne s ľudskými bytosťami (napr. právo na život podľa čl. 15 ústavy alebo právo na ochranu pred
mučením – čl. 16 ods. 2). Nárok právnických osôb na ďalšie práva zaručené ústavou treba hodnotiť
3
podľa podstaty namietnutého práva.“
Ochranu prostredníctvom základných ľudských práv však právnickým osobám neposkytuje len
Ústava SR, ale aj viaceré medzinárodné dokumenty z ktorých možno v európskom právnom priestore
za najvýznamnejší považovať Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej
len „Dohovor“). Na rozdiel od Ústavy SR bola problematika základných ľudských práv právnických
osôb a ich ochrany diskutovaná už pri príprave Dohovoru. Z prípravných prác k Dohovoru totiž vyplýva,
že nebolo úmyslom obmedziť možnosť dovolávať sa základných ľudských práv výlučne len na fyzické
4
osoby. Obdobne ako Ústavný súd SR aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vo svojej
judikatúre konštatoval, že združenie ako právnická osoba nemôže byť považované za subjekt takých
práv, ako sú právo na život alebo právo na zdravie, nemôžu sa dovolávať ani práva na ochranu obydlia
len z dôvodu, že má v blízkosti atómovej elektrárne svoje sídlo, ak zásah do toho práva spočíva
5
v nepríjemnostiach, ktoré môžu byť pociťované len fyzickými osobami.
V súvislosti s uvedeným však nie je možné opomenúť ani skutočnosť, že existujú aj orgány
medzinárodnej ochrany ľudských práv, ktoré na rozdiel od Ústavného súdu SR a ESĽP nepripúšťajú,
aby sa ochrany základných ľudských práv dovolávali právnické osoby. Takýmito orgánmi sú napríklad
6
Medziamerický súd pre ľudské práva alebo Výbor pre ľudské práva pri OSN.

3
Nález ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 15/98 z 11. Marca 1999 zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky, čiastka 29, pod č. 66/1999
4
EMBERLAND, M.: The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection. Oxford : Oxford University Press,
2006, s. 4
5
Rozhodnutie ESĽP vo veci Sdružení Jihočeské matky proti Českej republike, zo dňa 10.07.2006, č. 19101/0. Pozri tiež: KMEC, J.,
KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.
25
6
Pozri publikáciu uvedenú v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, s. 26
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Vzhľadom na uvedené možno jednoznačne konštatovať, že právnické osoby v európskom
právnom priestore disponujú základnými ľudskými právami, ktoré im Ústava SR výslovne priznáva
(pozitívne vymedzenie), ako aj tými, ktoré nie sú svojou podstatou späté výlučne s ľudskými bytosťami
(negatívne vymedzenie) a ich ochrany sa preto môžu účinne domáhať sa za splnenia Ústavou alebo
Dohovorom stanovených podmienok v konaní pred Ústavným súdom SR a ESĽP.
3

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA PRÁVNICKEJ OSOBY V TRESTNOM
PO NOVELIZÁCII TRESTNÉHO PORIADKU ZÁKONOM Č. 224/2010 Z.Z.

KONANÍ

Jedným zo základných práv je taktiež právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 a nasl.
Ústavy SR a právo na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 Dohovoru. Právnické osoby sa pritom
nepochybne môžu domáhať ochrany týchto práv pred Ústavným súdom SR v prípade, ak došlo k ich
porušeniu v konaní pred civilnými a správnymi súdmi, ako aj správnymi orgánmi Slovenskej republiky, o
7
čom svedčí rozsiahla judikatúra Ústavného súdu SR v týchto veciach. Otázne však je, či sa právnická
osoba môže domáhať porušenia týchto základných práv trestnom konaní. Nikto iste nebude namietať,
ak ustálime, že právnická osoba môže namietať porušenie tých čiastkových práv vyplývajúcich z práva
na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivý súdny proces, ktoré sa jej dotýkajú ako
zúčastnenej osoby v trestnom konaní a ktoré jej Trestný poriadok výslovne priznával už pred jeho
novelizáciou zákonom č. 224/2010 Z.z., teda práva na právnu pomoc, právo na tlmočníka
a predkladateľa, práva byť prítomný na súdnom konaní (hlavnom pojednávaní) etc. Môže sa však
právnická osoba v trestnom konaní domáhať ochrany tých čiastkových práv vyplývajúcich z práva na
súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivý súdny proces, ktoré Ústava SR a Dohovor priznáva
výlučne osobe v právnom postavení obvineného? Vzhľadom na skutočnosť, že slovenský právny
poriadok doposiaľ nepozná pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb je stanovisko slovenskej
právnej teórie v tejto otázke zdá sa jasné. Ako uvádza Orosz: „Keďže právny poriadok Slovenskej
republiky doposiaľ nepozná inštitút trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb (...), tak je zrejmé,
že právnické osoby nie sú nositeľmi tých základných práv zakotvených v tomto oddiele, ktoré sa
8
dotýkajú trestnoprávnej problematiky (čl. 49, čl. 50 a tiež čl. 47 ods. 1 ústavy)“. Uvedené akoby
potvrdzovalo aj znenie Trestného poriadku po novelizácii zákonom č. 224/2010 Z.z., ktoré právnickej
osobe v trestnom konaní priznáva len postavenie zúčastnenej osoby, teda postavenie odlišné od osoby
obvinenej, ktorá je trestnom konaní nositeľom omnoho rozsiahlejších základných práv podľa čl. 46
a nasl. Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru, vrátane práva neprispievať k vlastnému obvineniu, práva byť riadne
a včas oboznámený s obvinením, práva na primeraný čas a možnosti k príprave obhajoby, etc. Mohlo
by sa preto zdať, že právnická osoba sa porušenia týchto práv v trestnom konaní domáhať nemôže
a Trestný poriadok v znení zákona č. 224/2010 Z.z. jej tak zaručuje všetky práva, ktoré jej ako
zúčastnenej osobe vyplývajú z čl. 46 a nasl. Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru. Dovolím si s týmto záverom
nesúhlasiť a to z nasledujúcich dôvodov:
Domnievam sa, že postavenie právnickej osoby v trestnom konaní nemožno odvodzovať od
tohto, ako Trestný poriadok toto postavenie formálne označuje. Postavenie obvineného je podľa môjho
názoru faktický stav v ktorom sa osoba (v tomto prípade právnická osoba) nachádza, bez ohľadu na to,
ako sa ho zákonodarca rozhodol v právnej norme pomenovať a ktorý je potrebné posudzovať
autonómne rovnako, ako pojem „trestné obvinenie“. Uvedený predpoklad potvrdzuje aj rozhodnutie
9
Engel a ďalší proti Holandsku v ktorom ESĽP výklad pojmu trestné obvinenie ustálil tak, že: „Pojem
obvinenie vykladá skôr materiálne ako formálne a pri určení, či bola určitá osoba obvinená, neskúma
10
vonkajšiu, javovú stránku veci, ale podstatu príslušného procesu.“ V náväznosti na uvedené ESĽP
stanovil tri alternatívne kritériá podľa ktorých sa posudzuje, či sa v konkrétnom prípade jedná o trestné
obvinenie (tzv. Engelove kritériá), ktorými sú:
a) kvalifikácia skutku podľa vnútroštátneho práva,
b) povaha deliktu,
c) povaha a prísnosť sankcie.
Ak predmetné kritériá aplikujeme na právnu úpravu ukladania ochranných opatrení právnickým
osobám zavedenú zákonom č. 224/2010 Z.z. zistíme, že napĺňa všetky uvedené kritéria kumulatívne.
a) Kvalifikácia skutku podľa vnútroštátneho práva: Právnickej osobe hrozí uloženie
ochranných opatrení zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku, za trestný čin, ktorý spáchala
7
Nález Ústavného súdu SR sp. zn I. ÚS 5/00 z 13.07.2000, Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 62/00 z 19.06.2003, Nález
Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 56/01 z 10.07.2002, Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 143/02 z 05.11.2002, Nález
Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 180/02 z 02.04.2003, Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 6/03 z 13.03.2003. Pozri tiež: OROSZ,
L.: Právnické osoby ako subjekty základných práv a slobôd. In: Právny obzor, 87, 2004, č. 5, s. 416 - 436
8
Pozri publikáciu uvedenú v predchádzajúcej poznámke pod čiarou, s. 433
9
Engel a ďalší proti Holandsku, rozsudok pléna, zo dňa 08.06.1976, č. 5100/71 a ďalší III/31
10
PIROŠKOVÁ, M.: Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 2. Vydanie, Bratislava :
EUROIURUS – Európske právne centrum, o.z., 2008, s. 314
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v súvislosti s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu, prijímať rozhodnutia v mene tejto
právnickej osoby, vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo v súvislosti so zanedbaním
dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.
b) Povaha deliktu: Právnickej osobe sa ochranné opatrenia zhabania peňažnej čiastky
a zhabania majetku ukladajú z dôvodu, že umožnila protiprávne konanie fyzických osôb v jej
pôsobnosti, ktoré významným spôsobom zasahuje záujmy celej spoločnosti chránené trestným
zákonom, preto aj z tohto hľadiska možno delikt právnickej osoby posúdiť ako trestný.
c) Povaha a prísnosť sankcie: Právnickej osobe sa ukladá ochranné opatrenie zhabania
peňažnej čiastky podľa ustanovenia § 83a Trestného zákona a zhabania majetku 83b Trestného
zákona nie preto, že je to v zmysle zásady ukladania ochranných opatrení ustanovenej v § 35 ods. 3
Trestného zákona nevyhnutné na zabezpečenie ochrany spoločnosti pred páchaním nových trestných
činov fyzickými osobami, ale preto, aby postihlo priamo právnickú osobu. V skutočnosti teda ide o trest,
ktorý je ako ochranné opatrenie len označený. Ochranné opatrenia zhabania peňažnej čiastky
a zhabania majetku zároveň možno považovať vo vzťahu k právnickej osobe za sankcie prísne,
nakoľko právnickej osobe hrozí zhabanie vysokej peňažnej čiastky (od 800 eur do 1 660 000 eur), alebo
zánik, ku ktorému na základe konkurzného konania dochádza vždy po uložení ochranného opatrenia
zhabania majetku.
Naplnenie čo i len jedného z Engelových kritérií pritom postačuje, aby právnická osoba, napriek
tomu, že je formálne označená ako zúčastnená osoba, mala v trestnom konaní materiálne postavenie
obvineného a mohla sa tak domáhať všetkých základných práv, ktorými obvinený podľa čl. 46 a nasl.
Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru disponuje.
Rozšírením katalógu procesných práv zúčastnenej osoby v ustanovení § 45 ods. 2 až 5
11
Trestného poriadku sa síce podľa dôvodovej správy k zákonu č. 224/2010 Z.z. právnickým osobám,
v súlade s právom na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru, malo zabezpečiť „právo na rovnosť
12
zbraní, teda právo na vyjadrenie sa ku každému dôkazu, ktorý smeruje proti právnickej osobe.“
Vzhľadom na intenzitu možných zásahov do práv a slobôd právnickej osoby postihnutej ochrannými
opatreniami zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania majetku sa takáto právna úprava procesných
práv javí ako nepostačujúca. Dôvodová správa síce s odkazom na novelizované znenie ustanovenia §
45 ods. 1 Trestného poriadku uvádza, že „použite formulácie „môžu byť uložené“ referuje na možnosť
(právnickej osoby, pozn. autora) aktívne vystupovať v trestnom konaní ešte pred podaním návrhu (na
13
uloženie ochranného opatrenia, pozn. autora) alebo obžaloby,“ avšak skutočnosť je taká, že ak sa
podľa ustanovenia § 461b Trestného poriadku v náväznosti na ustanovenie § 45 ods. 2 písm. c)
Trestného poriadku nezaisťuje majetok právnickej osoby, má táto osoba faktickú možnosť vstúpiť do
konania až pri preštudovaní spisov pred skončením vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa
ustanovení § 208 ods. 1 a 271 ods. 1 Trestného poriadku a to jednoducho preto, že zákon v ustanovení
§ 206 ods. 1 Trestného poriadku neukladá povinnosť policajtovi upovedomiť zúčastnenú osobu
o vznesení obvinenia a právnická osoba sa preto nemá ako dozvedieť, že sa vedie trestné konanie,
ktorým môže byť v budúcnosti dotknutá skôr, než pri už spomínanom záverečnom preštudovaní spisov.
Právnická osoba, ako zúčastnená osoba, tak na rozdiel od obvineného nemá možnosť zoznamovať sa
so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu negatívnym spôsobom zasiahnuť do jej práv a oprávnených
záujmov už od momentu vznesenia obvinenia a to napriek tomu, že sankcia v podobe ochranného
opatrenia plniaceho skôr účel trestu, môže neskôr v plnom rozsahu postihnúť iba jej majetok. Takáto
právna úprava podľa môjho názoru nie je ani v súlade s posilnením postavenia zúčastnenej osoby, tak
ako ho prezentuje dôvodová správa, aby bolo zúčastnenej osobe umožnené „„vstúpiť“ do konania nie
až po podaní obžaloby, resp. návrhu na uloženie ochranného opatrenia, ale už v časti konania
14
predchádzajúcej konaniu pred súdom“ , ani s jej materiálnym postavením obvineného v trestnom
15
konaní.
Skutočnosť, že právnická osoba sa o hrozbe uloženia ochranného opatrenia nedozvie včas
a nebude sa tak môcť náležite v trestnom konaní brániť nie je jediným nedostatkom súčasnej
slovenskej právnej úpravy tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý môže mať za
11

Zúčastnená osoba má právo byť prítomná na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, robiť na nich návrhy, predkladať dôkazy,
nazerať do spisov a podávať v prípadoch ustanovených Trestným poriadkom opravné prostriedky, vyjadriť sa po podaní návrhu na
uloženie ochranného opatrenia ku všetkým skutočnostiam a dôkazom, o ktoré sa návrh opiera, podávať opravné prostriedky proti
zaisteniu majetku už pred podaním návrhu na uloženie ochranného opatrenia, na ustanovenie splnomocnenca zo zoznamu
advokátov, ak je to potrebné na ochranu jej záujmov, právo na preštudovanie spisov a podanie návrhov na doplnenie dokazovania pri
skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa ustanovenia § 208 ods. 1 Trestného poriadku a taktiež právo vyjadriť sa
na hlavnom pojednávaní ku každému vykonanému dôkazu podľa ustanovenia § 271 ods. 1 Trestného poriadku
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ibidem
14
ibidem
15
Česká právna úprava na základe ustanovení § 1 ods. 2 ZoTZPO v náväznosti na 160 ods. 2 Trestního řádu zaručuje, aby
sa obvinená právnická osoba dozvedala o svojom obvinení najneskôr pri prvom výsluchu.
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následok porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy SR a práva na
spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 Dohovoru. Keďže právnická osoba nemá v trestnom konaní
formálne postavenie obvineného nemôže sa odvolávať ani na právo neprispievať k vlastnému
obvineniu, keďže ako zúčastnená osoba podlieha svedeckej povinnosti. Vzhľadom na charakter právnej
úpravy zostala nedoriešená taktiež otázka, ktoré fyzické osoby v rámci právnickej osoby by sa tohto
práva mohli v trestnom konaní dovolávať. Právnickej osobe sa ako zúčastnenej osobe nepriznáva
právo na obhajobu, nemôže sa voči nej uplatniť zásada in dubio pro reo, ani právna úprava odklonov.
Všetky uvedené nedostatky právnej úpravy zavedenej zákonom č. 224/2010 Z.z.,
dotýkajúce sa procesného postavenia právnickej osoby v trestnom konaní môžu mať, v prípade
jej „trestného stíhania“, za následok porušenie „základných ľudských práv“ zaručených
právnickej osobe čl. 46 Ústavy SR a čl. 6 Dohovoru.
4

ZÁVER

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že právnická osoba sa po novelizácii
Trestného poriadku zákonom č. 224/2010 Z.z. nachádza v trestnom konaní pri ukladaní ochranných
opatrení zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku, v materiálnej pozícii obvineného a to so
všetkými následkami, ktoré so sebou uznanie viny, teda deklarovanie trestnej zodpovednosti, nesie.
Skutočnosť, že účelom zákona č. 224/2010 Z.z. je nepriame rozširovanie trestnej zodpovednosti
priznáva aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v dôvodovej správe k tomuto zákonu, keď v
nej konštatuje, že: „zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, hoci nepravej, je vo
16
svojej podstate otázkou rozširovania trestnosti určitých zákonom definovaných konaní (...).“
Vzhľadom na stanovenú hypotézu preto možno zároveň konštatovať, že právna úprava
zavedená zákonom č. 224/2010 Z.z. je v rozpore s ústavou a medzinárodnými zmluvami
zaručenými právami právnických osôb a základnými zásadami trestného konania.
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PREČIN ZANEDBANIA POVINNEJ VÝŽIVY Z POHĽADU
JUDIKATÚRY
Nina Vančíková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje trestnoprávnemu postihu trestného činu zanedbania
povinnej výživy. Na príkladoch rozhodnutí jednotlivých súdov poukazuje na niektoré aplikačné
problémy, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti orgány činné v trestnom konaní a súdy a načrtáva
možnosti ich riešenia.
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, výživné, povinnosť vyživovať/zaopatrovať iného,
nedbanlivosť, úmysel.
Abstract: The author focuces in her article on the sanction of criminal offence of criminal nonsupport
according to case law. On the examples of several courts‘ decisions she metions some of the
application problems that bodies acting in criminal proceeding and courts come across during their
work, and outlines possibilities of their solution.
Key words: nonsupport according, alimony, duty to maintain/fed another, remissness, meaning.

1

ÚVOD

Pri všetkej starostlivosti našej spoločnosti o dieťa a osoby odkázané na pomoc treba vyžadovať
aj od každého jednotlivca, aby riadne plnil svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať
1
iného . Preto, že každý, komu zákon káže vyživovať alebo zaopatrovať iného je povinný tak učiniť, bez
ohľadu na existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia súdu. Zákon samozrejme pripúšťa i výnimky
z tejto povinnosti, ktoré si dovolím dať do pozornosti v nasledujúcom texte. Zákonodarca v ustanovení §
207 odsek 1 zákona číslo 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej
len „Trestný zákon) presne definoval, že ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo
aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, dopustí sa trestného činu
zanedbania povinnej výživy.
Možno teda konštatovať, že sa jedná o nárok na výživu, pričom tento vyplýva priamo
z ustanovení zákona číslo 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o rodine). Výživnému je venovaná tretia časť
predmetného zákona, pričom zákon rozoznáva:
1. vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom (§ 62 až 65),
2. vyživovaciu povinnosť detí k rodičom (§ 66 a 67),
3. vyživovaciu povinnosť medzi osvojencom a osvojiteľom (§ 97),
4. vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými (§ 68 až 70),
5. vyživovaciu povinnosť medzi manželmi (§ 71),
6. príspevok na výživu rozvedeného manžela (§ 72 a 73),
7. príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke (§ 74).
Ustanovenie § 207 však neposkytuje ochranu takým nárokom, hoci ich obsah tvorí
zabezpečovanie výživy, ktoré sú založené zmluvou alebo vyplynuli zo zákonnej úpravy týkajúcej sa
náhrady škody alebo z dedičského práva.
Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 207 Trestného zákona
nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať oprávnenú osobu
v naturálnej podobe t. j, vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, zdravie, vrátane
2
starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj.
Neplnením vyživovacej povinnosti sa rozumie to, že oprávnená osoba nedostane všetko, čo je
3
obsahom vyživovacej povinnosti.
Hlavným účelom a zmyslom postihu páchateľov daného trestného činu je donútiť osobu, ktorá
má vyživovaciu povinnosť voči inému, aby túto plnila. Preto zákonodarca zahrnul tento trestný čin
1
2
3

Kolektív autorov.: Trestný zákon komentár, s.894
Rozsudok NS SR sp. zn. 1 Tz 7/2001
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medzi tie trestné činy, pri ktorých možno uplatniť účinnú ľútosť (§ 86 písmeno a), písmeno b) Trestného
zákona). S poukazom na účinnú ľútosť rozhodoval i Krajský súd v Bratislave v Rozsudku spisovej
značky 3 To 116/2008, kedy podľa § 321 odsek 1 písmeno d) Trestného poriadku zrušil napadnutý
rozsudok v celom rozsahu a na základe § 322 odsek 3 Trestného poriadku obžalovaného A. J. podľa §
285 písmeno e) Trestného poriadku s poukazom na § 86 písmeno a) Trestného zákona oslobodil spod
obžaloby, pričom v odôvodnení konštatoval, že obžalovaný si svoju vyživovaciu povinnosť dodatočne
splnil až do doby kým sa druhostupňový súd neodobral na záverečnú poradu a trestný čin nemal trvalo
nepriaznivé následky, a teda zanikla trestnosť činu.
Pri tomto trestnom čine môže byť páchateľom len špeciálny subjekt t. j. osoba, ktorá má
povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného (porovnaj R 33/1960). Iné osoby však na základe
konkrétnych okolností môžu prísť do úvahy ako účastníci v zmysle § 21 odsek 1 písmeno b), písmeno
d) Trestného zákona.
Trestný čin zanedbania povinnej výživy má charakter pokračovacieho trestného činu s prvkami
hromadného trestného činu. V dôsledku toho je pri tomto trestnom čine vyhlásenie odsudzujúceho
rozsudku tým procesným úkonom, ktorý rozdeľuje prípadné pokračovanie páchateľa v konaní, ktoré
spočíva v ďalšom, hoci časovo bezprostredne nadväzujúcom, zavinenom neplnení vyživovacej
4
povinnosti, na ďalší samostatný skutok (porovnaj analogicky R 2/1997). Je potrebné si uvedomiť
výnimku pri danom trestnom čine spočívajúcu v tom, že o pokračovanie konania ide až do doby, kým
nie je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na
záverečnú poradu. Keďže v aplikačnej praxi došlo k rozdielnemu výkladu v otázke aplikácie
ustanovenia § 122 odsek 13 Trestného zákona pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy, musel
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydať jednotiace Stanovisko číslo 15/2011, v ktorom uviedol, že „ak
obžalovaný pokračuje v zavinenom neplnení vyživovacej povinnosti v zmysle § 207 Trestného zákona
aj po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa a odvolacie konanie prebieha len na základe odvolania
podaného výlučne v jeho prospech, nemôže odvolací súd aplikovať ustanovenie § 122 odsek 13 veta
druhá Trestného zákona. Došlo by tým k porušeniu zákazu reformatio in peius, ako zásady
spravodlivého procesu vyjadrenej v § 322 odsek 3 vete druhej Trestného poriadku, v zmysle ktorej sa
zmena k horšiemu môže prejaviť najmä v skutkových zisteniach, napríklad vo väčšom rozsahu
spáchanej trestnej činnosti, v použitej právnej kvalifikácii, v druhu a výmere trestu, v druhu a forme
ochranného opatrenia. Ak odvolací súd posunie dobu neplnenia vyživovacej povinnosti a s tým spojenú
výšku dlžného výživného určenú rozhodnutím súdu prvého stupňa, dochádza k zmene skutkových
zistení v neprospech obžalovaného, a teda k porušeniu zásady trestného konania – zákazu zmeny
k horšiemu.“
Je potrebné si uvedomiť, že páchaním toto trestného činu sa rozumie celá doba jeho páchania
a to až do doby pokiaľ nie je dokončený, čo sa stane až vyhlásením rozsudku prvého stupňa.
Dokončenie páchania skutku v uvedenom zmysle je rozhodujúce len pre posúdenie odkedy páchateľ
začne páchať nový skutok (bližšie pozri Uznesenie NS SR sp. zn. 2 Tdo 54/2001).
Ak medzi dvoma obdobiami zavineného neplnenia vyživovacej povinnosti je doba viac ako 21
mesiacov, počas ktorej si povinná osoba plnila vyživovaciu povinnosť, respektíve nezavinene
vyživovaciu povinnosť neplnila, ide o dva trestné činy zanedbania povinnej výživy, pri ktorých je
potrebné osobitne hodnotiť všetky okolnosti spáchania trestného činu, vrátane premlčania.
Trestný čin zanedbania povinnej výživy je dokonaný márnym uplynutím lehoty na zaplatenie
splátky výživného na predchádzajúci mesiac. Tento je dokončený až posedným dňom tohto mesiaca
(bližšie pozri Rozhodnutie Rt 17/84).
Okamihom dokonania sa u pokračovacieho a hromadného trestného činu rozumie okamih, keď
bol vykonaný posledný čiastkový útok, u trvacieho trestného činu keď bol odstránený protiprávny stav.
Podľa súhrnu právnych noriem účinných v čase, kedy bol spáchaný posledný čiastkový útok, respektíve
odstránený protiprávny stav sa potom posudzujú aj všetky predchádzajúce útoky (musia však byť
trestné i podľa predchádzajúceho súhrnu právnych noriem, čo v danom prípade musí byť preukázané).
Pritom nezáleží na tom, že by bolo posúdenie podľa predchádzajúceho zákona pre páchateľa
priaznivejšie (bližšie pozri RT 94/2002).
Judikatúra nepovažuje dlh spočívajúci v nezaplatenom výživnom za dlh zo škody spôsobenej
trestným činom, ale za dlh z nesplnenia zákonnej povinnosti (bližšie pozri Rozhodnutie Rt 55/93).
Miestom spáchania tohto trestného činu je miesto bydliska alebo pobytu páchateľa v čase, keď
dopustil trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, ale je to tiež miesto, na ktorom páchateľova
trestná činnosť zasahovala svoj objekt, t. j., kde v čase neplnenia vyživovacej povinnosti mala
oprávnená osoba pobyt. Ak sa páchateľ tohto trestného činu postupne zdržiaval na viacerých miestach,
miestom spáchania je každé toto miesto, pričom rozhodujúce je, kde sa páchateľ skutočne zdržiaval
a nie kde bol k pobytu prihlásený.
4
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2

ÚMYSEL VERSUS NEDBANLIVOSŤ

Z hľadiska subjektívnej stránky je možné sa trestného činu zanedbania povinnej výživy dopustiť
úmyselným ako i nedbanlivostným konaním
. Uvedené priamo v zákone rozlišuje zákonodarca
v ustanovení § 207 odsek 1 a odsek 2 Trestného zákona. Zatiaľ čo v prvom odseku postačí na
naplnenie trestného činu i nedbanlivostné konanie, pri druhom zákonodarca jednoznačne vyžaduje
úmyselné konanie, pričom rozdielne sú i sadzby, ktoré páchateľom pri týchto trestných činoch hrozia.
Zatiaľ čo v prvom odseku páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, pri druhom odseku sú
to až tri roky. Preto je v každom konkrétnom prípadne potrebné zaoberať sa formou zavinenia
a i v právnej vete rozsudku uviesť, či sa páchateľ daného trestného činu dopustil úmyselne, alebo
z nedbanlivosti.
Na pochybenie spočívajúce v neskúmaní existencie subjektívnej stránky upozornil v Uznesení
spisovej značky 3Tpo/1145/2010 Krajský súd v Žiline, ktorý konštatoval, že „samotné zistenie, že osoba
si neplní svoju vyživovaciu povinnosť vyživovať iného, ešte neznamená, že sa dopúšťa trestného činu
podľa § 207 Trestného zákona. Pre vyslovenie záveru, že sa obvinený dopustil tohto trestného činu,
musí byť preukázaná aj subjektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu. Pri skúmaní
zavinenia páchateľa tohto trestného činu je potrebné vychádzať z jeho sociálnej, majetkovej a finančnej
situácie, pričom treba náležite zistiť i dôvody, ktoré sa o túto situáciu pričinili.“ V danom prípade sa
v prípravné konanie viedlo proti obvinenému ako proti ušlému, ktorý v prípravnom konaní nebol vôbec
vypočutý, pričom neboli zistené ani jeho majetkové pomery ani či vôbec pracuje a aký má príjem.
V konečnom dôsledku nebolo ani zistené, či obvinený vôbec ešte žije.
V rámci rozhodovania o trestnom čine zanedbania povinnej výživy sa musí pri posudzovaní
otázky v akej výške bol obvinený schopný plniť vyživovaciu povinnosť, brať ohľad na všetky dôležité
hľadiská, vrátane toho či, sa obvinený bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania
alebo majetkového prospechu. Nestačí iba zistenie, že obvinený v súčasnej dobe je bez zamestnania
a poberá iba príslušný príspevok od štátu (bližšie pozri Rozsudok Rt 22/92).
Obdobne skutočnosť, že obvinený je bez zamestnania a poberá v tom čase len príspevok pred
nástupom do zamestnania sama o sebe nemá vplyv na existenciu jeho vyživovacej povinnosti voči
dieťaťu a nezbavuje ho preto trestnej zodpovednosti za neplnenie vyživovacej povinnosti v zmysle §
207 Trestného zákona pokiaľ výška príspevku prevyšuje hranicu sociálnej odkázanosti stanovenú
v príslušných právnych predpisoch (bližšie pozri Rozsudok Rt 18/93).
Ak páchateľ vykonáva trest odňatia slobody a bezdôvodne odmieta pracovať alebo si úmyselne
privodí pracovnú neschopnosť, možno takéto konanie posúdiť ako vyhýbanie sa vyživovacej povinnosti.
Zákon síce neustanovuje povinnosť obvineného, respektíve odsúdeného pracovať, pričom sa na
zaradenie do práce mimo iné vyžaduje aj ich súhlas, avšak v prípade, že obvinený, respektíve
odsúdený nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu výživného, možno jeho bezdôvodné
odmietnutie pracovať považovať za úmyselné vyhýbanie sa vyživovacej povinnosti v zmysle § 207
odsek 2 Trestného zákona. Zákon číslo 475/2005 z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení
neskorších právnych predpisov v ustanovení § 45 presne určuje čo, komu a v akej výške sa hradí
z pracovnej odmeny odsúdeného. Obdobne to platí i u osôb nachádzajúcich sa vo výkone väzby,
ktorým v zmysle § 32 odsek 3 zákona číslo 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych
predpisov patrí pracovná odmena za vykonanú prácu.
Je potrebné z hľadiska zavinenia skúmať, či osoba nachádzajúca sa vo výkone väzby alebo
výkone trestu odňatia slobody oznámila sociálnemu pracovníkovi, že má voči oprávnenej osobe
vyživovaciu povinnosť a následne zaslala oprávnenej osobe potrebné tlačivo, aby mohol ústav zaslať
oprávnenej osobe výživné v mene obvineného, respektíve odsúdeného v prípade, že pracuje.
V prípade, že si obvinený alebo odsúdený túto svoju povinnosť nesplní, nemožno ho zbaviť bez ďalších
okolností trestnoprávnej zodpovednosti.
Vyššie uvedeným sa zaoberal i Krajský súd v Žiline v Rozsudku spisovej značky 3 To/89/2010,
ktorý konštatoval, „ak obžalovaný neplnil svoju vyživovaciu povinnosť v období, keď vykonával väzbu,
nemožno to bez ďalšieho považovať za konanie napĺňajúce znaky skutkovej podstaty trestného činu
zanedbania povinnej výživy podľa § 207 trestného zákona. Dôvodom na vyvodenie trestnej
zodpovednosti by to mohlo byť napríklad vtedy, ak by sa preukázalo, že obžalovaný mal dostatok
finančných prostriedkov a tieto úmysle alebo z nedbanlivosti nepoužil na plnenie si vyživovacej
povinnosti, alebo ak bezdôvodne odmietol vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody ponúknutú
prácu. Odvolací súd sa nestotožnil s právnym názorom okresnému súdu, že obžalovaný úmyselne
neplnil svoju vyživovaciu povinnosť aj v období kedy bol vo väzbe, lebo obmedzenie možnosti zaistiť si
zárobok potrebný na plnenie vyživovacej povinnosti si zavinil sám spáchaním úmyselnej trestnej
činnosti, za ktorú bol aj právoplatne odsúdený, preto táto skutočnosť ho nezbavuje trestnoprávnej
zodpovednosti.“
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Vyhýbaním sa vyživovacej povinnosti sa rozumie konanie páchateľa, ktorý nielenže neplní svoju
povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, ale zároveň podniká kroky, aby sa svojej vyživovacej
povinnosti zbavil, alebo zmaril, či podstatne znížil alebo oddialil možnosť vymáhania nároku na výživné
napríklad častou a bezdôvodnou zmenu zamestnania, alebo sa zámerne zamestná u zamestnávateľa,
u ktorého má nižší príjem, ako u predchádzajúceho zamestnávateľa, či pracuje len sezónne alebo
brigádnicky atď..Obdobne by sa malo postupovať, keď povinný zámerne urobil všetko preto, aby nebol
prijatý do zamestnania, pričom jeho zdravotný stav mu umožňoval pracovať.
V praxi sa však môžu vyskytnúť prípady, kedy matka dieťaťa sa dohodne s povinným, že nemusí
platiť výživné. Takáto dohoda nezbavuje povinného jeho zákonnej povinnosti, uvedené má avšak vplyv
na existenciu subjektívnej stránky. Nie je však možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť u osoby,
ktorá je povinná vyživovať alebo zaopatrovať iného v prípade, ak sa stará o spoločnú domácnosť, deti
a výchovu, zatiaľ čo sa druhý rodiť venuje zabezpečovaniu finančných prostriedkov na uspokojenie
potrieb rodiny, pretože zákonná povinnosť vyživovať a zaopatrovať iného v zmysle § 207 Trestného
zákona nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať a zaopatrovať oprávnenú osobu
v naturálnej podobe t. j. vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, vrátane
5
starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj.
Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu podľa § 207 Trestného poriadku je tiež
irelevantné, že páchateľ nevedel, kde sa nachádza osoba, ktorej mal platiť výživné v prípade, že mohol
dostupnými prostriedkami zistiť jej pobyt (bližšie pozri R 16/1996).
3

PREDBEŽNÁ OTÁZKA

Ako už bolo vyššie uvedené, spravidla sa nevyžaduje, aby vyživovacia povinnosť a jej rozsah
boli určené rozhodnutím súdu. Orgány činné v trestnom konaní a súdy musia túto otázku posudzovať
podľa § 7 odsek 1 zákona číslo 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov
(´ďalej len „Trestný poriadok“), t. j. ako predbežnú otázku. Musia však rešpektovať všetky zákonné
6
hľadiská rozhodné pre stanovenie výšky výživného v zmysle zákona o rodine. Súd pri rozhodovaní
o vine posudzuje rozsah vyživovacej povinnosti samostatne a tento rozsah môže byť s prihliadnutím na
okolnosti odlišný ako ten, ktorý bol určený v občianskosúdnom rozhodnutí napriek tomu, že tento je
právoplatný a vykonateľný. Súd taktiež musí riešiť otázku možného zániku vyživovacej povinnosti
v prípade, že oprávnená osoba je medzičasom schopná sama sa živiť a vyriešiť výšku vyživovacej
povinnosti s prihliadnutím na príjem páchateľa, respektíve okolnosti, na základe ktorých sa tento vzdal
výhodnejšieho zamestnania. Súd pritom musí prihliadať i na záujem oprávnenej osoby. Napríklad sa
musí vysporiadať i s príležitostnými darčekmi alebo inými obdobnými plneniami, ktoré ale nesmerujú
k uspokojovaniu odôvodnených potrieb oprávneného, tieto preto súd nemôže považovať za plnenie
vyživovacej povinnosti a páchateľa tak zbaviť trestnoprávnej zodpovednosti.
Súd taktiež nie je viazaný obžalobným návrhom v časti týkajúcej sa doby trvania, respektíve
páchania trestného činu podľa § 207 Trestného zákona. Pretože ako už bolo vyššie uvedené, deliacou
čiarou v páchaní trestného činu danom prípade tvorí vyhlásenie rozsudku súdu prvého stupňa,
respektíve moment pokým sa súd druhého stupňa neodoberie na záverečnú poradu.
V prípade, že sa jedná o vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, táto síce vzniká
uzatvorením manželstva, ale povinnosť platiť príspevok na výživu rozvedeného manžela vzniká až
rozhodnutím súdu. To znamená, že súd je viazaný rozhodnutím občianskeho súdu, ktoré musí byť
právoplatné a vykonateľné. Obdobne sa súd musí vysporiadať i s prípadom, že bolo dieťa počaté počas
manželstva, respektíve po uplynutí manželstva, avšak platí domnienka otcovstva manžela. V tomto
prípade vyživovacia povinnosť skutočnému otcovi dieťaťa nemôže vzniknúť pokiaľ trvá vyživovacia
povinnosť iného muža, ktorý je manželom matky dieťaťa (pozri R 33/1997). Takáto povinnosť vzniká až
potom, čo obaja t. j. otec súčasne s matkou v súlade so zákonom vyhlásia, že je otcom dieťaťa,
respektíve súd učil otcovstvo a rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.
Orgány činné v trestnom konaní a súdy posudzujú ako predbežnú otázku skutočnosť, či bol
obvinený schopný platiť výživné, v akej výške a v prípade, že bol bez príjmov, či sa o tento stav pričinil
sám svojím konaním. Ako už bolo vyššie uvedené je potrebné posúdiť i obdobie, kedy sa povinný
nachádzal vo výkone väzby, respektíve odňatia slobody, pretože v prípade, že bezdôvodne nepracoval
alebo bezdôvodne nahlásiť sociálnemu pracovníkovi existenciu vyživovacej povinnosti, možno takéto
konanie považovať za trestné.
Pre posúdenie finančnej situácie povinného je potrebné vychádzať z jeho celkových
majetkových pomerov v rozhodnom období, pričom však nestačí zistenie, že povinná osoba nemá
v peňažnom ústave žiadny vklad, na vyvodenie záveru, že nedošlo k spáchaniu trestného činu. Pôjde
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Rozsudok NS SR sp. zn. 1 Tz 7/2001
Rozsudok NS SR sp. zn. 7 Tz 57/92
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najmä o zistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku t. j. i finančných prostriedkov v hotovosti či
napríklad vlastní motorové vozidlá, byt alebo dom atď..
Je potrebné si uvedomiť, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich
schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni
rodičov, preto je pre účely trestného konania a pre rozhodovanie o spáchaní trestného činu podstatné
skúmať materiálny znak trestného činu v súvislosti so schopnosťami, možnosťami a majetkovými
pomermi povinného. Preto v prípade, ak povinný sám zo sumy životného minima nezasielal výživné,
nemohol sa dopustiť trestného činu, pretože táto suma je nevyhnutná na zabezpečenie jeho výživy
a ostatných základných potrieb a úhradu nevyhnutných nákladov na domácnosť. To, či je povinný
v hmotnej núdzu je otázkou predbežnou. Je však potrebné zisťovať z akých príčin sa povinný dostal do
stavu sociálnej odkázanosti, či sa sám bez dôležitého dôvodu nevzdal výhodnejšieho zamestnania, aké
konkrétne dôvody povinného viedli k ukončeniu pracovného pomeru, z akých dôvodov nie je vedenú
v evidencii uchádzačov o zamestnania, či mal v posudzovanej dobe iné príjmy, z ktorých mohol výživné
uhradiť, či si finančné prostriedky zabezpečoval príležitostnými brigádami atď.
Pozbavenie, respektíve obmedzenie rodičovských práv nemá vplyv na zánik vyživovacej
povinnosti, obdobne nemá vplyv ani umiestnenie dieťaťa v detskom domove, respektíve v inom
zariadení.
Súd obdobne musí skúmať, či páchateľ neplní vyživovaciu povinnosť voči viacerým deťom, ktoré
sa nachádzajú v opatere viacerých subjektov, pretože pôjde o viac samostatných trestných činov
v reálnom súbehu. Pre posúdenie, či sa jedná o jeden trestný čin alebo o viac trestných činov, je danom
prípade rozhodujúci počet výchovných prostredí, v ktorých sa tieto deti nachádzajú. V prípade, že
páchateľ neplní vyživovaciu povinnosť voči viacerým deťom nachádzajúcim sa v jednom výchovnom
prostredí, pôjde o jeden trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona.
4

POŠKODENÝ TRESTNÝM ČINOM ZANEDBANIA POVINNEJ VÝŽIVY

Ako už bolo uvedené, dlh nie je škodou spôsobenou trestným činom, ale dlhom z neplnenia
vyživovacej povinnosti, ktorej porušenie je samo o sebe za slnenia podmienok trestným činom.
Predmetom útoku daného trestného činu je osoba, voči ktorej má páchateľ zákonnú vyživovaciu
povinnosť. V prevažnej miere prípadov sa jedná o maloleté dieťa. Ale môže isť i o manžela, rodiča atď..
Maloletá osoba, ktorej povinná osoba neprispieva na výživu, je v zmysle § 46 odsek 1 Trestného
poriadku považovaná za poškodenú osobu, lebo trestným činom jej boli porušené alebo ohrozené
zákonom chránené práva. Podľa § 48 odsek 1 Trestného poriadku poškodená maloletá osoba tým, že
jej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, musí byť v prípravnom konaní zastúpená zákonným
zástupcom, ktorým je zväčša oprávnená osoba k rukám, ktorej má povinná osoba zasielať výživné.
Oprávnená osoba v prípravnom konaní súčasne vystupuje aj ako svedok podľa § 127 odsek 1
Trestného poriadku a ako svedka ju je potrebné vypočuť. V konaní pred súdom oprávnená osoba
vystupuje iba ako svedok a nie ako zákonný zástupca maloletého poškodeného, lebo neplnením
7
vyživovacej povinnosti poškodenému nevznikla škoda.
Ak sa oprávnenej osobe poskytovalo náhradné výživné do 30.06.2008 podľa § 16 odsek 3
zákona o náhradnom výživnom, sa pohľadávka z poskytnutého náhradného výživného vymáha podľa
zákona účinného do 30.06.2008. Z toho vyplýva, že v skutkovej vete bude potrebné uviesť rozhodnutie
o priznaní náhradného výživného a jeho výšku s tým, že pre prípadnú aplikáciu § 86 písmeno b)
Trestného zákona, je potrebné uviesť osobitne výšku pohľadávky, ktorú dlhuje úradu práce sociálnych
vecí a rodiny a osobitne výšku pohľadávky, ktorú dlhuje oprávnenej osobe. Pričom zástupca úradu sa
k tejto skutočnosti v trestnom konaní vypočuje. Uvedené neplatí, ak sa oprávnenej osobe poskytuje
náhradné výživné od 01.07.2008 na základe zákona o náhradnom výživnom, pretože táto skutočnosť
sa v skutkovej vete neuvedie. Po zistení a ustálení (bez odpočítania mesiacov, v ktorých oprávnený
poberal náhradné výživné) sa určí dĺžka páchania skutku a výška neuhradeného výživného, ktorú (celú
túto výšku) dlhuje oprávnenej osobe. Pričom zástupca úradu práce sa k poskytovaniu náhradného
výživného nevypočuje. V prípade, ak sa oprávnenej osobe poskytuje náhradné výživné od 01.07.2008
a v trestnom konaní sa preukáže, že páchateľ neplnením vyživovacej povinnosti vydal oprávnenú osobu
do nebezpečenstva núdze (§ 207 odsek 3 písmeno a) Trestného zákona) v skutkovej vete je potrebné
uviesť rozhodnutie a výšku poskytovaného náhradného výživného oprávnenej osobe, a zároveň sa
uvedie celková výška sumy, ktorú dlhuje oprávnenej osobe. Zástupca úradu sa k tejto skutočnosti
8
vypočuje, pričom sa vyjadrí i k otázke „ nebezpečenstva núdze.“
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Opatrenie z pracovnej porady prokurátorov špecialistov na trestnú činnosť mladistvých a trestné činy spáchané na deťoch konanej
na Krajskej prokuratúre Prešov, sp. zn. 1/1 Spr 55/09
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GP SR: Aplikácia prečinu zanedbania povinnej výživy podľa §ú 207 Trestného zákona vo vzťahu k náhradnému výživnému –
usmernenie. sp. zn IV/1 Gn 753/08
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Pri trestnom stíhaní jedného z rodičov pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207
Trestného zákona nie je spravidla vylúčené, aby druhý z rodičov neplnoletého dieťaťa vykonával práva
9
poškodeného podľa § 48 odsek 2 Trestného poriadku ako zákonný zástupca tohto dieťaťa.
5.

EŠTE TROCHU Z PRAXE

Skutočnosť, že obvinený neplnil svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť aj po podaní obžaloby do
vyhlásenia súdneho rozhodnutia musí byť jednoznačne a bez pochýb v konaní pred súdom
preukázaná. Preto ak súd vydá trestný rozkaz po značnom časovom odstupe od podania obžaloby
(jeden mesiac a viac), súdne rozhodnutie neposkytuje adekvátne zákonné záruky, že skutkový stav je
spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi (353 odsek 1 Trestného poriadku) a prichádza do úvahy
jeho napadnutie odporom prokurátora. Pretože nie je vylúčené, že oneskorené vydanie trestného
rozkazu bude mať vplyv na aplikáciu kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu zanedbania
povinnej výživy podľa § 207 odsek 3 písmeno b) trestného zákona – dlhší čas.
K preukázaniu zavineného neplnenia vyživovacej povinnosti zo strany páchateľa musí smerovať
aj konanie súdu pri schvaľovaní dohody o vine a treste uzavretej medzi prokurátorom a obvineným ako
i jeho konanie, pri ktorom dochádza k vyhláseniu obžalovaného podľa § 257 odsek 1 písmeno b)
Trestného poriadku. Obvinený tým, že súhlasí s uzavretím dohody (§ 333 odsek 3 písmeno c)
Trestného poriadku), pričom vyhlási, že sa cíti byť vinným, dáva najavo, že do vyhlásenia súdneho
rozhodnutia naďalej neplnil svoju vyživovaciu povinnosť, preto je povinnosťou súdu, aby upravil výrok
o dobe neplnenia vyživovacej povinnosti. Ak aj súd ani po signalizácii prokurátora neupraví dobu
spáchania skutku, naďalej zákonnú prekážku rozhodnutej veci tvorí vyhlásenie rozsudku súdu prvého
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stupňa, respektíve doba, v ktorej sa súd druhého stupňa odobral na záverečnú poradu.
Už vyššie bolo na poklade rozhodnutia súdu poukázané na nevyhnutnosť vypočuť osobu
obvineného za trestný čin zanedbania povinnej výživy, pričom i Generálna prokuratúra Slovenskej
republiky zastáva názor, že nie je možné akceptovať zo strany intervenujúceho prokurátora konanie
súdu v neprítomnosti obžalovaného za trestný čin podľa § 207 Trestného zákona, pretože absencia
tohto dôkazu spôsobuje nepresvedčivosť a neopodstatnenosť vyhláseného súdneho rozhodnutia a je
povinnosťou prokurátora takéto súdne konanie napadnúť riadnym opravným prostriedkom.
Okresný súd v Pezinku v Uznesení spisovej značky 3T 23/2008 konštatoval, že pokiaľ ide
o plnenie povinnosti, ktorá je uložená súdom, a ktorú má odsúdený plniť počas skúšobnej doby
podmienečného odsúdenia, musí súd vychádzať zo znenia ustanovenia § 50 odsek 4 Trestného
zákona, ktoré stanovuje, že na osvedčenie sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia je
potrebné, aby odsúdený plnil (teda nie splnil) povinnosti uložené odsúdenému v skúšobnej dobe súdom
t. j. sa vyslovenie osvedčenia nie je nevyhnutne nutné, aby pri každom type uloženej povinnosti musel
odsúdený každú povinnosť aj úplne splniť už v skúšobnej dobe. Záleží na tom, aká povinnosť je
11
odsúdenému uložená a čo je jej účelom (cieľom).
6.

ZÁVER

Cieľom trestného konania vedeného za trestný čin zanedbania povinnej výživy je postihnúť
páchateľa za to, že zavinene neposkytuje relutárnou formou výživné oprávneným osobám alebo im
nezaobstaráva osobnú starostlivosť. Primárnou úlohou však nie je trestnoprávny postih osoby, ktorá si
neplní svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, ale dosiahnutie jej plnenia
a odstránenie protiprávneho stavu spôsobenej jej neplnením. Preto zákonodarca pripustil za zákonom
stanovených podmienok s poukazom na účinnú ľútosť možnosť zastaviť trestné stíhanie podľa § 215
odsek 1 písmeno g) Trestného poriadku. V praxi sa však často stáva, že súdy zastavia trestné stíhanie
i napriek skutočnosti, že nebolo uhradené celé dlžné výživné, pričom argumentujú, že nezaplatenie
výživného počas jedného alebo dvoch mesiacov nie je trestným činom. V danom prípade je konanie
súdu neprávne, pretože k zániku trestnosti môže dôjsť len v prípade uhradenia celého dlžného
výživného, pričom nestačí ani dohoda medzi páchateľom na oprávnenou osobou, že dlžné výživné
bude uhradené. Obdobne nepostačuje ani sľub o zaplatenie výživného do budúcnosti, ani odpustenie
výživného zo strany oprávnenej osoby alebo osoby, ktorá má oprávnenú osobu vo svojej starostlivosti.
Obdobne nepostačuje, že iný uhradí dlžné výživné za povinného.
S poukazom na vyššie uvedené je potrebné vždy skúmať, či tento trestný čin nemal trvalo
nepriaznivé následky, pričom o následkoch možno hovoriť vtedy, keď ich nemožno napraviť ani
9
GP SR: Ustanovenie opatrovníka podľa § 45 odsek 2 Trestného poriadku v trestnom konaní pre trestný čin zanedbania povinnej
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ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 Trestného zákona, sp. zn. IV Spr 246/09
11
Uznesenie OS Pezinok, sp. zn. 3 T 23/2008
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dodatočným zaplatením dlžného výživného. Spravidla sa jedná o následky na telesnom či duševnom
zdraví. Súdy pri osobe, ktorá omieta plniť svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne a bola už za takýto
trestný čin odsúdená, by mali spravidla uložiť taký trest odňatia slobody, aby sa počas jeho výkonu
mohli zrážkami z pracovnej odmeny získať prostriedky potrebné na zabezpečenie výživy osobám
závislým od páchateľa. Pretože nie je primárne cieľom mať plné väznice a trestaných ľudí, ale
dosiahnuť uspokojenie potrieb povinného zaplatením výživného.
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VYBRANÉ POZNATKY Z VÝZKUMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH
Eva Žatecká
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na problematiku mezinárodní spolupráce v trestních věcech
mladistvých, na zajištění práva obviněných mladistvých na spravedlivý proces, což obsahuje mimo jiné
právo na obhájce, právo na informace a právo na tlumočení. Úskalí spolupráce jsou nejen
v možnostech uplatnění jejich práv, ale zejména v základní podmínce trestní odpovědnosti, kdy hranice
trestní odpovědnosti jsou v zemích EU různé. Poukazováno je pak zejména na odlišnosti zajištění
práva na obhájce a možnost vzdání se tohoto práva u mladistvých.
Kľúčové slová: trestní řízení, mezinárodní spolupráce, harmonizace trestního práva, zásada
vzájemného uznávání rozhodnutí, mladiství, právo na spravedlivý proces, právo na obhajobu, právo na
informace, právo na tlumočení a překlad
Abstract: The paper focuses on issues of international cooperation in criminal matters, to ensure the
rights of the accused to a fair trial, which includes among others the right to counsel, right to information
and the right to interpretation and translation. It is essential to ensure special protection to certain
groups of defendants, especially juveniles. The difference between the age limits of criminal liability in
the EU is very important for the international cooperation. Then we have to point out the particular
variety of a right to counsel and the possibility of waiver of the right of juveniles.
Key words: criminal procedure, international cooperation, harmonization, the principle of mutual
recognition, juveniles, the right to a fair trial, the right of defense, the right to information, the right to
interpretation and translation.

1

ÚVOD

V tomto příspěvku přiblížím probíhající výzkum zabývající se problematikou trestního řízení ve
věcech mladistvých v případech mezinárodní spolupráce zemí Evropské unie. Největším úskalím této
spolupráce se zdá být nejen nejednotnost právních úprav řízení proti mladistvým, ale zejména odlišná
hranice trestní odpovědnosti. Dále např. problematika obhajoby ve věcech mladistvých, odchylky
v trestním řízení mladistvých komplikují případné využití klasických mezinárodních institutů apod.
Záměrem tohoto příspěvku je snaha o nastolení diskuze k tomuto tématu tak, aby se tato problematika
1
dostala do popředí zájmu odborné veřejnosti.
2

OBECNĚ K MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ZEMÍ EU

Zabýváme-li se problematikou mezinárodní spolupráce v zemích Evropské unie, pak je třeba v
kostce přiblížit problematiku mezinárodní spolupráce v rámci zemí Evropské unie v obecné rovině,
neboť tato se vyvíjí velmi rychle. Zásadním podnětem pro zdokonalování tradiční mezinárodní justiční
spolupráce a předávání osob v rámci členských států, byl zdánlivě nesouvisející blok tzv.
2
Schengenských dohod a s nimi souvisejících opatření . Rozšíření volného pohybu osob, rušení
vnitřních hraničních kontrol, zavedení občanství EU a s tím související právo občanů EU na volný
pohyb, s sebou přineslo i sníženou možnost kontroly nad činnostmi kriminálních organizací, jejímiž
3
členy jsou nejen občané EU, tak i občané zemí, které nejsou členy EU. Z toho je patrné, že předávání
1
Příspěvek je publikován v rámci projektu Grantové Agentury ČR „Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech EU“
pod číslem GP408/11/P612 a vychází z příspěvku ŽATECKÁ, Eva. VYBRANÉ ASPEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCECH
MLADISTVÝCH V KONTEXTU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové,
Česká republika, 2012. Právní rozpravy 2012. Právo v aplikaci a teorii / Law, Experience and Theory. Hradec Králové:
MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2012, 2012. od s. 189-199, 11 s. ISBN 978-80-904877-8-9.
2
Tzv. Schengenská dohoda podepsaná dne 14. 6. 1985 v Schengenu - Jedná se o dohodu mezi vládami států Benuluxu, Spolkové
republiky Německo a Francie o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích. Dále tzv. Schengenská prováděcí úmluva
(Schengenská dohoda 2) podepsaná dne 19. 6. 1990 mezi Belgií, Spolkovou republikou Německo, Francií, Lucemburskem a
Nizozemí k provedení dohody ze dne 14. 6. 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
3
Srovnej např. FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. Praha: Linde. 2005. ISBN 80-7201527-3.
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osob na úrovni členských zemí je položeno na základě ochrany zájmů EU, jejich občanů, a to
především z důvodu volného pohybu těchto osob. Přijetí Schengenských dohod se tedy stává
4
významným mezníkem pro vývoj mezinárodní justiční spolupráce.
S otázkou mezinárodní spolupráce pak úzce souvisí zejména zásada vzájemného uznávání
rozhodnutí a harmonizace trestního práva. Zásada vzájemného uznávání se stala základním kamenem
mezinárodní spolupráce již od přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1992. Postupně došlo k vytvoření
jednotného prostoru svobody, bezpečnosti a justice, a to na základě Amsterdamské smlouvy v roce
1997. A v souvislosti s tímto se dá zjednodušeně říci, že došlo k vytvoření oblasti Evropského trestního
práva. Lisabonská smlouva učinila mnoho změn, a to i v oblasti trestního práva, ovšem tyto již nejsou
předmětem příspěvku.
Hovoříme-li o harmonizaci práva a o vzájemném uznávání rozhodnutí, jedná se o velmi důležité
otázky práva Evropské unie, kdy ovšem každá sleduje jinou podstatu. Rozdílem mezi harmonizací a
zásadou vzájemného uznávání je to, že hovoříme-li o sjednocování právních řádů členských zemí,
jedná se o harmonizaci, resp. přibližování (aproximaci) práva. V případě stávající situace, kdy členské
státy budou mít sice své právní systémy, ale díky určitému sjednocení budou důvěřovat druhým
členským státům a budou umožňovat výkon trestních rozhodnutí cizího státu i na teritoriu svého státu,
bude se jednat právě o posílení zásady vzájemného uznávání, přičemž právní řády mohou zůstat
5
odlišné.
Díky neustálému rozšiřování Evropské unie, kdy na počátku bylo „jen“ šest zemí a nyní jich je
6
27 , je zřejmé, že snahy o sjednocení práva všech členských zemí, které mají odlišné tradice, historický
vývoj atd., nebudou jednoduché. Samotná zásada vzájemného uznávání rozhodnutí vyžaduje důvěru
mezi státy a rozdílné procesní standardy v současné době umožňují, aby tato zásada nebyla plně
akceptována. Domnívám se, že právě tato rozdílnost ztěžuje snahu o zajištění práv poškozených a
záruku spravedlnosti a bezpečnosti pro obyvatele EU. Nicméně od začátku vytvoření Evropské Unie
postupně přibývá zájem EU o procesní práva obviněných, což je doloženo návrhy ze strany Komise, ať
už v obsahu tzv. „Zelených listů“, tak v dalších návrzích Komise z let 2004 a 2007, jež obsahují záměr
7
sjednotit procesní pravidla trestního řízení .
3

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH MLADISTVÝCH

V případech mladistvého musíme kromě otázek, jaká má procesní práva, vyřešit i otázku, zda je
osoba trestně odpovědná, zda je možné ji vydat k trestnímu řízení do jiné země. Jedná se zejména o
případy, kdy mladistvý během pobytu v cizině – ať už na dovolené, či během pracovního pobytu rodičů,
nebo na svém studijním pobytu – spáchá trestný čin (provinění), přičemž poté se vrátí do své vlasti.
S ohledem na věk mladistvého, jeho poměry, atd., je třeba si odpovědět na otázku, zda je vhodné, aby
byl vydán k trestnímu stíhání, nebo zda má být vydán i k výkonu trestu.
4

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES
8

Evropská úmluva o lidských právech byla podepsána v Římě pod záštitou Rady Evropy dne 4.
listopadu 1950. Jejím velkým významem je, že vytvořila systém mezinárodní ochrany lidských práv tím,
že občanům dala možnost obracet se na soudy, konkrétně se svými individuálními žádostmi na
Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku. Často byla zmiňována myšlenka, že by
Evropská unie přistoupila k Úmluvě.
Amsterdamská smlouva nicméně požaduje respektování základních práv garantovaných
Úmluvou. S ohledem na vztahy mezi Evropským soudním dvorem a Evropským soudem pro lidská
práva praxe zavedená Soudním dvorem, týkající se včleňování principů Úmluvy do práva Unie,
umožnila udržet soulad v činnosti obou soudů a jejich nezávislost. Byť se jedná o úmluvu Rady Evropy,
je vhodné ji na tomto místě zmínit, neboť článek 6 Evropské úmluvy zakotvuje právo na spravedlivý
9
proces , když stanoví:

4
IVOR, J. a kol. Trestné právo procesné, druhé doplněné a přepracované vydání. Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-309-9,
kapitola XXIX.
5
Blíže k tomuto srovnej např. MATTI JOUTSEN. The European Union and Cooperation in Criminal Matters: the Search for balance.
Heuni Paper, 25/2006, str. 9. Dostupné z: http://www.heuni.fi/uploads/gg29d0zcr1rpk_1.pdf [citováno dne 6. 2. 2012]
6
Přičemž další kandidátské země usilují o připojení se do Evropské Unie a mohlo by tak již brzy dojít k překročení hranice další
desítky.
7
Green Paper - COM (2003) 75 final; Green Paper COM (2004) 0328 final; Proposal of 5th June 2007 10287/07
8
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
dále jen „Evropská úmluva“.
9
Názvu právo na spravedlivý proces bylo poprvé použito již v roce 1975 v rozhodnutí ve věci Golder proti Spojenému království.
Srovnej např. FRYŠTÁK, M. Spravedlivý proces a právo na tlumočení a překlad v trestním řízení. Trestněprávní revue, Praha: C. H.
Beck, roč. 10, č. 2, od s. 35-39, 5 s. ISSN 1213-5313. 2011
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„1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě
projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských
právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí
být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části
procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti,
nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu
považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost
řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti.
2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla
prokázána zákonným způsobem.
3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:
a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem
obvinění proti němu;
b) mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby;
c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá
prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti
vyžadují;
d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve
svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě;
e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo
tímto jazykem nemluví.“
Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu jsou stanoveny v článcích 47 a 48 Listiny
základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Evropská komise,
Evropský parlament a Rada Evropské unie proklamovaly na zasedání Evropské rady v Nice dne 7.
prosince 2000 Listinu základních práv Evropské unie. Díky zapracování základních práv do Lisabonské
smlouvy jsou evropské instituce a členské státy právně vázány k jejich dodržování při uplatňování práva
10
EU, neboť i Listina základních práv EU je součástí Lisabonské smlouvy.
O vypracování Listiny základních práv EU rozhodla již 4. června 1999 Evropská rada v Kolíně
nad Rýnem. V průběhu roku 2000 byl v rámci Konventu ustaveného z představitelů vlád, parlamentů a
evropských institucí vypracován návrh obsahující katalog základních práv Unie. Návrh se dostal 3. října
2000 na pořad jednání Evropského parlamentu. Ten se vyjádřil ve prospěch začlenění vypracovaného
dokumentu do evropského smluvního rámce, a to již na summitu v Nice, který se připravoval na
prosinec téhož roku. V roce 2000 byla Listina připojena ke Smlouvě z Nice, nicméně pouze jako
nezávazná politická deklarace.
Prostřednictvím Lisabonské smlouvy se právně nezávazná politická deklarace stala součástí
primárního práva EU, formálně nicméně není součástí Lisabonské smlouvy. Listinou se nerozšiřují
pravomoci Unie upravené Smlouvami, nýbrž zakotvují se zejména principy obsažené již v judikatuře
soudního dvora a vycházející kromě jiného z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod přijaté Radou Evropy v roce 1950.
Česká republika si na zasedání Evropské rady ve dnech 29.-30. října 2009 vyjednala možnost
připojit se k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v Polsku a ve Spojeném království.
Přistoupení ČR k protokolu by mělo být včleněno do textu přístupové smlouvy při příštím rozšíření EU,
pravděpodobně o Chorvatsko nebo Island. Protokol zpřesňuje interpretaci Listiny ve vztahu k
11
vnitrostátním soudům a právním řádům členských zemí.
Prioritu mezi právy obviněných pak z výše uvedeného dostává zejména právo na právní radu a
pomoc (čl. 6 bod 3 písm. c), právo na překlad a tlumočení (čl. 6 bod 3. písm. e) a právo na to být
informován o svém obvinění (čl. 6 bod 3 písm. a) a dále je pak i vyzdvihována zvláštní ochrana osob,
12
které to potřebují, mezi něž řadíme i děti (mladistvé). S ohledem na délku příspěvku se zaměřím jen
na právo na obhájce a specifika věcí mladistvých.
5

PRÁVO NA OBHÁJCE A PRÁVNÍ POMOC

V prvním případě se jedná zejména o situaci, kdy obviněný nemá obhájce, či právního zástupce
13
již v počátečních fázích trestního řízení, kdy mu bylo sděleno obvinění , a může být tak o svá práva
14
připraven, neboť je nemusí zcela znát. Ovšem v tomto okamžiku je velice důležité i to, od jakého
10

CELEX 12007P/TXT.
http://www.euroskop.cz/204/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/ [citováno dne 6.2.2012]
Srovnej Green paper on Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout European Union
COM(2003) 75 final. Dále např. http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/european-arrest-warrant/index_en.htm
[citováno 6.2.2012.]
13
Dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen trestní řád) se jedná o § 160.
14
Srovnej např. CAPE, E. (ed.) Effective criminal defence. Intersentia, Antwerp, 2010. ISBN 9789400000933, str. 9
11
12
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okamžiku je mu právní pomoc umožněna. Jsou právní úpravy některých států Evropské Unie, kdy
obviněný má právo mít obhájce již od prvopočátku trestního řízení, kdy jsou proti němu vedeny úkony
15
trestního řízení, v jiných až po sdělení obvinění, atd. Též v některých případech má obviněný právo
vzdát se svého práva na obhajobu. Do 1. 1. 2012 nebylo možné v České republice vzdát se práva na
obhájce v případech nutné obhajoby. Nyní však již díky novele trestního řádu se tohoto práva v určitých
16
případech je možné vzdát. Česká republika umožňuje mít obhájce v případě, kdy je proti dotyčnému
vedeno trestní stíhání, ovšem i před tímto okamžikem je podezřelému umožněno využít právo na tzv.
právní pomoc advokáta (§ 158 odst. 5 trestního řádu), pokud dochází např. k podání vysvětlení.
V současné době se na půdě Evropské Unie připravuje směrnice na právo k přístupu advokáta
17
v trestním řízení a právo na komunikaci s ním v případě zadržení. Předkládaný návrh směrnice o
právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci při zatčení je součástí
předpokládaného komplexního souboru unijních právních předpisů, jejichž cílem je vytvořit soubor
minimálních procesních práv v trestním řízení, který bude jako nezbytný společný základ aplikován ve
všech členských státech. Unijní úprava minimálních standardů procesních práv v trestním řízení je
dlouhodobou prioritní oblastí Evropské unie s podporou ze strany většiny členských států, Komise a
18
Evropského Parlamentu, ale i odborné veřejnosti, která byla zahrnuta již do Haagského programu.
Stanovení určitých minimálních standardů procesních práv v trestním řízení na úrovni Evropské unie je
všeobecně shledáváno jako nezbytné z hlediska podpory a posílení vzájemné důvěry mezi příslušnými
orgány členských států při aplikaci nástrojů justiční spolupráce v trestních věcech, které jsou založeny
19
na zásadě vzájemného uznávání.
6
PRÁVO NA PROJEDNÁNÍ VĚCI V JAZYCE, KTERÉMU OBVINĚNÝ ROZUMÍ, A PRÁVO
NA PŘEKLAD PÍSEMNOSTÍ
Součástí práva na spravedlivý proces je dále možnost projednávání věci v řeči, které dotyčný
rozumí. Hovoříme-li o mezinárodní spolupráci je zřejmé, že mnohokrát půjde o obviněného, který se
nachází na území jiného státu, než toho, v němž má státní občanství apod., a může tedy nastat situace,
že nebude danou řečí vůbec hovořit. Ovšem v praxi je běžné, že to, že osoba má státní občanství
20
určitého státu, nemusí zaručovat tu skutečnost, že bude jazyku země rozumět. Tedy bude zapotřebí
nejen překladu rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, ale i zajištění práva na tlumočení, což
vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/64/EU ze dne 20. 10. 2010, o právu na
tlumočení a překlad v trestním řízení, která má být do českého právního řádu implementována do 27.
21
10. 2013. Dle dostupných informací je třeba tlumočit v zájmu zachování práva na spravedlivý proces i
policejní výslech, nezbytné porady s obhájcem a soudní řízení. Co se týká požadovaných základních
22
dokumentů, rozumí se jimi i příkaz k zatčení (zadržení), obžaloba a rozsudek.
7

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA OSOB - MLADISTVÝCH

Kromě práva na právní pomoc, na překlad a tlumočení, a práva na informaci se Komise zabývá i
23
24
právem na konzulární pomoc a speciální ochranu „zranitelných“ podezřelých, do níž spadají i děti.
15

Např. ve Francii je právo na právního zástupce již při policejním výslechu limitováno, a to tak, že je možná porada s právníkem po
20 hodinách zadržení, navíc právník nemůže být přítomen samotnému výslechu. Obviněný musí být o tomto právu seznámen při
příjezdu na policejní stanici a znovu v době, kdy se dostane před státního zástupce. V řízení před soudem má právo na právní pomoc
advokáta, kterého se však může vzdát. Nicméně v jakémkoliv stupni trestního řízení může toto právo změnit a využít jej. V případě
mladistvých a řízení před porotním soudem je obhajoba nutná. Článek 116 a 278 garantují obviněnému právo na rozhovor bez
přítomnosti jiných osob se svým obhájcem. Obviněný si může zvolit i svého soukromého obhájce, nebo požádat o ustanovení
obhájce. Možnost poskytnout právní pomoc zdarma je též přípustná. Blíže VOGLER, R., HUBER, B. (eds.) Criminal procedure in
Europe. Duncker&Humblot, 2008, Berlin. ISBN 978-3-428-12810-5, str. 193-194.
V Německu zahrnuje právo na spravedlivý proces možnost obhajovat se sám, nebo za pomoci obhájce. VOGLER, R., HUBER, B.
(eds.) Criminal procedure in Europe. Duncker&Humblot, 2008, Berlin. ISBN 978-3-428-12810-5, str. 295-296.
V Holandsku má obviněný právo radit se s jedním nebo více právníky. Vzhledem k tomu, že se hovoří o podezřelém a právo na
obhájce je umožněno ve všech stupních trestního řízení, je patrně toto právo umožněno již v přípravném řízení před zahájením
trestního stíhání. Podezřelý může mluvit sám se svým obhájcem, jeho rady však nemusí přijmout. VOGLER, R., HUBER, B. (eds.)
Criminal procedure in Europe. Duncker&Humblot, 2008, Berlin. ISBN 978-3-428-12810-5, str. 402-403.
16
§ 36b trestního řádu.
17
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings
and on the right to communicate upon arrest – number 11497/11 DROIPEN 61 COPEN 152 CODEC 1018.
18
Dokument 14292/1/04, REV 1, Concl. 3, Brusel
19
Shodně http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_1356_cs.htm [citováno dne 6. 2.2012]
20
Blíže k problematice tlumočení a praktickým otázkám s tím spojených viz FRYŠTÁK, M. Spravedlivý proces a právo na tlumočení a
překlad v trestním řízení. Trestněprávní revue, Praha: C. H. Beck, roč. 10, č. 2, od s. 35-39, 5 s. ISSN 1213-5313. 2011
21
Blíže FRYŠTÁK, M. Spravedlivý proces a právo na tlumočení a překlad v trestním řízení. Trestněprávní revue, Praha: C. H. Beck,
roč. 10, č. 2, od s. 35-39, 5 s. ISSN 1213-5313. 2011
22
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/right-translation/index_en.htm [citováno 6.2.2012.]
23
V originále „vulnerable“.
24
CAPE, E. (ed.) Effective criminal defence. Intersentia, Antwerp, 2010. ISBN 9789400000933, str. 9.
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25

Úmluva o právech dítěte , kterou podepsaly všechny státy s výjimkou Somálska, obsahuje ustanovení
o zranitelné pozici dětí, kterými se dle čl. 1 Úmluvy rozumí všechny lidské bytosti mladší 18 let, pokud
není zletilosti nabyto dříve. Vyšší stupeň ochrany je tak třeba vyžadovat ke všem osobám mladším 18
let, tedy i obviněným a podezřelým, neboť zletilost obvykle nebývá spojována s trestní odpovědností.
26
Hranice trestní odpovědnosti se v zemích EU pohybují v rozmezí 8-16 let. K uvedenému rozdílu ve
věkové hranici trestní odpovědnosti již publikoval podnětný příspěvek prof. Kratochvíl, který tuto otázku
27
vidí jako jeden z možných problémů harmonizace trestního práva v rámci Evropské Unie. Jednou
z podmínek pro uznání rozhodnutí je právě požadavek, aby čin byl trestný i podle práva druhého státu,
a to v případě nejednotnosti hranic trestní odpovědnosti, může být „velký oříšek“. Uvedu-li jako příklad
český právní řád, ten dělí z pohledu trestního práva osoby mladší 18 let na skupinu mladistvých (15-18)
28
a dětí mladších 15 let, přičemž všechny osoby do 18 let tvoří skupinu tzv. mládeže.
V souvislosti se zavedením nového trestního zákoníku v roce 2009 byla diskutována
problematika snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let. Nový zákoník změnil tradičně zavedenou
hranici 15 let na 14, aby ji novela trestního zákoníku ještě před jeho účinností změnila opět na 15 let. Je
zřejmé, že diskuze k věku, kdy může být osoba trestně odpovědná, jsou oříškem nejen v rámci EU, ale i
29
jednotlivých států.
8

PRÁVO NA OBHÁJCE A MOŽNOST JEHO VZDÁNÍ SE V PŘÍPADECH MLADISTVÝCH

30

Jedním z nejdůležitějších práv obviněných je právo na obhájce, který je znalý práva a může
využít všechny dostupné prostředky k obhajobě obviněného. Některé právní řády pak upravují i
možnosti vzdání se tohoto práva, neboť nutnost obhájce souvisí i se zvýšenými náklady, nebo osoba
obviněná může být znalá práva, a tedy nepotřebuje další pomoc advokáta – obhájce. Jak jsem již
uvedla výše, možnost vzdát se obhájce i v případech nutné obhajoby je za určitých podmínek v českém
trestním právu možná. Zřeknutí se práva mladistvého na obhájce ovšem není dle českého právního
řádu možná, neboť tento mu je ustanoven do věku 18 let povinně, a to od okamžiku, kdy jsou proti
němu použita opatření podle ZSM nebo povedeny úkony dle trestního řádu, nelze-li tyto úkony odložit
do zajištění přítomnosti obhájce, v případě vykonávacího řízení a v řízení o stížnosti pro porušení
31
zákona, o dovolání a návrhu na povolení obnovy řízení.
9

32

EXKURZ DO ZAHRANIČNÍCH PRÁVNÍCH ÚPRAV VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

V Estonsku mají též povinnou obhajobu mladistvých a zřeknutí se práva mít obhájce není
možné.
V Nizozemí má obecně podezřelý právo zříct se svého obhájce, ovšem s výjimkou případů, kdy
je obhajoba povinná (např. řízení ve věcech mentálně zaostalých osob). Právo radit se se svým
obhájcem před výslechem je možné odmítnout jen, pokud se nejedná o velmi závažný trestný čin,
podezřelý patří k určité skupině mladistvých a jedná se o čin, kdy je možné uložit vazbu. Tedy
podezřelý je obvykle seznámen se svým právem radit se s obhájcem na základě písemného
upozornění, kde je uvedeno, zda využije tohoto práva či nikoliv. Vzdání se práva na obhajobu však
může vzít kdykoliv zpět. Nejedná se tedy o definitivní vzdání se svého práva, nicméně v době, kdy
došlo ke vzdání se práva na obhájce a obhájce tedy nebyl přítomen úkonům trestního řízení, nelze tyto
procesní situace považovat jako odvolací či dovolací důvod.
V Rumunsku je během trestního řízení mladistvých povinná obhajoba.
Ve Slovinsku mají mladiství povinně obhájce a mladistvý se nemůže tohoto práva zříct, jedná-li
se o následující případy:
•
Pokud se jedná o čin, na který trestní zákon stanoví více jak 3 roky trest odnětí svobody,
•

a dále v případě méně závažných trestných činů, kdy to stanoví soud pro mladistvé.

Ve Finsku soud nařídí obhájce ex offo, pokud se jedná o mladistvého, který nemá svého
„soukromého“ obhájce. Jen v případě, kdy není nutné, aby měl obhájce, jej soud neustanoví.
25

104/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí Úmluva o právech dítěte v platném znění.
Green paper on Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout European Union
COM(2003) 75 final, p. 32-33.
27
Blíže srovnej KRATOCHVÍL, V. Minimální věková hranice trestní odpovědnosti v Evropské unii a Evropský zatýkací rozkaz.
Trestněprávní revue, č.2/2010, str. 50-52.
28
Viz zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSM).
29
Blíže srovnej např. Kratochvíl a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
str. 421-422.
30
Tzv. „minors“ – dle Úmluvy osoby mladší 18 let
31
Srovnej § 42 ZSM.
32
Výše uvedené příklady vychází z podkladů pracovní skupiny COREPER zaslané jednotlivými státy.
26
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Ve Švédsku neexistuje možnost vzdání se svého práva, ovšem dospělý se může, za určitých
okolností, „zdržet“ svého obhájce. Neboť každý, kdo je obviněn a usvědčen z trestného činu, má
povinnost platit náklady řízení, což může být jeden z důvodů, proč dotyčný obhájce nechce. Soud však
může v případě, kdy je to potřebné, mu přesto obhájce ustanovit. Potřeba nutné obhajoby je kdykoliv
přezkoumatelná. V případě mladistvých je obhajoba nutná s výjimkou případů, kdy je zřejmé, že
33
nebude potřeba .
V Anglii, Walesu a Severním Irsku rozhoduje o tom, zda je potřeba právní rady advokáta,
zákonný zástupce mladistvého. Pokud mladistvý naznačuje, že se nebude chtít dát zastoupit, zákonný
zástupce má právo přesto požádat advokáta, aby se zúčastnil řízení, pokud to je v zájmu mladistvého.
34
Ovšem zadržená osoba nemůže být přinucena k jednání a setkání s obhájcem, pokud si to nepřeje.
Ve Skotsku se diskuze o právu na účast obhájce vede jen u policie pro podezřelé mladistvé,
kteří mají méně jak 16 let, nebo jsou ve věku 16-17 let pod dozorem, s jejich zákonným zástupcem. U
mladistvých se může práva na obhajobu vzdát jen se souhlasem jejich zákonných zástupců.
10

ZÁVĚR

V oblasti trestního práva se zejména zdůrazňuje zásada vzájemného uznávání rozhodnutí, což
umožňuje soudu jednoho státu provést a vykonat rozhodnutí jiného státu. Lisabonská smlouva, jež byla
přijata dne 1. 12. 2009, změnila zcela zásadním způsobem dosavadní zavedené postupy. Kromě toho,
že zrušila stávající tří pilířovou strukturu, posunula otázky týkající se bezpečnosti justice do pilíře
prvního. Ovšem je nepochybné, že je zapotřebí navíc dostatečné policejní spolupráce a dalších
soudních orgánů. Tato spolupráce musí zahrnovat i uchování, zpracování, analýzu, výměnu
relevantních informací. Což má vliv na podmínky, za nichž se toto bude umožňovat. Lisabonská
35
smlouva proto též počítá s vytvořením instituce Evropského veřejného žalobce .
Spolupráce EU v oblasti trestního práva se vyvinula a rozšířila tak rychle, že je zřejmé, že je
velice těžké objektivně zhodnotit, co se stalo, v současné době probíhá, či se má teprve stát. Nicméně
je zřejmé, že se Evropská unie neustále rozvíjí, což platí i pro trestní soudnictví.
Evropská unie je složena ze států, které mají svoje dlouholeté tradice, jedinečné systémy
trestního soudnictví a vlastní zákony. Jednotlivé skutkové podstaty trestných činů mají definovány
v trestních zákonících, stejně tak jako procesní pravidla. Je tedy velmi těžké dosáhnout absolutní
důvěry mezi nimi v otázce vzájemného uznávání. Což v konečném důsledku může znemožnit vydání
jedince pro trestní stíhání atd., čehož bychom ale dosáhnout nechtěli.
Jak překonat tyto rozpory? Existují dvě v úvahu přicházející možnosti. První je přijmout stejné
zákony (harmonizovat trestní právo), nebo se státy dohodnou na vzájemném uznávání rozhodnutí
v jiném státě. Dále se naskýtá otázka, zda je nutné zakotvit i zásady a základní prvky trestního řízení,
aby byly stejné pro všechny státy.
Problematika mezinárodní spolupráce se neustále vyvíjí, jsou přijímány a projednávány opatření,
které by mohly přispět k sjednocování právních úprav. Na druhou stranu je však velice těžké dojednat
kompromis mezi 27 členskými státy, a tak vytvořit podmínky pro nerušený průběh uznávání rozhodnutí
a jeho výkon na území druhého členského státu, či harmonizaci práva. Navíc se obvykle tato otázka
dostává do oblasti práva dospělých pachatelů, nikoliv mladistvých. Samozřejmě problematika
36
mladistvých je s ohledem na celkovou kriminalitu minimální , ovšem díky možnostem vzdělávání,
37
pohybu osob, které EU též podporuje , se tato oblast zcela jistě rozšiřuje a měla by se tak dostat do
popředí zájmu odborné veřejnosti a je třeba jí věnovat zvýšenou pozornost.
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TRESTNÝ ČIN VRAŽDY V POROVNANÍ S PRÁVNYMI ÚPRAVAMI
INÝCH ŠTÁTOV
Dominika Malá
Právnická fakulta Trnavském Univerzity
Abstrakt: Príspevok porovnáva trestný čin vraždy ako je upravený podľa slovenského Trestného
zákona s trestným činom vraždy upraveným podľa Trestných zákonov iných krajín. Komparácia je jedna
z dôležitých metód výskumu, poznanie iných pohľadov na riešenie otázky vysporiadania sa so závažnou
trestnou činnosťou môže byť nápomocné pri tvorbe či novelizácii vlastných právnych predpisov, preto je
veľmi dôležité oboznámiť sa s právnymi úpravami iných štátov. Komparácia môže byť nápomocná
v hľadaní odpovede na otázku, či je slovenský Trestný zákon príliš prísny alebo či ide o systém
štandardný a nevymykajúci sa z obvyklých medzí, ako sú nastavené európskymi, ale aj inými svetovými, právnymi systémami. Príspevok sa venuje okrem právnych úprav trestného činu vraždy aj
úpravám trestného činu úkladnej vraždy, keďže vo viacerých Trestných zákonoch nie sú tieto dva činy
rozdelené do samostatných trestných činov, ale tvoria jeden celok, prípadne úkladná vražda tak, ako ju
poznáme z nášho Trestného zákona je kvalifikovanou skutkovou podstatou trestného činu vraždy.
Príspevok komparuje právnu úpravu zmienených trestných činov vo Francúzsku, Nemecku, Kanade
a Českej republike.
Kľúčové slová: Trestný zákon, Slovenská republika, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Kanada,
vražda, úkladná vražda, komparácia trestných činov
Abstract: Article compares the crime of murder as adjusted according to the Slovak Criminal Code with
the murder under the Criminal Codes of other countries. Comparison is one of the important methods of
research, knowledge of other perspectives of the issue how to deal with such a serious crime may be
helpful in the creation or amendment of the own legislation, that is why it is very important to become
familiar with the legislation of other states. The comparison can be helpful in finding answers to the
question whether the Slovak Criminal Code is too strict or whether it is the standard system not far from
the usual limits set by European and world-wide legal systems. The article discusses the legal
regulations of murder as well as the regulations of assassination, as in many criminal laws are these
acts not divided into two separate offenses. The article compares the legislation of mentioned crimes in
France, Germany, Canada and the Czech Republic.
Key words: Criminal Code, Slovak republic, Czech republic, France, Germany, Canada, murder,
assassination, comparison of crime

1

VŠEOBECNE O TRESTNOM ČINE VRAŽDY

Vražda je trestným činom, ktorým jedna osoba - páchateľ iného - obeť úmyselne usmrtí. Takto
definuje trestný čin vraždy aktuálne platný Trestný zákon Slovenskej republiky - zákon č. 300/2005 Z.z.
(ďalej ako Trestný zákon). Je však zaujímavé zistiť, ako sa takýto čin posudzuje v iných krajinách
Európy či sveta. Ako je definovaná skutková podstata, aký trest hrozí páchateľovi trestného činu za
spôsobenie fatálneho následku inej osobe, to sú otázky, ktorý bude rozoberať príspevok.
V Slovenskej právnej úprave je trestný čin vraždy považovaný za jeden z tých najzávažnejších
a najnebezpečnejších. O tom svedčí nie len výška sankcií, ktoré hrozia za spáchanie tohto trestného
činu, ale aj jeho umiestnenie v rámci Trestného zákona. Nachádza sa v prvej hlave osobitnej časti
Trestného zákona a to za trestným činom úkladnej vraždy, upravuje ho § 145. Ide o obzvlášť závažný
zločin, teda za jeho spáchanie hrozí páchateľovi trest odňatia slobody s trestnými sadzbami, ktoré vo
všetkých odsekoch prekračujú desať rokov. V prípade spáchania trestného činu podľa prvého odseku
hrozí páchateľovi za tento trestný čin pätnásť až dvadsať ročný trest odňatia slobody, trest odňatia
slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie hrozí páchateľovi v prípade spáchania
trestného činu podľa druhého odseku, dvadsaťpäť ročný trest odňatia slobody alebo trest odňatia
slobody na doživotie môže byť páchateľovi uložený v prípade, že sa jeho čin vyhodnotí podľa tretieho
odseku.
Keďže článok sa venuje komparácii Trestných predpisov iných štátov s našou právnou úpravou
a v mnohých krajinách nie sú trestné činy vraždy a úkladnej vraždy oddelené tak, ako je to v prípade
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slovenského Trestného zákona, nemohli byť v príspevku opomenuté ani ustanovenia o tejto závažnejšej
forme spáchania trestného činu vraždy.
Slovenský Trestný zákon upravuje trestný čin úkladnej vraždy v ustanovení § 144, podľa ktorého „Kto
iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov
až dvadsaťpäť rokov“. Vo všetkých odsekoch sa jedná o obzvlášť závažný zločin, pričom ak ho páchateľ
spácha spôsobom uvedeným v odseku dva (teda ak už bol v minulosti odsúdený za trestný čin vraždy
alebo spácha trestný čin úkladnej vraždy na dvoch osobách, závažnejším spôsobom konania, na
chránenej osobe, z osobitného motívu, alebo v úmysle získať majetkový prospech), hrozí mu trest
odňatia slobody až na dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie; ak spácha tento trestný čin spôsobom
uvedeným v odseku tri, (teda ak už bol za trestný čin úkladnej vraždy odsúdený, spácha tento trestný
čin v nebezpečnom zoskupení, alebo za krízovej situácie) bude mu uložený dokonca trest odňatia
slobody na doživotie – ide o jeden z mála prípadov, kedy slovenský Trestný zákon ukladá páchateľovi
trest absolútne určitý, teda bez akýchkoľvek možností pre súd, aby sa pri ukladaná sankcie pohyboval
v zákonom stanovených hraniciach (dolnej a hornej).
Zámerom zákonodarcu pri tvorbe nového právneho predpisu bolo dosiahnutie depenalizácie
a dekriminalizácie spoločnosti. To, či sa podarilo splniť tieto zámery predkladateľa Trestného zákona
možno vyhodnotiť a posúdiť aj porovnaním s právnymi predpismi iných štátov a to nie len členských
štátov Európskej únie, ale aj štátov, ktoré majú odlišné systémy práva - ako je napríklad Kanada.
V príspevku je porovnaný trestný čin vraždy podľa § 145, respektíve trestný čin úkladnej vraždy podľa §
144 Trestného zákona Slovenskej republiky s trestným činom vraždy a úkladnej vraždy, ako je upravený
vo Francúzsku, Nemecku, Kanade a v Českej republike.
2

PRÁVNA ÚPRAVA TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY VO FRANCÚZSKU

Francúzsky Trestný zákon vymedzuje vraždu ako úmyselné spôsobenie smrti inému. Vražda je
upravená v Trestnom zákone ako prvý trestný čin v rámci druhej hlavy nazvanej trestné činy proti
človeku, v prvej kapitole nazvanej trestné činy proti životu človeka a v prvej sekcii tejto kapitoly s
názvom úmyselné poškodenie života, konkrétne ide o § 221- 1. Za tento čin ukladá páchateľovi trest
odňatia slobody na tridsať rokov. Ustanovenia o trestnom čine vraždy sú však upravené obšírnejšie ako
je to v slovenskom Trestnom zákone.
V prípade, ak trestný čin vraždy predchádza, sprevádza alebo nasleduje inému zločinu,
páchateľovi sa podľa § 221-2 uloží trest odňatia slobody na doživotie.
Rovnako v prípade trestného činu vraždy, ktorého zámerom je buď pripraviť alebo umožniť spáchanie
prečinu alebo ktorého zámerom je zabezpečiť beztrestnosť osoby, ktorá je páchateľom prečinu alebo
má na prečine účasť, sa ukladá trest odňatia slobody na doživotie.
Mohlo by sa zdať, že francúzska úprava je oproti našej až neprimerane prísna, keď určuje tresty
odňatia slobody na doživotie bez možnosti posúdenia a zohľadnenia individuálnych aspektov každého
činu a teda možnosti uložiť v niektorých prípadoch aj trest miernejší. Avšak uloženie trestu odňatia
slobody na doživotie neznamená bezvýnimočne, že páchateľ musí naozaj tento trest celý vykonať.
Existuje totiž možnosť zmiernenia trestu, ktorý už bol uložený. Spočíva v možnosti skrátenia alebo
zrušenia trestu, respektíve zmene trestu na neväzobný trest, možnosti dočasného opustenia zariadenia
na výkon trestu odňatia slobody, tzv. semi - detencii alebo dohľade. Pre vyššie spomenuté prípady
vraždy však platí ustanovenie § 132-23 francúzskeho Trestného zákona, podľa ktorého v prípadoch,
ktoré presne ustanovuje zákon a v ktorých bola uložená sankcia desať a viac rokov trestu odňatia
slobody – teda sankcia, ktorá zahŕňa „uväznenie“ – trest odňatia slobody – páchateľ nemôže využiť
zmiernenie trestu a to počas celej takzvanej „ochrannej doby“. V našich podmienkach by teda išlo o
akési podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody, ktoré však počas ochrannej doby nie je
možné. Táto doba predstavuje podľa francúzskeho práva polovicu trestu odňatia slobody, ktorý bol
uložený páchateľovi. V prípade, že ide o trest odňatia slobody na doživotie, dĺžka tejto ochrannej doby
predstavuje 18 rokov.
Slovenská úprava nie je v tomto smere veľmi odlišná, keď v ustanoveniach o podmienečnom
prepustení z výkonu trestu odňatia slobody stanovuje, že osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin
okrem osoby odsúdenej na doživotie môže byť podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín
uloženého trestu odňatia slobody. Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená
najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.
Vo Francúzsku môže súd predĺžiť ochrannú dobu špeciálnym samostatným rozhodnutím na dve tretiny
z dĺžky uloženého trestu odňatia slobody alebo na 22 rokov v prípade, že ide o trest odňatia slobody na
doživotie. Tieto doby však môže súd tiež skrátiť.
Podľa § 221-3 francúzskeho Trestného zákona, ak je trestný čin vraždy spáchaný s vopred uváženou
pohnútkou, ide o úkladnú vraždu. V znení skutkovej podstaty sa od našej právnej úpravy teda
neodlišuje. Za spáchanie úkladnej vraždy ukladá trest odňatia slobody na doživotie. Slovenská právna
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úprava je ohľadom trestu za úkladnú vraždu teda miernejšia. Ukladá totiž v základnej skutkovej podstate
„iba“ trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsať päť rokov. Aj v prípade úkladnej vraždy platí vo
francúzskom trestnom práve ochranná doba, počas ktorej nie je možné trest skrátiť, obmedziť či
premeniť na iný, miernejší trest.
Ohľad však táto úprava berie na prípad, ak obeťou je maloletá osoba mladšia ako 15 rokov
a kumulatívne je splnená podmienka, že trestnému činu úkladnej vraždy predchádza znásilnenie,
mučenie alebo iné kruté činy. V takomto prípade na základe osobitného rozhodnutia môže súd zvýšiť
ochrannú dobu až na tridsať rokov, alebo ak trest odňatia slobody bol uložený na doživotie, môže
rozhodnúť, že páchateľovi nemôžu byť nikdy povolené vôbec žiadne zmiernenia trestu alebo benefity,
ktoré sú vymenované v ustanovení § 132-23.
Ustanovenie § 221-4 stanovuje prípady, kedy sa za trestný čin vraždy ukladá prísnejší trest, trest
odňatia slobody na doživotie. Ide o taxatívne vymenované prípady, ktoré by sme mohli pripodobniť ku
kvalifikovaným skutkovým podstatám, ktoré vymedzuje slovenský Trestný zákon v prípade trestného
činu vraždy. Ide o prípady, ak je trestný čin vraždy spáchaný
•
voči maloletému, ktorý je mladší ako pätnásť rokov, (ako u nás chránená osoba - § 139
ods. 1 písm. a/ - dieťa);
•
voči biologickému alebo právnemu predkovi, alebo voči adoptívnemu otcovi či matke,
(ako u nás chránená osoba - § 139 ods. 1 písm. c/ - blízka osoba);
•
voči osobe, ktorá je obzvlášť zraniteľná a to z dôvodu veku, choroby či určitej telesnej
chyby alebo z dôvodu psychickej alebo psychologickej nespôsobilosti, alebo z dôvodu
tehotenstva, v prípade, že tieto aspekty sú páchateľovi známe, (ako u nás chránená osoba - §
139 ods. 1 písm. b/ - tehotná žena; d/ – odkázaná osoba; e/ - osoba vyššieho veku; f/ - chorá
osoba);
•
voči sudcovi, prokurátorovi, členovi poroty, advokátovi, úradníkovi, ďalej voči členovi
policajného zboru (žandárstvo), civilnému pracovníkovi národnej polície, colníkom,
administratívnym pracovníkom probácie a mediácie, alebo voči ďalším osobám, ktoré sú
považované za verejných činiteľov alebo osobám vykonávajúcim verejnú službu, voči
požiarnikovi (bez ohľadu na to, či ide o profesionála alebo dobrovoľníka), voči správcovi
budovy alebo skupiny budov alebo voči osobe, ktorá vykonáva v mene nájomcu stráženie
neobývanej budovy. Vo všetkých týchto prípadoch musí byť splnená podmienka vedomosti
páchateľa o postavení obete, (ako u nás chránená osoba - § 139 ods. 1 písm. h/ - verejný
činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona);
•
- voči manželovi či manželke, predkovi či potomkovi osoby vymenovanej
v predchádzajúcom bode alebo voči osobe, ktorá má obvyklý pobyt v ich dome a to z dôvodu,
ktorý súvisí so službou alebo prácou týchto osôb;
•
voči osobe, ktorá je zamestnaná v rámci siete verejnej dopravy alebo inej osobe, ktorá
vykonáva verejnú službu alebo voči zdravotníkovi pri výkone jeho služby. Vo všetkých
prípadoch musí byť status respektíve postavenie obete pre páchateľa zrejmé;
•
voči svedkovi, obeti alebo účastníkovi občianskoprávneho konania v úmysle zabrániť mu
vzniesť žalobu, uplatniť sťažnosť na súde, alebo urobiť vyhlásenie pred súdom alebo práve
preto, že takéto vyhlásenie, sťažnosť či námietku uplatnil, (ako u nás chránená osoba - § 139
ods. 1 písm. i/ - svedok);
•
voči osobe kvôli jej aktuálnej príslušnosti alebo aj nepríslušnosti k etnickej skupine,
národnosti, rase alebo náboženstvu, (ako u nás z osobitného motívu - § 140 písm. f/ - z
národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti);
•
voči osobe z dôvodu sexuálnej orientácie obete;
•
v prípade, že ide o trestný čin vraždy spáchaný organizovanou skupinou, (ako u nás
závažnejším spôsobom konania - § 138 písm. i/ - organizovanou skupinou);
Aj na tento prípad sa vzťahujú ustanovenia o ochrannej dobe, počas ktorej nie je možné zmeniť
trest, či ho skrátiť alebo obmedziť. Rovnako, ako v prípade úkladnej vraždy, aj v prípade kvalifikovanej
skutkovej podstaty vraždy, ak je obeťou maloletá osoba mladšia ako 15 rokov a trestnému činu vraždy
podľa predchádzajúcich ustanovení predchádza znásilnenie, mučenie alebo iné kruté činy, súd môže
zvýšiť ochrannú dobu až na tridsať rokov alebo ak trest odňatia slobody bol uložený na doživotie, môže
rozhodnúť, že páchateľovi nemôžu byť povolené vôbec žiadne zmiernenia trestu alebo benefity, ktoré
sú vymenované v ustanovení § 132-23.
V porovnaní so slovenskou právnou úpravou je úprava francúzska obsiahlejšia, čo je okrem iného
spôsobené tým, že v kvalifikovanej skutkovej podstate vymenováva konkrétne a taxatívne prípady, na
ktoré sa vzťahuje prísnejší trest, pričom slovenská právna úprava vymenováva osobitné kvalifikačné
pojmy bližšie rozvedené vo všeobecnej časti, ako je závažnejší spôsob konania, spáchanie činu na
chránenej osobe, či z osobitného motívu, ktoré vlastne zahŕňajú viaceré z tých konaní, ktoré francúzska
úprava vymenováva priamo a konkrétne pri skutkovej podstate trestného činu.
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Trestné sadzby sú v ustanoveniach francúzskeho Trestného zákona o kvalifikovanej skutkovej podstate
prísnejšie ako v slovenskej úprave, ktorá za konania v odseku dva umožňuje uložiť trest odňatia slobody
na dvadsať až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie a v treťou odseku na
dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie.
Francúzska úprava rozoznáva okrem trestného činu vraždy a úkladnej vraždy ešte ďalšiu
samostatnú skutkovú podstatu. Spočíva v útoku proti ľudskému životu inej osoby použitím alebo
podaním látok, ktoré môžu spôsobiť smrť – teda otravu. Slovenská právna úprava nepozná samostatnú
skutkovú podstatu podobnú tejto francúzskej, dokonca ani kvalifikované skutkové podstaty nerozlišujú
v tom, akým prostriedkom bol trestný čin spáchaný. Otrávenie je trestným činom, za ktorý francúzsky
Trestný zákon ukladá trest odňatia slobody na tridsať rokov. V prípade, že je spáchaný niektorými zo
spôsobov uvedenými v § 221-2, 221-3 a 221-4 (spomenuté vyššie), trestom bude trest odňatia slobody
na doživotie. Rovnako ako na predchádzajúce prípady sa aj na tento vzťahuje ochranná doba, počas
ktorej nie je možné zmiernenie trestu.
V našom právnom systéme poznáme okrem samotných trestných činov aj iné, s nimi súvisiace
činy, ako je účasť na trestnom čine. V slovenskom Trestnom zákone sa za účasť na trestnom čine
považuje organizovanie, návod, objednanie či pomoc pri trestnom čine. Na trestnú zodpovednosť
účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak Trestný zákon neustanovuje
inak. Ustanovenia o účastníctve sú v slovenskom Trestnom zákone upravené vo všeobecnej časti,
konkrétne v § 22. Francúzsky právny predpis je v tomto smere odlišný v tom, že ustanovenia
podobného charakteru sa nachádzajú priamo pri ustanoveniach upravujúcich konkrétny trestný čin. §
221-5-1 ustanovuje, že ponúkať alebo sľubovať čokoľvek inej osobe, ponúkať dary alebo výhody
akéhokoľvek druhu za účelom primäť túto osobu k vražde alebo otrave iného je trestné a bude za tento
čin uložený trest odňatia slobody na desať rokov a pokuta 150 000 €, ak nebol daný zločin spáchaný
a neprišlo ani len k pokusu oň. Ako vidieť, úprava účastníctva na trestnom čine je podstatne odlišná od
tej slovenskej a to nie len tým, že robí rozdiel v tom, či k spáchaniu, respektíve pokusu o spáchanie
trestného činu došlo, ale aj vo výške a dokonca druhu sankcie.
3

PRÁVNA ÚPRAVA TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY VO NEMECKU

Nemecká právna úprava týkajúca sa trestného činu vraždy je upravená v nemeckom Trestnom
zákone (Strafgesetzbuch - StGB), konkrétne v šestnástej kapitole s názvom „Trestné činy proti životu“.
Nemecký Trestný zákon rozoznáva niekoľko typov trestných činov vrážd, existuje tu akési trojdelenie
trestného činu vraždy. Jednak ide o trestný čin vraždy spáchaný za špecifických priťažujúcich okolností,
ktorý je upravený v § 211 nemeckého Trestného zákona (nem. Mord; angl. Murder under specific
aggravating circumstances), ďalej je to všeobecná úprava trestného činu vraždy v § 212 (nem.
Totschlag) a v neposlednom rade ide o trestný čin vraždy spáchaný za poľahčujúcich okolností (Minder
schwerer Fall des Totschlags) upravený v § 213 Trestného zákona.
V prvom prípade sa špeciálnej skutkovej podstaty trestného činu vraždy – vražda spáchaná za
priťažujúcich okolností – dopustí ten páchateľ, ktorý usmrtí inú osobu „pre radosť“, sexuálne
uspokojenie, z chamtivosti alebo podobného motívu, ľstivým alebo krutým spôsobom alebo takým
spôsobom, ktorým ohrozí verejnosť alebo z dôvodu uľahčenia alebo zakrytia iného trestného činu. Tieto
spôsoby spáchania trestného činu vraždy priťažujúcim spôsobom by sme mohli prirovnať k slovenskej
kvalifikovanej skutkovej podstate trestného činu vraždy podľa § 145 ods. 2. Tento druh trestného činu
vraždy v Nemecku zodpovedá teda skôr kvalifikovanej skutkovej podstate vraždy v Slovenskej
republike, nie trestnému činu vraždy všeobecne.
Nemecká právna úprava stanovuje, že ak niekto spácha trestný čin vraždy vyššie spomenutým
spôsobom alebo za vyššie spomenutých podmienok, bude mu uložený trest odňatia slobody na
doživotie. Z tohto ustanovenia neexistuje výnimka. Je tu však možnosť podmienečného prepustenia
z trestu odňatia slobody na doživotie podľa § 57a nemeckého Trestného zákona a nasledujúcich. Podľa
týchto ustanovení, ak je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie, môže byť
podmienečne prepustený na slobodu, ak sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
4
Vykonal 15 rokov trestu odňatia slobody;
5
Závažnosť previnenia obvinenej osoby nevyžaduje ďalší výkon trestu;
6
Sú splnené ďalšie podmienky stanovené v § 57 ods. 1, veta 1, body 2 a 3, teda že
prepustenie odsúdeného nebude predstavovať riziko pre verejnosť a odsúdený s prepustením
súhlasí.
Podobnosť s inštitútom podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody ako je
upravený v Slovenskej republike je zrejmá. Podmienkami pre podmienečné prepustenie je jednak to, že
odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže
sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život a osobitne v prípade osoby odsúdenej za
obzvlášť závažný zločin okrem osoby odsúdenej na doživotie je ďalšou podmienkou podmienečného
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prepustenia výkon troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody. Osoba odsúdená na doživotie môže
byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.
Čo sa týka všeobecného trestného činu vraždy, ten je nemeckým právnym poriadkom upravený
1
omnoho menej prísne ako je to v našej právnej úprave. Tento trestný čin je v odbornej literatúre
označovaný ako Tötung, teda zabitie. Hoci sa nejedná o zabitie v takom slova zmysle, ako ho poznáme
zo slovenskej právnej úpravy, podľa § 147 Trestného zákona, ide predsa len o menej závažný trestný
čin ako vražda podľa predchádzajúceho paragrafu. Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto
trestného činu je vymedzená ako usmrtenie iného okrem prípadov vzťahujúcich sa na § 211 – teda
2
vraždu v nemeckom slova zmysle . Tomu zodpovedá aj trest za tento trestný čin. § 212 nemeckého
Trestného zákona ustanovuje, že ak páchateľ usmrtí inú osobu – teda okrem prípadov upravených
v predchádzajúcom § - 211 - súd mu uloží trest odňatia slobody, ktorého dĺžka musí byť najmenej päť
rokov. Podľa kvalifikovanej skutkovej podstaty všeobecného trestného činu vraždy – podľa odseku dva
– však v obzvlášť závažných prípadoch bude páchateľovi uložený trest odňatia slobody na doživotie.
Táto úprava sa zdá byť v porovnaní s našou menej prísna, podľa nášho Trestného zákona totiž hrozí
páchateľovi trestného činu vraždy v rovnakom prípade trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať
rokov.
Ďalším ustanovením týkajúcim sa trestného činu vraždy je podľa § 213 nemeckého Trestného
zákona trestný čin vraždy za poľahčujúcich okolností. Ak je vražda spáchaná za podmienky, že
páchateľ bol „vyprovokovaný“ k činu zlým zaobchádzaním voči nemu alebo voči jeho príbuznému alebo
ak bol závažným spôsobom napadnutý obeťou vraždy alebo z nejakého dôvodu zrazu stratil schopnosť
seba ovládania, v dôsledku čoho spáchal daný trestný čin alebo bol trestný čin spáchaný v prípade,
kedy z iných dôvodov ide o menej závažné konanie, v týchto prípadoch bude páchateľ potrestaný
odňatím slobody na jeden až desať rokov.
Tieto prípady by sme mohli porovnať so slovenskou právnou úpravou Trestného zákona s poľahčujúcimi okolnosťami. Medzi poľahčujúce okolnosti, upravené v § 36 Trestného zákona totiž
okrem iného patrí aj spáchanie trestného činu vtedy, ak páchateľ spáchal trestný čin
v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení, či spáchal trestný čin odvracajúc útok alebo iné
nebezpečenstvo alebo konajúc za okolností, ktoré by za splnenia ďalších predpokladov inak vylučovali
trestnosť činu, ale konal bez toho, že by boli celkom splnené podmienky nutnej obrany, krajnej núdze,
a pod. Ide teda o niektoré podobné prípady ako spomína nemecká právna úprava. Podľa slovenského
Trestného zákona, ak je trestný čin vraždy spáchaný a zároveň prevažuje pomer poľahčujúcich
okolností, znižuje sa horná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu, horná hranica
bude teda nižšia, dolná hranica trestu odňatia slobody však v tomto prípade ostáva nezmenená a to
pätnásť rokov. Oproti dolnej hranici podľa nemeckej právnej úpravy – jednému roku odňatia slobody –
ide o oveľa prísnejšiu sankciu. Samozrejme, v slovenských pomeroch je možné uvažovať
o mimoriadnom znížení trestu, kedy súd uloží páchateľovi trest pod ustanovenú dolnú hranicu - § 39
slovenského Trestného zákona, pričom jeden z dôvodov na mimoriadne zníženie trestu je konanie
páchateľa v stave zmenšenej príčetnosti - teda dôvod podobný ako ten, ktorý upravuje nemecký Trestný
zákon, napriek tejto možnosti sa nemecká úprava javí ako menej prísna.
4

PRÁVNA ÚPRAVA TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY V KANADE

Pre porovnanie je vhodné sa zamerať aj na právnu úpravu štátu, ktorá nespadá do
stredoeurópskeho priestoru, práve naopak, existuje v úplne inom systéme práva ako európske krajiny –
Kanada.
Kanadský Trestný zákon rozlišuje medzi dvoma typmi vrážd. Ide o vraždu prvého stupňa a vraždu
druhého stupňa. Medzi činy radiace sa medzi vraždy prvého stupňa patria vraždy dôsledne
naplánované a uvážené (podobne ako u nás úkladná vražda podľa § 144 Trestného zákona), vraždy
na objednávku (podobne ako u nás trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. a/),
vraždy spáchané proti známemu verejnému činiteľovi (podobne ako u nás spáchané na chránenej
osobe podľa § 139 ods. 1 písm. h/), vraždy spáchané pri únose lietadla alebo pokuse o jeho únos,
vraždy spáchané pri sexuálnom útoku alebo jeho pokuse, vraždy spáchané pri sexuálnom útoku alebo
jeho pokuse so zbraňou, vraždy spáchané pri závažnejšom sexuálnom útoku alebo jeho pokuse
(podobne ako u nás trestný čin spáchaný so sexuálnym motívom - z osobitného motívu podľa § 140
písm. g/), vraždy spáchané pri únose a násilnom obmedzení slobody, vraždy spáchané pri braní
rukojemníka, vraždy spáchané pri nebezpečnom prenasledovaní (stalking alebo criminal harassment),
vraždy spáchané počas teroristických činov, vraždy spáchané používaním trhavín spáchané v súvislosti

1
2

http://www.isrcl.org/Papers/2008/Terblanche.pdf (stav ku dňu 1.marca 2012)
Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein
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s aktivitou organizovanej skupiny (u nás závažnejší spôsob konania podľa § 138 písm. i/), vraždy
spáchané pri zastrašovaní alebo vydieraní inej osoby.
Vraždami druhého stupňa rozumie kanadský Trestný zákon všetky vraždy, ktoré nespadajú pod vraždy
prvého stupňa. Ide teda o prípady, kedy k usmrteniu príde síce úmyselne, avšak pôjde skôr o náhle
rozhodnutie, náhly popud. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi trestného činu vraždy sa odrazí aj pri
určovaní trestu.
Podľa § 239 kanadského Trestného zákona je páchateľom trestného činu vraždy každá osoba,
ktorá sa čo aj pokúsi spáchať vraždu. Takáto osoba je považovaná za vinnú z trestného činu vraždy
a bude jej uložený trest odňatia slobody na doživotie. Na prvý pohľad by sa takáto trestná úprava mohla
javiť ako veľmi prísna, avšak v kanadskom systéme existuje možnosť podmienečného prepustenia
z trestu odňatia slobody. Preto, aj keď je páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie, za
splnenia určitých zákonom predpokladaných podmienok má možnosť byť podmienečne prepustený
z trestu odňatia slobody. Ide teda o systém, ktorý nie je založený na rozsahu dolnej a hornej hranice
trestu, ale o systém, ktorý určí trest najprísnejší, ten však nie je konečným a existuje pre odsúdeného
možnosť zmierniť uložený trest.
Okrem toho, že kanadský Trestný zákon robí rozdiel medzi trestným činom vraždy prvého stupňa
a druhého stupňa, za ktoré bude páchateľovi uložený trest odňatia slobody na doživotie s možnosťou
podmienečného prepustenia v rôznych intervaloch, respektíve po uplynutí rôznych období, stanovuje
Trestný zákon aj niektoré špeciálne odklony, kedy sa trestný čin bude posudzovať podľa samostatných
kritérií.
V prípade, že na spáchanie trestného činu vraždy použije páchateľ strelnú zbraň, ktorej použitie
podlieha obmedzeniam alebo zakázanú strelnú zbraň alebo ak použije akúkoľvek strelnú zbraň pri
spáchaní tohto trestného činu a zároveň je trestný čin spáchaný v prospech alebo na nariadenie,
respektíve príkaz alebo v spolupráci s organizovanou skupinou, uloží sa trest odňatia slobody na
doživotie s tým, že o podmienečné prepustenie z tohto trestu môže požiadať po:
•
piatich rokoch v prípade, že ide o prvý trestný čin daného páchateľa
•
siedmych rokoch v prípade, že ide o druhý alebo ďalší nasledujúci trestný čin páchateľa.
Pre posúdenie toho, či ide o druhé a následné spáchanie trestného činu, je potrebné vyhodnotiť,
či osoba už v predchádzajúcom období bola uznaná za vinnú z niektorého z nasledujúcich trestných
činov: trestný čin podľa § 239 Trestného zákona upravujúceho vraždu, trestný čin podľa § 85 ods. 1
3
a 2 , alebo podľa § 244 (úmyselné použitie strelnej zbrane) alebo 244 ods. 2 (použitie strelnej zbrane
z nedbanlivosti) alebo podľa § 220 (usmrtenie z nedbanlivosti), § 236 (zabitie), § 272 (sexuálny útok so
zbraňou), § 273 (závažnejší sexuálny útok – ide o prípady, kedy páchateľ pri sexuálnom útoku spôsobí
poškodenej resp. poškodenému rany, zmrzačenie, zohavenie alebo ohrozuje jej, jeho život), § 279 ods.
1 (únos), § 279.1 (branie rukojemníka), § 344 (lúpež) alebo § 346 (vydieranie) v prípade, že aj
predchádzajúci trestný čin bol spáchaný so zbraňou. Avšak predchádzajúci trestný čin sa nebude brať
do úvahy v prípade, ak uplynula doba desať rokov medzi dňom, kedy bol páchateľ obvinený
z predchádzajúceho trestného činu a dňom, kedy bol páchateľ obvinený z ďalšieho trestného činu, za
ktorý sa ukladá trest, pričom sa do úvahy neberie doba počas ktorej bol páchateľ vo väzbe. Pre účely
tohto posudzovania jediná otázka, ktorú treba zvážiť je poradie obvinení a nie poradie, v akom boli
trestné činy spáchané alebo či tieto trestné činy vyšli najavo pred alebo po obvinení.
Spáchanie trestného činu vraždy so zbraňou sa v podmienkach nášho Trestného zákona zásadne
považuje za spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, čo tvorí kvalifikovanú skutkovú
podstatu mnohých trestných činov a páchateľovi môže byť za takéto závažnejšie konanie uložený trest
prísnejší. Avšak trestný čin vraždy spadá pod výnimku z tohto ustanovenia o závažnejšom spôsobe
konania, keďže podľa § 138 písm. a) slovenského Trestného zákona sa za závažnejší spôsob konania
rozumie páchanie trestného činu so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy
podľa § 145, zabitia podľa § 147 a § 148, usmrtenia podľa § 149, ublíženia na zdraví podľa § 155, § 156
a § 157. V podmienkach Slovenskej republiky teda nebude páchateľ postihovaný prísnejšie pre
usmrtenie iného použitím zbrane, či už strelnej alebo inej.
Kanadský Trestný zákon ďalej ustanovuje, že v prípade, ak je strelná zbraň použitá v inom
prípade (teda okrem prípadov spomínaných vyššie), môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody
na doživotie, avšak o podmienečné prepustenie môže požiadať už po štyroch rokoch trestu odňatia
slobody.
V ostatných prípadoch spáchania trestného činu vraždy možno uložiť páchateľovi trest odňatia
slobody na doživotie, pričom zákon v osobitných ustanoveniach o vražde neuvádza, po koľkých rokoch
výkonu trestu môže požiadať o podmienečné prepustenie. Trestný zákon to však upravuje vo
všeobecných ustanoveniach o podmienečnom prepustení z trestu odňatia slobody - § 745 a nasl.

3

Tieto ustanovenia určujú, že každá osoba, ktorá použije strelnú zbraň v prípadoch tam vymenovaných trestných činov, spácha
trestný čin a to bez ohľadu na to, či spôsobí alebo chce spôsobiť ujmu na tele akejkoľvek osobe ako dôsledok použitia danej zbrane.
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kanadského Trestného zákona. Ak teda spácha páchateľ trestný čin vraždy prvého stupňa, bude mu
uložený trest odňatia slobody na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia po vykonaní
dvadsiatich piatich rokov trestu odňatia slobody, ak spácha páchateľ trestný čin vraždy druhého stupňa,
bude mu uložený trest odňatia slobody na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia po
vykonaní desiatich až dvadsiatich piatich rokov trestu odňatia slobody. Ak však už v minulosti bol
odsúdený za trestný čin vraždy, potom aj v tomto prípade bude mať možnosť podmienečného
prepustenia po dvadsiatich piatich rokoch výkonu trestu.
Pre porovnanie môžeme uviesť podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia
slobody v Slovenskej republike. Podľa § 67 ods. 3 Trestného zákona osoba odsúdená na doživotie
môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu. Avšak nie
je pravidlom, že by sa v našich podmienkach ukladal za trestný čin vraždy iba trest odňatia slobody na
doživotie. Dolná hranica trestu je pätnásť rokov, horná dvadsaťpäť rokov, respektíve v kvalifikovaných
skutkových podstatách aj doživotie. Ide však o obzvlášť závažný trestný čin a v takom prípade môže byť
podľa § 67 ods. 1 osoba podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia
slobody.
Prísnosť oboch právnych úprav je teda v konečnom dôsledku podobná, aj keď systém ukladania trestov
je absolútne odlišný.
5

PRÁVNA ÚPRAVA TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY V ČESKEJ REPUBLIKE

V Českej republike bol Trestný zákon prijatý iba nedávno, v roku 2009 a účinným sa stal 1.
januára 2010. Malo by ísť teda o moderný Trestný zákon, ktorý vychádza z podmienok a potrieb terajšej
spoločnosti a berie do úvahy kriminologické výskumy a štúdie.
Vražda je v tomto právnom predpise upravená v § 140 a skutková podstata je veľmi príbuzná našej:
„Kto iného úmyselne usmrtí, bude potrestaný odňatím slobody na desať až osemnásť rokov.“ Znenie
skutkovej podstaty trestného činu je teda značne podobné, avšak trest, ktorý ukladá páchateľovi je
v podmienkach slovenského Trestného zákona pre páchateľa nepriaznivejší. Dolná hranica sa s našou
zhoduje a horná hranica je v Českej republike o dva roky trestu odňatia slobody miernejšia.
Českí zákonodarcovia nerozdelili trestný čin vraždy na dve formy tak, ako je to u nás, teda na úkladnú
vraždu a vraždu vo všeobecnosti. V druhom odseku ustanovenia o vražde však postihujú úmyselné
usmrtenie s „rozmyslom alebo po predošlom uvážení“. Táto skutková podstata sa teda so skutkovou
podstatou slovenskej úkladnej vraždy takmer zhoduje. Trest za tento trestný čin bude odňatie slobody
na dvanásť až dvadsať rokov. Opäť sa stretávame s menej prísnou právnou úpravou ako je
v Slovenskej republike, keďže tu je trest za trestný čin úkladnej vraždy podstatne vyšší – dvadsať až
dvadsať päť rokov.
Kvalifikovaná skutková podstata v treťom odseku sa vzťahuje aj na spáchanie všeobecného
trestného činu vraždy aj na spáchanie trestného činu vraždy úkladnej. Zatiaľ čo slovenská právna
úprava obsahuje dva samostatné trestné činy, ktorých kvalifikované skutkové podstaty sú skoro totožné
(odlišujú sa iba v tom, že jedna z kvalifikovaných skutkových podstát – úkladnej vraždy – obsahuje aj
spáchanie trestného činu vraždy, pričom trestný čin vraždy takúto kvalifikovanú skutkovú podstatu
neobsahuje) česká úprava akoby spojila tieto dva typy vrážd a kvalifikované skutkové podstaty sú iba
v jednom odseku – treťom. Trest za spáchanie trestného činu vraždy kvalifikovaným spôsobom je
odňatie slobody na pätnásť až dvadsať rokov alebo výnimočný trest.
Výnimočný trest je inštitút, ktorý v slovenskom trestnom práve už nepoznáme. Podľa zákona č.
140/1961 Zb. – predchádzajúceho Trestného zákona platného na území Slovenskej republiky takýto
trest existoval, bol upravený v § 29 a rozumel sa ním jednak trest odňatia slobody nad pätnásť až do
dvadsiatich piatich rokov, jednak trest odňatia slobody na doživotie. Výnimočný trest sa mohol uložiť len
za trestný čin, pri ktorom to Trestný zákon v osobitnej časti dovoľoval. Český Trestný zákon ho upravuje
v § 54. Podľa tohto ustanovenia je výnimočným trestom jednak trest odňatia slobody nad dvadsať až do
tridsať rokov, jednak trest odňatia slobody na doživotie. Výnimočný trest môže byť uložený len za
obzvlášť závažný zločin, u ktorého to Trestný zákon dovoľuje.
Podmienky kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa českej právnej úpravy teda páchateľ naplní
vtedy, ak trestný čin vraždy spácha na dvoch alebo viacerých osobách (podobne ako podľa § 144 ods. 2
a § 145 ods. 2 slovenského Trestného zákona, čo sa týka spáchania trestného činu na viacerých
osobách, spadá podľa § 138 písm. j/ do kategórie spáchania trestného činu závažnejším spôsobom
konania, teda aj podľa slovenskej právnej úpravy ide o kvalifikovanú skutkovú podstatu, keďže § 144 aj
145 v druhom odseku ako kvalifikované skutkové podstaty uvádzajú podmienku spáchania trestného
činu závažnejším spôsobom konania), na tehotnej žene (podľa slovenského Trestného zákona v § 144
ods. 2 aj 145 ods. 2 je ide o chránenú osobu – § 139 písm. b/), na dieťati mladšom ako pätnásť rokov
(rovnako ide o chránenú osobu podľa nášho Trestného zákona - §138 písm. a/), na úradnej osobe pri
výkone alebo pre výkon jej právomocí (takúto kategóriu náš Trestný zákon nepozná, ale
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prostredníctvom kvalifikovanej skutkovej podstaty na chránenej osobe je chránený aj verejný činiteľ §138 písm. h/), na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi v súvislosti s výkonom ich povinností (tiež podľa
slovenskej úpravy spadajú do kategórie chránenej osoby - §138 písm. i/), na zdravotníckom
pracovníkovi pri výkone zdravotníckeho zamestnania alebo povolania smerujúceho k záchrane života
alebo ochrane zdravia, alebo na inom, ktorý plnil svoju obdobnú povinnosť pri ochrane života, zdravia
alebo majetku vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu
podľa zákona, ďalej ak spáchal trestný čin vraždy na inom pre jeho skutočnú alebo domnelú rasu,
príslušnosť k etnickej skupine, národnosti, politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že je skutočne
alebo domnelo bez vyznania (podobná kvalifikovaná skutková podstata je aj v ustanoveniach slovenskej
právnej úpravy, ide o osobitný motív podľa § 140 písm. f/), opätovne, zvlášť surovým nebo trýznivým
spôsobom (spadá do slovenskej kategórie závažnejšieho spôsobu konania podľa § 138 písm. c/),
alebo v úmysle získať pre seba alebo pre iného majetkový prospech (v tomto prípade ide o samostatnú
kvalifikovanú skutkovú podstatu aj podľa slovenského Trestného zákona - podľa § 145 ods. 2 písm. e) v úmysle získať majetkový prospech) alebo v snahe zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin alebo z inej
zavrhnutiahodnej pohnútky (túto kategóriu možno pripodobniť k jednej z kategórii spadajúcich do
osobitného motívu - §140 písm. c/). Zásadné rozdiely sme teda medzi kvalifikovanými skutkovými
podstatami nášho trestného činu vraždy a trestného činu vraždy podľa českej právnej úpravy nenašli.
Rozdiel spočíva najmä v prísnosti trestu, keď Trestný zákon Slovenskej republiky sa javí byť prísnejší.
V ustanoveniach upravujúcich trestný čin vraždy je výslovne uvedené, že príprava na tento trestný čin je
trestná. Slovenský Trestný zákon upravuje prípravu aj pokus trestných činov všeobecne v § 13 a § 14.
Podľa týchto ustanovení je príprava na zločin (trestný čin vraždy sa považuje za zločin, keďže zločin je
úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov) trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin,
ku ktorému smerovala. Česká právna úprava o príprave stanovuje, že trestným činom sa rozumie nie
len čin súdne trestný, ale ak z jednotlivých ustanovení Trestného zákona nevyplýva niečo iné, tiež
príprava na trestný čin.
6

ZÁVER

Trestný čin vraždy upravený podľa slovenského Trestného zákona je upravený odlišne, ako
v iných právnych úpravách. Nemožno povedať, či má Slovenská republika ohľadom trestného činu
vraždy prísnejšiu alebo miernejšiu úpravu ako iné, v príspevku porovnávané právne úpravy. Viaceré
z nich totiž ukladajú páchateľovi trestného činu vraždy trest v našich podmienkach najprísnejší – trest
odňatia slobody na doživotie, avšak zároveň predpokladajú možnosť predčasného prepustenia na
slobodu po výkone určitej časti trestu. Avšak po zohľadnení všetkých porovnaní, ktorým sme sa
v príspevku venovali sa možno domnievať, že trestný čin vraždy je upravený síce odlišne s prihliadnutím
na rôzne druhy a modifikácie tohto závažného trestného činu, trest je však vo všetkých úpravách
pomerne prísny.

Použitá literatúra:
http://www.isrcl.org/Papers/2008/Terblanche.pdf
Trestné zákony Francúzska, Nemecka, Českej republiky, Kanady a Slovenskej republiky
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Mgr. Dominika Malá
dominika.mala@gmail.com
Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Slovenská republika

- 591 -

PRÍČINY VZNIKU DAŇOVÝCH ÚNIKOV A MOŽNOSTI ICH
ELIMINÁCIE ZMENAMI V TRESTNOM ZÁKONE
Martin Krnáč
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na niektoré významné aspekty daňových únikov. Význam daňových
únikov naznačuje aj fakt, že sú považované za zložité celosvetové spoločenské javy prejavujúce sa
negatívnymi dôsledkami v ekonomikách jednotlivých krajín. Cieľom autora bolo vytvoriť komplexný
pohľad na problematiku daňového úniku, a to najmä prostredníctvom objasnenia jednotlivých príčin
pôsobiacich na vznik daňových únikov a možností ich zamedzenia v intenciách trestného práva ako
i poukázaním na rôzne vymedzenia pojmu daňový únik a rôzne druhy daňových únikov. Autor vychádza
predovšetkým zo skutočnosti, že v rámci snáh o elimináciu daňových únikov je nevyhnutné zaoberať sa
analýzou príčin ich vzniku. Faktorov podmieňujúcich vznik daňových únikov je mnoho, pričom autor
kladie dôraz najmä na legislatívny faktor s poukazom na nedostatky aktuálneho znenia Trestného
zákona.
Kľúčové slová: daň, daňový únik, príčina, eliminácia
Abstract: Presented work focuses on some important aspects of tax evasion. The importance of tax
evasion implies also the fact that they are considered a complicated global social phenomena
manifesting itself in negative consequences in the economies of individual countries. Author’s intention
was to create a comprehensive view over the tax evasion, particularly by clarification of the individual
causes affecting the formation of tax evasion and their prevention within the purview of criminal law as
well as by pointing to the different definition of tax evasion and various types of tax evasion. Author is
working mainly with the fact that it is necessary to consider the analysis of the causes of the tax evasion
formation within the efforts to eliminate them. There are many factors instigating the formation of tax
evasion whereas the author places particular emphasis on legislative factor with reference to limitations
of the current wording of the Criminal Code.
Key words: tax, tax evasion, cause, elimination

I keď sú daňové úniky medzi odborníkmi z praxe ako i teoretikmi, politikmi, novinármi často
diskutovanou problematikou, o ich príčinách nebolo doposiaľ publikovaných mnoho článkov.
Existencia daňových únikov je úzko prepojená so samotnou existenciou daní. Pohľadom
do minulosti sa dozvedáme, že daňový únik nie je len problémom súčasnosti, resp. nedávnej minulosti.
S odmietaním platenia daní sa môžeme stretnúť už v 4. storočí pred n. l. v starovekom Grécku, kde
kolónie Atén odmietali platiť neprimerane vysoké dane. V stredoveku filozofovia venujúci sa daňovej
problematike sformulovali okrem iného aj právo na odpor proti daňovému útlaku. S týmto právom sa
môžeme stretnúť aj vo francúzskej Deklarácii práv človeka a občana z roku 1789. V minulosti sa právo
na odpor prejavovalo v dvoch podobách, a to v otvorenej podobe ako vzbura a v skrytej podobe ako
daňový únik. V roku 1916 vo Francúzsku sa môžeme po prvýkrát stretnúť so zakotvením daňového
úniku ako trestného činu do legislatívy štátu. Postupne bolo neplnenie alebo vyhýbanie sa daňovej
povinnosti označené ako trestný čin v celom civilizovanom svete.
V odbornej literatúre sa vzhľadom na všeobecnú rozmanitosť daňových deliktov môžeme
stretnúť s rôznymi vymedzeniami pojmu „daňový únik“. Pri vymedzení tohto pojmu možno často badať
terminologickú nepresnosť. Túto nepresnosť spôsobujú výrazy, ktoré môžu mať u rôznych autorov
rozdielny význam.
Za daňový únik v užšom zmysle slova môžeme považovať neplatenie daní v rozpore so
zákonom. Daňový únik v širšom zmysle slova je chápaný nielen ako porušenie zákona, ale je ním aj
vyhýbanie sa daňovej povinnosti, ktoré zákon poskytuje (teda akési šikovné využitie možností
v medziach zákona).
Vo všeobecnosti teda daňovým únikom rozumieme zákonom dovolené alebo protizákonné
zníženie daňového základu, vyúsťujúce do zníženia výnosov jedného druhu daní a do prípadného
zvýšenia iného druhu daní. Daňový únik nie je spravidla žiaduci, ba vyslovene nežiaduci a striktne
1
sankcionovaný je v prípade jeho nelegálnosti, právnej nedovolenosti. Taktiež daňový únik môžeme
1

Grúň, L., Králik, J.: Základy finančného práva na Slovensku, MANZ, Bratislava, 1997, s. 58
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označiť ako výsledok celkového ekonomického správania sa daňových subjektov upriameného na
zníženie daňovej povinnosti daňového subjektu voči štátu na legálnom alebo nelegálnom princípe.
Avšak pri vymedzení pojmu daňový únik vo svetovom meradle je potrebné vychádzať zo špecifík,
tradícií, národného naturelu ako i legislatívy rôznych štátov.
Niektorí autori vidia integrálnu podstatu daňového úniku v sprenevere štátnych financií
2
pochádzajúcich z daní, ktoré sú zdrojom štátneho rozpočtu. Daňový únik je podľa nich vlastne rezultát
daňového deliktu.
V najširšom zmysle slova teda daňový únik zahŕňa tak legálny, resp. oprávnený únik, ako
i nezákonný únik, legálne rovnako ako nelegálne vyhýbanie sa daňovej povinnosti v medzinárodnom
meradle i v rámci jednej krajiny, zneužitie práva „úteku pred daňami“, daňové raje, slobodnú voľbu
najmenej zdaneného postupu alebo podhodnotenie predmetu zdanenia, „podvod voči zákonom“ ako
3
i tieňovú ekonomiku.
Vzhľadom na vyššie uvedené, daňové úniky môžeme členiť na legálne a nelegálne daňové
úniky. Legálny daňový únik má dvojaký význam. Môže vznikať ako dôsledok využívania jednotlivých
ustanovení daňových zákonov zo strany subjektu daňovej povinnosti, kedy dochádza k znižovaniu
daňovej povinnosti alebo úplnému nezaplateniu dane. Za legálny daňový únik však môžeme považovať
aj vyhýbanie sa daňovej povinnosti, kedy subjekt daňovej povinnosti využíva prostriedky, ktorými sa
zákon snaží obísť. Takéto konanie môžeme označiť ako konanie na hranici zákonnosti.
Súčasná platná legislatíva umožňuje daňovníkovi využiť viacero možností ako si znížiť daňovú
povinnosť alebo sa úplne vyhnúť zaplateniu dane. Typickým príkladom legálneho daňového úniku je
ustanovenie § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
ktoré ponúka pri uplatnení výdavkov súvisiacich s dosiahnutými príjmami z podnikania, z inej
samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu možnosť uplatniť za splnenia podmienok stanovených
zákonom buď skutočnú evidenciu výdavkov alebo paušálnu sadzbu výdavkov vo výške 40%. Pokiaľ
daňovník dosiahol výdavky nižšie a nie je oboznámený o tejto možnosti, platí samozrejme aj vyššiu
daň. Pokiaľ o nej vie, využíva legálnu možnosť skrátiť si daňovú povinnosť.
Ďalším príkladom je zdržanie sa daňovníkom zdaniteľnej činnosti alebo realizácie zdaniteľných
obchodov v prípade nadmerného daňového zaťaženia. Ide o prípady, kedy nad určitou hranicou príjmu
je sadzba dane príliš vysoká. Takéto znižovanie daňovej povinnosti však za účinnosti súčasnej
legislatívy nie je možné (takéto konanie bolo typické pri dani z príjmov pri progresívnej sadzbe dane).
Avšak i samotné využívanie medzier v daňovom zákonodarstve v dôsledku nejasnosti,
nezrozumiteľnosti, príp. rozpornosti zákonov je príkladom legálneho daňového úniku.
Vyššie uvedené skutočnosti vyplývajú z prirodzeného práva daňovníka vyhýbať sa daňovej povinnosti,
tým že minimalizuje svoju daňovú povinnosť, bez toho aby súčasne porušoval zákon.
Nelegálny daňový únik vzniká ako dôsledok zatajovania skutočností rozhodujúcich pre
uloženie dane alebo stanovenie základu dane. Taktiež vzniká na základe predstierania skutočností,
ktoré poskytujú daňovníkovi možnosť vyhnúť sa daňovej povinnosti (napr. vykazovanie fiktívnych
výdavkov v účtovníctve). Nelegálnym daňovým únikom je teda priame a otvorené, resp. skryté
porušovanie zákonov. Pri tomto type daňového úniku rozlišujeme daňovú defraudáciu (zatajovanie
určitej časti majetku) a daňovú malverizáciu (zatajovanie časti tržieb alebo sprenevera peňazí).
Mnohokrát však nevieme jednoznačne určiť, či v konkrétnom prípade pôjde o legálny alebo
nelegálny únik, nakoľko nie je jasná hranica medzi zákonnosť a nezákonnosťou, teda medzi legálnym
a nelegálnym daňovým únikom.
Ako môžeme vidieť, pri vymedzení daňového úniku a jeho hraníc je badateľná istá miera
neurčitosti. Vzhľadom k právne nepresnému vymedzeniu tohto deliktu ako i nedokonalým nástrojom
jeho merania je aj posudzovanie rozsahu, či už štatistické alebo ekonomické, dosť neurčité
a neodzrkadľujúce skutočný stav. Pokiaľ ide o rozsah daňových únikov môžeme sa stretnúť
s množstvom údajov. Niektoré štatistiky odhadujú, že na Slovensku ide o 40 % daňových príjmov, iné
odhady hovoria o 23 %, príp. len o 15 %. Ako môžeme vidieť, najvyšší odhad je oproti najnižšiemu
takmer trojnásobný. Tieto rozdiely teda jasne ukazujú neistý rozsah tohto javu. Výsledky meraní
daňových únikov sú veľmi približné a predkladané čísla veľmi často nie sú podložené.
Vznik daňových únikov je odrazom mnohých rôznorodých a neustále sa meniacich faktorov.
Medzi hlavné faktory vzniku daňových únikov môžeme zaradiť najmä:
1. psychologické,
2. spoločensko-politické,
3. sociálne a etické,
4. daňovo-technické,
5. ekonomické,
2
3
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Martinez, J.-C.: Daňový únik, HZ Praha, Praha, 1995, s. 7

- 593 -

6. legislatívne.
Psychologické faktory podmieňuje najmä výška individuálneho daňového zaťaženia, resp.
subjektívne pociťované daňové zaťaženie daňovníka (pomer medzi celkovou výškou daní a odvodov
a celkovým príjmom pred zdanením). Pri neprimerane vysokom individuálnom daňovom zaťažení
môžeme hovoriť o tzv. daňovom podráždení daňovníka, ktoré sa môže prejavovať u každého
daňovníka odlišne, pričom častým prejavom je práve daňový únik. Daňové podráždenie daňovníka
závisí od osobnostného typu daňovníka ako i od druhu dane (nepriame dane vyvolávajú pocit menšej
záťaže ako priame), metódy stanovenia výšky dane (ak sa pri stanovení výšky dane uplatňuje celý rad
prvkov, ktoré znižujú daň, zmierňuje to aj odpor daňovníka k plateniu daní), spôsobu výberu dane
(daňovníci ťažšie akceptujú dane vyberané prostredníctvom daňového priznania ako dane vyberané
zrážkou) a existencie dane v historickom kontexte (relatívne nové dane uplatňované kratší čas
vyvolávajú u daňovníkov dojem väčšej záťaže).
Podstata spoločensko-politických faktorov spočíva v tom, že daňové úniky sú prejavom
nesúhlasu daňových subjektov s daňovou politikov vlády a jej politickými rozhodnutiami. Teda daňový
únik môžeme považovať za formu protestu daňovníka. Taktiež možno konštatovať, že uplatňovanie už
vyššie spomínaného práva na odpor proti daňovému útlaku sa v súčasnej dobe prejavuje počas volieb,
kedy presadzovanie pre občanov nevyhovujúceho daňového systému určitým politickým zoskupením
v predvolebnej kampani, má poväčšine za následok neúspech tohto zoskupenia vo voľbách. Práve
preto väčšina politických strán v predvolebnej kampani sľubuje zníženie, príp. upravenie daní, avšak po
volebnom úspechu tak neurobí a v mnohých prípadoch dane dokonca zvyšujú. Výkon práva na odpor
proti daňovému útlaku však môže mať aj iné prejavy, napr. masové protesty, útoky na daňových
úradníkov a pod. Pre vznik daňových únikov je rozhodujúca aj celospoločenská klíma. Z prieskumov
vyplýva, že verejná mienka považuje daňové úniky za spoločensky menej závažné. Je to na škodu veci,
nakoľko je známe, že sila verejnej mienky dokáže v mnohých prípadoch potencionálnym páchateľom
trestných činov „zabrániť“ takémuto konaniu, a to najmä z obavy ich spoločenského odsúdenia.
Zaujímavým je však kontrast názoru verejnej mienky v celosvetovom meradle so samotnou „pozíciou“
daňových trestných činov v určitej hierarchii trestných činov určenej podľa závažnosti, najmä s ohľadom
na výšku trestnej sadzby. Napríklad daňový únik sa v Spojených štátoch amerických hodnotí ako tretí
najzávažnejší zločin po vražde a obchode s drogami.
Na vznik daňových únikov nepochybne vplývajú aj sociálne a etické faktory. Ako príčinu
daňových deliktov môžeme teda uviesť nielen nízku daňovú etiku, ale i nedostatok občianskej
uvedomelosti v daňovej oblasti. Na správanie daňovníka nepochybne negatívne vplýva nízke právne
vedomie, neefektívne nakladanie so štátnymi financiami, ale v neposlednom rade i prítomnosť čiernej
ekonomiky. Daňovníci sú často demotivovaní tým, že mnoho páchateľov daňových únikov bolo síce
odhalených, ale v konečnom dôsledku len malá časť z nich bola potrestaná.
Vychádzajúc z mechanizmov daňových systémov možno daňovo-technické faktory vnútorne
rozdeliť na mieru daňového zaťaženia, mechanizmus daňovej kontroly a mechanizmus zdanenia.
Mieru daňového zaťaženia zaraďujeme medzi daňovo-technické faktory, avšak úzko súvisí aj so
spoločensko-politickými faktormi. Daňový subjekt pri zvyšovaní daňového zaťaženia nad jeho daňovú
únosnosť stráca záujem dosahovať vyšší daňový základ, čoho dôsledkom je daňový únik.
Značnou mierou k vzniku daňových únikov prispieva i nedokonalosť mechanizmu daňovej
kontroly. Na kvalitatívne vysokej úrovni chýbajúci informačný systém umožňujúci promptné získavanie
dôležitých informácií o daňových subjektoch a ich následné vyhodnocovanie, ale i personálne,
materiálne, finančne a odborne nepostačujúco vybavená daňová správa určite neprispieva k eliminácii
daňových únikov ale práve naopak.
Daňová kontrola je nevyhnutná najmä z dôvodu, že veľká časť daní sa vyberá prostredníctvom
daňového priznania. Avšak nie všetky daňové priznania môžu byť skontrolované, pretože by sa
neúmerne zvyšovali administratívne výdavky daňového systému a tým by sa znižovala celková jeho
efektívnosť. Ani v krajinách s dokonalejším daňovým systémom nie sú overované všetky daňové
4
priznania. Zo štatistík vyplýva, že je skontrolovaných menej ako 10 % podaných daňových priznaní.
V súčasnosti na Slovensku uplatňovaný mechanizmus zdanenia do určitej miery vedie daňovníka
k zatajovaniu, resp. predstieraniu skutočností vedúcich k minimalizácii daní. Ide predovšetkým o dane
z príjmov, pri ktorých sa daňovník sám počíta daňový základ, uplatňuje odpočítateľné položky, vedie
účtovníctvo a sám si vypočíta daň, ktorú uvedie do daňového priznania. Skutočnosť, že daňovník si
sám vypočíta daň a vyplňuje daňové priznanie, ho zvádza k daňovým únikom. V zmysle zákona je však
daňovník zodpovedný za správnosť údajov uvedených v daňovom priznaní. Môžeme teda konštatovať,
že spôsob výberu daní formou daňového priznania je teda rizikovejší pre vznik daňových únikov ako iné
spôsoby výberu (napríklad zrážkový spôsob). Zrážkovým spôsobom však nemožno vyberať daň zo
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všetkých príjmov, majetku a spotreby, nakoľko ide o pomerne nákladný a administratívne náročný
5
spôsob.
Na vznik daňových únikov majú vplyv i ekonomické faktory. Tieto úzko súvisia s vyspelosťou
ekonomiky tej ktorej krajiny. Vo vyspelých krajinách v porovnaní s rozvojovými krajinami môžeme badať
odlišnú formu i rozsah daňových únikov, pričom vo vyspelých krajinách sa častejšie stretávame práve
s dokonalejšími formami daňových únikov. Teda na daňové úniky má vplyv charakter daňového
systému, resp. daňovej sústavy, kvalita kontrolných mechanizmov ako i samotná správa daní. Živnou
pôdou pre daňové úniky sú i krajiny s transformujúcou sa ekonomikou, kde rozsiahle daňové reformy
prinášajú veľký počet zmien. Ako príklad takejto krajiny bohužiaľ môžeme označiť Československo po
roku 1989 a v deväťdesiatych rokoch i samotné Slovensko. Prudko sa meniace ekonomické prostredie,
neustálenosť, absencia ako i neznalosť daňových zákonov boli príčinou vzniku a rastu daňových
únikov. Pri ekonomických faktoroch je nevyhnutné spomenúť i vplyv ekonomických cyklov na vznik
daňových únikov. Ekonomika v období ekonomického rastu robí daňové bremeno ľahším, čím klesá
i rozsah daňových únikov. Na druhej strane daňové bremeno v období hospodárskej recesie je brané
ako priveľká záťaž, teda odpor voči daniam rastie, čoho následkom je nárast daňových únikov. Do tejto
kategórie faktorov si dovolíme zaradiť i daňovú konkurenciu, paradoxne presadzovanú vo vyspelých
krajinách sveta. Práve komparatívne výhody sú faktorom vzniku daňových únikov.
Legislatívne faktory patria medzi najvýznamnejšie faktory vzniku daňových únikov. Kvalitatívna
úroveň zákonov je dôležitá jednak v rovine prevencie ako i v rovine represie. Prepracovaná legislatíva,
kedy jednotlivé zákony tvoria navzájom prepojený, neprotirečiaci si celok, nepochybne veľkou mierou
prispieva k eliminácii daňových únikov. V takýchto podmienkach je náročnejšie realizovať daňové úniky,
resp. realizovať daňové úniky bez odhalenia. Avšak daňové zákony v podmienkach Slovenskej
republiky sa najmä v minulosti príliš často menili ale i stále menia, pričom ich nestálosť sa stáva
príčinou ich neprimeranej zložitosti. Len pre zaujímavosť uvedieme, že v priebehu deväťdesiatych
rokoch boli v Slovenskej republike novelizované daňové zákony viac ako sedemdesiatpäťkrát.
Avšak v procese zamedzovania daňových únikov nepostačujú len kvalitne prepracované daňové
zákony (i keď sú dôležitým a nevyhnutným predpokladom), ale je nevyhnutné, aby bol na kvalitatívne
vysokej úrovni i samotný Trestný zákon. V tejto súvislosti považujeme za užitočné spomenúť, resp.
navrhnúť niektoré prípadné zmeny v legislatívnej úprave daňových trestných činov, ktoré by mohli
prispieť k eliminácii daňových únikov:
● Zmena v subjektívnej stránke daňových trestných činov - na naplnenie trestnosti všetkých
daňových trestných činov je potrebné úmyselné konanie páchateľa, čo má za následok, že tieto
trestné činy nie je možné spáchať z nedbanlivosti. Predpokladá sa teda úmysel, ktorého
dokazovanie je však problematické. Určite stojí sa zamyslieť na tým, či by nebolo vhodnejšie pre
zamedzenie daňovej trestnej činnosti, keby trestné činy daňové, resp. vybrané skutkové podstaty
týchto trestných činov bolo možné spáchať aj z nedbanlivosti (v rámci rekodifikácie Trestného
zákona v roku 2005 sa aj navrhovala zmena, aby trestný čin skrátenia dane a poistného by bolo
možné spáchať aj z nedbanlivosti, avšak tento návrh vtedy neprešiel).
● Rozšírenie skutkových podstát daňových trestných činov - taktiež stojí za zamyslenie sa
nad tým, či právna úprava v tejto oblasti predstavuje v súčasnosti dostatočnú ochranu verejných
záujmov a či by nebolo vhodné podľa môjho názoru „skromne definované“ skutkové podstaty
trestných činov daňových v rámci Trestného zákona rozšíriť.
● Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb do nášho právneho systému rekodifikácia Trestného zákona v roku 2005 sa do určitej miery dotkla aj daňových trestných
činov. Avšak najdôležitejšia zmena, ktorá sa navrhovala a ktorá by umožňovala za tieto trestné
činy stíhať aj právnické osoby nebola nakonec schválená. Trestným postihom právnických osôb
sa sledovala účinnejšia ochrana významných spoločenských záujmov s cieľom aktivizovať
zodpovedných pracovníkov právnických osôb, aby v rámci svojich možností ovplyvňovali
fungovanie korporácie spoločensky žiaducim smerom. Podľa súčasnej právnej úpravy Trestného
zákona, ak sa aj podarí pre trestný čin spáchaný v záujme určitej právnickej osoby vyvodiť
individuálnu trestnú zodpovednosť, potom uložený trest nemusí mať z hľadiska generálnej
prevencie želateľný účinok Podľa môjho názoru kumuláciou individuálnej a kolektívnej trestnej
zodpovednosti by bolo možné očakávať zvýšenie regulatívneho účinku trestného práva.
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● Zavedenia novej skutkovej podstaty trestného činu „marenie výkonu daňovej kontroly“ určitým spôsobom k eliminácii daňových únikov by mohol prispieť nový druh reštrikčného
opatrenia voči takým daňovým subjektom, ktoré svojím správaním bránia správcovi dane
v začatí, samotnom výkone a ukončení daňovej kontroly. Nie je žiaduce, aby častými
obštrukciami zo strany daňových subjektov nebolo umožnené správcovi dane vykonávať jeho
základné zákonné postupy v súvislosti so správou a výberom daní.
● Zvýšenie trestných sadzieb pri daňových trestných činoch - domnievam sa, že
legislativne zmeny len v podobe prijímania prísnejších trestov pre páchateľov, resp. v zvyšovaní
trestných sadzieb nemožno považovať za výlučné prostriedky eliminácie daňových únikov.
Taktiež len samotná kriminalizácia konaní smerujúcich k napĺňaniu skutkových podstát trestných
činov daňových v žiadnom prípade nemôže vyriešiť zásadný problém, ktorým je dosiahnutie
takého stavu, aby štát na daniach dostal to, čo mu zo zákona patrí. Totiž prísny postih
nepodmienečnými trestami, ktorých sa v tejto súvislosti mnohí často domáhajú, spôsobuje štátu
dvojakú škodu. Predovšetkým na nezaplatenej dani a nezanedbateľné sú aj náklady na pobyt
odsúdeného vo výkone trestu, ktoré v konečnom dôsledku znáša zase iba občan – daňový
poplatník. Okrem trestného postihu treba hľadať nové a inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia
legislatívny priestor tak, aby štát mohol v neformálnom administratívnom konaní dosiahnuť
uspokojenie svojich nárokov za nezaplatenú daň na majetku povinného, bez zdĺhavého a
nákladného trestného konania. Podobné postupy sa bežne používajú v mnohých cyspelých
krajinách (napr. v USA).
Možno však konštatovať, že politika, morálka a ekonomika sú iba faktory, ktoré vzniku daňových
únikov napomáhajú. Vytvárajú priaznivé prostredie a pôsobia ako katalyzátory hlavných príčin, ktoré je
potrebné hľadať inde. Hlavné príčiny daňových únikov sú totiž skryté v samotnom daňovom systéme.
Predovšetkým vychádzajú z mechanizmov a koncepcie daňového systému, ktorý vystavuje daňovníka
k pokušeniu podvádzať, čo vedie k daňovým únikom takmer automaticky. Ďalej sú dôsledkom natoľko
sa zvyšujúceho daňového zaťaženia, že sa subjekt daňovej povinnosti cíti takmer oprávnený týmto
daniam odporovať.
Rovnako rozmanité ako príčiny sú i formy daňových únikov. Podobne ako príčiny aj formy
daňových únikov sa v čase a priestore menia. Daňové úniky môžeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi, od
tých najjednoduchších až po tie najzložitejšie. Podnikateľ, ktorý navyšuje svoje náklady fiktívnymi
faktúrami alebo osoba predávajúca nehnuteľnosť, ktorá prizná nižšiu predajnú cenu (ak príjem
z predaja nehnuteľnosti podlieha dani z príjmu), sa dopúšťajú podvodu spočívajúcom v daňovom úniku,
ktorý však vôbec nemôžeme porovnávať s daňovou stratégiou medzinárodného koncernu
využívajúceho vnútropodnikové ceny služieb.
Uvediem najrozšírenejšie formy realizácie daňových únikov:
1. znižovanie zdaniteľného príjmu (znižovanie základu dane), resp. nepriznanie zdaniteľného
príjmu prostredníctvom:
a)
zatajovania hotovostných príjmov (tzv. daňová malverizácia),
b)
zatajovania majetku (tzv. daňová defraudácia) a manipulácie v oceňovaní
majetku, realizovaných výrobkov, zásob, atď.,
c)
poukazovanie platieb v bezhotovostnej forme na osobné účty alebo
neregistrované podnikateľské účty,
d)
časové rozlíšenie nákladov a výnosov budúcich období v rozpore s právnymi
predpismi,
e)
uplatňovanie možností vyplývajúcich z medzinárodného podnikania.
2. zvyšovania, resp. nadhodnocovania daňových nákladov (výdavkov), ktoré správca dane
nedokáže z dôvodu dôkaznej núdze odhaliť:
a) viacnásobné zaradenie tých istých nákladov (výdavkov),
b) fiktívne výdavky uskutočnených ako i neuskutočnených obchodov,
c) nesprávne určovanie obstarávacej ceny alebo nesprávne odpisovanie hmotného
a nehmotného investičného majetku,
d) tvorba opravných položiek a rezerv na ťarchu daňovo uznateľných nákladov,
e) zneužitie účtovných možností,
f) zneužitie informácií z oblasti daňovej legislatívy, daňovej kontroly,
g) prostredníctvom odlivu úrokov z cudzieho kapitálu.
3. iné formy daňových únikov:
a)
tzv. „papierové obchody“ – nezrealizované obchodné transakcie, ktoré sú
zaúčtované ako zrealizované,
b)
tzv. „dve knihy“ – účtovné manipulácie založené na dvoch postupoch účtovania,
c)
tzv. „transfer pricing“ – cenové transfery spočívajúce v uplatňovaní takých cien,
ktoré sa odlišujú od cien na trhu, a tým sa transferuje zdaniteľný zisk,
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d)
tzv. „biele kone“ – nelegálne podnikanie cez fiktívnu spoločnosť prostredníctvom
nastrčenej najčastejšie nemajetnej osoby (napr. určitá organizovaná skupina zrealizuje
nákupy tovaru vysokej hodnoty na faktúru bez zaplatenia, pričom tento tovar následne
predá s čistým ziskom bez zdanenia),
e)
tzv. „daňový holding“ – využitie presunu aktív v prípade úpadku medzi materskou
a dcérskou spoločnosťou,
f)
tzv. „práca na čierno“ – vyhýbanie sa plateniu daní zo závislej činnosti
zamestnávaním osôb bez oznámenia príslušnému orgánu,
g)
fiktívne deklarovanie exportu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam
a následné uplatnenie nadmerného odpočtu DPH a oslobodenie od DPH a spotrebnej
dani,
h)
fiktívne deklarovanie tranzitu cez tuzemsko, pričom v skutočnosti ide o dovoz,
ktorý by mal podliehať DPH a spotrebným daniam,
i)
nezaevidované a nezdanené príjmy v povolených herniach ako i príjmy
z nepovolených herní z hazardných hier, kasín, a výherných automatov,
j)
nelegálna výroba a preprava cez hranice tovarov podliehajúcich spotrebným
daniam (napr. alkohol, cigarety, atď.)
k)
príjmy z kriminálnej činnosti, ktoré nepodliehajú žiadnej kontrole, evidencii a teda
ani zdaneniu (napr. príjmy z tzv. „výpalného“, krádeží, obchodu s drogami a „bielym
mäsom“, prostitúcie, pornografie, atď.),
l)
iné príjmy nepostihnuteľné z dôvodu dôkaznej núdze správcu dane (napr. úplatky,
prepitné, atď.)
Vzhľadom na to, že daňové úniky na dani z pridanej hodnoty, spotrebných daniach a daňové
úniky s medzinárodným prvkom sú obzvlášť nebezpečné spôsobujúce štátu obrovský odliv finančných
prostriedkov, práve na ne by som chcel upriamiť pozornosť. Tieto úniky sú špecifické premyslenými
krokmi často organizovanej skupiny so zložitou štruktúrou podnikateľských subjektov a nepochybne
náročnosťou ich odhaľovania.
Daň z pridanej hodnoty (DPH) ako prostriedok daňových únikov
DPH môžeme označiť ako viacnásobnú daň zo spotreby, ktorá sa uplatňuje na každom stupni
výrobného a distribučného reťazca. Jej špecifikom je zdanenie tovarov a služieb na výstupe
a uplatnenie si odpočtu zaplatenej dane na vstupe. Práve toto špecifikum je slabou stránkou tejto dane.
Snahou platiteľov DPH je zvyšovať DPH na vstupe tak, aby prevýšila DPH na výstupe. Pri prevýšení
DPH na vstupe vzniká platiteľovi právo na uplatnenie tzv. nadmerného odpočtu, teda vrátenia tejto
sumy zo štátneho rozpočtu. Napriek neustálym novelizáciám zákona upravujúceho daň z pridanej
hodnoty (či už aktuálneho zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov alebo predchádzajúceho zákona č. 222/1992 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov), ktoré neustále prispievali k sprísneniu podmienok uplatnenia odpočtu v našom
daňovom systéme, stále ide o pomerne častý prípad daňových únikov. Daňové úniky sa najčastejšie
realizujú tak, že sa vytvoria „podnikateľské subjekty“, ktoré vystavujú fiktívne daňové doklady za fiktívne
predaje, čím sa zabezpečí vzájomná zhoda medzi zápismi v účtovníctve a dokladmi.
Spotrebné dane ako prostriedok daňových únikov
Už samotnými daňovými únikmi na spotrebných daniach štát prichádza o nemalé finančné
prostriedky, avšak výška daňového úniku pri spotrebných daniach nie je často krát konečná, pretože
vytvára základ pre daňové úniky na dani z pridanej hodnoty a na dani z príjmov v rámci toho istého
prípadu. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky bolo uskutočnených mnoho krokov s cieľom
zamedziť daňové úniky v tejto oblasti. Aj napriek viackrát upravovanej legislatíve (boli zavedené
samostatné daňové zákony pre samostatné spotrebné dane, kolkové známky, zákaz predaja kusových
cigariet, atď.) daňové úniky na spotrebných daniach sú stále prítomné. Spomenieme najčastejšie formy
realizácie:
1. pri spotrebnej dani z liehu:
a)
nelegálnou výrobou alkoholu,
b)
deklarovaním liehu na vývoz oslobodeného od spotrebnej dani a od dani
z pridanej hodnoty, avšak v skutočnosti tento lieh ostane v tuzemsku,
c)
deklarovaním liehu dovezeného na naše územie ako tranzitného tovaru, ktorý
však nie je tranzitným tovarom, neprechádza cez naše územie do tretej krajiny, ale
zostáva v tuzemsku.
2. pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:
a)
nelegálnou výrobou a dovozom cigariet.
3. pri spotrebnej dani z vína:
a) nelegálnou výrobou a dovozom vína.
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Medzinárodné daňové úniky
Daňové úniky však nie sú len vnútorným problémom toho ktorého štátu, ale sú i záležitosťou
medzinárodného rozmeru. Medzinárodné daňové úniky vznikajú predovšetkým v dôsledku rozdielností
právnych úprav jednotlivých štátov, a to najmä využívaním výhod priaznivejšej právnej úpravy. K týmto
únikom dochádza využívaním dvoch hlavných metód:
1.
prevodom zisku medzi podnikmi so sídlami v rôznych štátoch (kapitálovo, personálne
alebo inak prepojenými), zo štátu s vyšším zdanením do štátu s nižším zdanením pomocou
manipulácie s cenou operácií uskutočňovaných medzi týmito podnikmi prostredníctvom tzv.
„prevodných cien“ – transfer pricing a
6
2.
znižovaním zisku pomocou manipulácie s nákladmi vynaloženými na službu.
Jednou z najrozšírenejších foriem medzinárodných daňových únikov sú daňové raje. Ide
o fiktívne prenesenie sídla spoločnosti do štátu označovaného ako daňový raj (tzv. offshore
centrum), kde daňový únik častokrát nie je protiprávnym konaním. Môžeme rozlíšiť štyri
kategórie využívania daňových rajov – od najlegálnejšieho po najnelegálnejší:
1.
využívanie daňových rajov bez daňovej motivácie – sem patria operácie s daňovými
rajmi bez akéhokoľvek vplyvu na dane štátu, kde je subjekt daňovej povinnosti daňovým
rezidentom (napr. pobočka zahraničnej banky v daňovom raji, ktorá úplne podlieha daňovej
povinnosti v domovskej krajine),
2.
využívanie daňových rajov s daňovým účinkom bez porušenia zákona (napr. daňové
oslobodenie určitého subjektu daňovej povinnosti v daňovom raji na určité obdobie pre vopred
určené investície; cieľom môže byť podpora zamestnanosti v krajine),
3.
medzinárodná daňová stratégia spočívajúca vo vyhľadávaní daňovo najmenej
nákladného spôsobu pre daňovníka,
4.
využívanie daňových rajov pre daňové podvody – daňovník sa snaží vyhnúť daňovej
povinnosti podvodným spôsobom.
Spôsoby realizácie medzinárodných daňových únikov sú rôzne. Mnohé z týchto spôsobov, resp.
foriem sa prekrývajú, kombinujú a využívajú v rozličnej miere podľa konkrétneho prípadu. Z tých
najčastejšie realizovaných okrem už vyššie uvedených dvoch hlavných metód spomeniem:
1.
zakladanie holdingových spoločností, príp. fiktívnych spoločností s cieľom
minimalizovať daňové zaťaženie daňovníka, resp. obchádzať daňovú povinnosť (tzv. „daňový
holding“),
2.
manipulácia so sídlom spoločnosti daňovníka, kedy dochádza k využívaniu
rôznych právnych predpisov krajín (za sídlo spoločnosti daňovníka sa môže považovať miesto
odkiaľ sa spoločnosť riadi a kontroluje alebo aj miesto registrácie – na základe dvojitej registrácie
môže daňovník požadovať daňové úľavy dvakrát),
3.
využívanie výhod poskytovaných zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia
uzavretých medzi štátmi (tzv. „treaty shopping“),
4.
kapitalizácia filiálky daňovníka na základe dlhu, ktorá umožňuje nezdanenie
úrokov, ktoré inkasuje materská spoločnosť.
Ako môžeme vidieť z vyššie uvedeného - daňový únik je zložitý celosvetový spoločenský jav.
Poznajú ho všetky krajiny, či už vyspelé alebo rozvojové, prinajmenšom zo sociologického hľadiska.
Z právneho hľadiska nie sú totiž daňové delikty všade posudzované rovnako prísne. Nie každá
legislatíva ich zakotvuje ako trestné činy, avšak s určitosťou ich označuje ako protispoločenské javy.
Aj napriek tomu, že za daňové úniky hrozili a hrozia prísne sankcie a boli a sú odsudzované
nielen v prejavoch politikov, ale i samotnými právnymi a ekonomickými teoretikmi, stále existujú
a prežívajú vo všetkých krajinách sveta už dlhé stáročia. Menila sa iba ich forma. Mohli by sme uviesť
veľké množstvo príkladov – od odmietnutia kolónií Atén platiť dane, cez pašerákov soli v 18. storočí,
ktorým hrozili galeje alebo poprava, až po sofistikované systémy skrátenia dane, ktoré sa objavili v 20.
storočí.
Avšak akokoľvek sú daňové úniky prísne trestané a odsudzované politikmi, skutočnosťou
zostáva, že verejnosť ich často za odsúdeniahodné nepovažuje. Teda ide o veľmi zvláštny delikt, ktorý
je na jednej strane právnym poriadkom prísne postihovaný a na druhej strane je verejnej mienke
ľahostajný.
Na záver možno konštatovať, že na zlepšenie tohto nepriaznivého stavu v podmienkach
Slovenskej republiky je nevyhnutné nielen zlepšiť, zjednodušiť a sprehľadniť daňové zákony, teda
nielen prijať opatrenia v daňovej legislatíve, ale je nevyhnutné i prijať radikálne opatrenia v oblasti
trestného práva. Okrem týchto zmien v legislatíve nemôžeme zabúdať na personálne, technické,
materiálne i kompetenčné posilnenie ako daňovej kontroly tak i finančnej polície. Väčší prínos daní
6
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do štátnej pokladnice by sa mohol zabezpečiť aj lepšou prepojenosťou jednotlivých kontrolných úradov,
t.j. lepším prepojením kontroly daňových a colných úradov v spolupráci s finančnou políciou.
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PRÁVNE ASPEKTY EXTRÉMIZMU
Ivana Pastvová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta

Abstrakt: Problematika extrémizmu sa na verejnosti zviditeľnila predovšetkým prejavmi rasizmu
a intolerancie. Extrémizmus je jedným z najnebezpečnejších protispoločenských javov modernej
demokratickej spoločnosti. Charakteristickým znakom každej takejto spoločnosti je rôznorodosť jej
názorov a postojov. Určitá časť spoločnosti sa však prikláňa k extrémne idealistickým až radikálnym
postojom a tieto svoje postoje sa snaží viac či menej razantne presadzovať s použitím legálnych aj
nelegálnych prostriedkov, vrátane extrémistických činov. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že
individuálne prejavy jednotlivcov so sklonmi k extrémizmu nie sú väčšinou pre celkovú stabilitu a
bezpečnosť spoločnosti tak závažné ako skupinové aktivity organizovaných extrémistov. Tie
predstavujú reálnu bezpečnostnú hrozbu pre demokratický vývoj v spoločnosti, pre samotné ústavné i
štátne orgány a inštitúty, v neposlednom rade však aj pre život, zdravie a majetok osôb. Za nežiadúce
je tiež nutné považovať skutočnosť, keď verejnosť alebo aspoň jej podstatná časť je k prejavom
extrémizmu ľahostajná, alebo s ním dokonca sympatizuje. V tomto prípade ide o nebezpečný
protispoločenský jav, ktorý môže viesť k sociálnym konfliktom, útokom proti demokratickým princípom,
proti spoločenskému usporiadaniu a dokonca až k politickej destabilizácii. K radikálnym postojom a k
nárastu extrémistických prejavov dochádza za určitých spoločenských podmienok, z ktorých za
najzávažnejšie je možné označiť nárast kriminality, nárast počtu asociálnych osôb, zvýšenú migráciu a
mnohé iné. Jeho sprievodným javom je narastajúca závažná trestná činnosť a netolerantný postoj
niektorých skupín obyvateľstva k určitým minoritným skupinám, špeciálne k príslušníkom rómskej
národnostnej menšiny a cudzincom s rozdielnou farbou pleti.
Kľúčové slová: extrémizmus, Trestný zákon, extrémistická skupina
Abstract: The issue of extremism are especially visible in public expressions of racism and intolerance.
Extremism is one of the most dangerous anti-social phenomena of modern democratic society. The
hallmark of each such company is the diversity of opinions and attitudes. Some of the companies are
not inclined to extremely idealistic and radical attitudes and their attitudes they are trying to more or less
strongly promote the use of legal and illegal means, including extremist acts. In general it can be
concluded that individual expressions of individuals prone to extremism generally are not for the overall
stability and security of such magnitude as group activities organized by extremists. They represent a
real security threat to the democratic development of society itself to constitutional and state authorities
and institutions, not least but also for life, health and property of persons. The side must also be
considered to exist where the public or at least a substantial part of the manifestation of extremism,
indifferent, or even sympathize with him. In this case, the dangerous anti-social phenomenon, which
can lead to social conflict, attacks on democratic principles, against the social order and even to political
destabilization. The radical extremist attitude and an increase in expression occurs under certain social
conditions, the most serious of which can be marked increase in crime, increase in antisocial
individuals, increased migration and many others. The spin off the increasing serious crime and
intolerant attitude of some groups to certain minority groups, especially for the Roma minority and
foreigners with different skin color
Key words: extremism, The criminal code, extremist group

1

ÚVOD

Extrémizmus zasiahol spoločnosť ako celok a všetky oblasti života. Typický extrémizmu je
podporovaný malou skupinou osôb, ktoré veria, že sú na správnej „ceste“. Pokiaľ sa extrémizmus
nepredstavil tak jasne a viditeľne ako pamätného 11. septembra 2001 v New Yorku, jeho akcie boli
často opisované ako neškodné výstrednosti alebo odchýlky.
Extrémizmus môže byť náboženský i svetský, alebo ovplyvnený ľavicovým zmýšľaním, alebo sa
prejaví ako v ekonomická plutokracia. Extrémizmus existuje v priemysle i vo vzdelávaní. Rôzne druhy
extrémizmu možno nájsť aj v minulosti: prenasledovanie Galilea, krížiacke výpravy, Stalinské gulagy,
upaľovanie "čarodejníc" v Saleme, bombardovanie Oklahomy a ďalšie mnohé prípady poskytujú ďalšie
príklady toho, ako extrémizmu spoločnosti žije a pretrváva. Až v dnešnom pohľade na históriu vidíme
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hony na čarodejnice ako terorizmus. V minulosti žiadny z uvedených prípadov nebol pomenovaný
pravým menom. Extrémizmus má hlboké citové korene, dostatočne hlboké, aby bol motiváciou
samovrážd medzi teroristami. Cítia sa nedocenení spoločnosťou, ktorá nechápe ich konanie, ktoré v ich
ponímaní je tým najvyšším cieľom, ktorý môžu vykonať.
Najnebezpečnejšie extrémistické postoje sú v politike. Extrémizmus sa dramaticky vystupňoval
ako nebezpečenstvo pre ľudstvo za posledných 60 rokov. Súčasná európska extrémistická scéna je
1
charakterizovaná týmito atribútmi:
dosiahnuté vysoké stupne extrémistických štruktúr a profilovanie extrémistickej scény,
charakteristická je taktiež vysoká miera internacionalizácie; v posledných rokoch je aktívne
nadväzovanie kontaktov a vstup regionálnych extrémistických skupín a hnutí do
medzinárodných štruktúr, a to ideovo blízkych a navzájom sa ovplyvňujúcich,
pravicová extrémistická scéna je stále viac poznamenaná radikalizáciou mladých ľudí, ktorí
presadzujú a hlásajú heslá a myšlienky hlavných (popredných) extrémistických vodcov hnutí;
presvedčenie mladých ľudí je stále viac napojené s fanatizmom, namiesto argumentov
používajú silu, svoje akcie takmer výhradne realizujú v dave,
- komunikácia medzi jednotlivými hnutiami a to aj v medzinárodnom meradle je často
sprevádzaná prostredníctvom technických vymožeností (najmä internet).
2

EXTRÉMIZMUS VO SVETLE NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA Č. 257/2009 Z.Z.

Extrémizmus je vo všeobecnej rovine spoločenský fenomén, ktorý sprevádza vývoj ľudskej
spoločnosti od nepamäti. V každom štádiu vývoja spoločnosti boli jednotlivci a skupiny ľudí, ktorých
predstavy či názory predstavovali extrém v rámci spektra názorov na určitú tému resp. problém.
Extrémizmus vo viac či menej výraznej forme sústavne sprevádza písanie dejín ľudskej spoločnosti či
už na strane predstaviteľov verejnej moci (napr. éra fašizmu v 30. rokoch 20. storočia), alebo ako prejav
slobody myslenia a vyjadrenia extrémneho postoja jedinca, skupiny jedincov, resp. určitej sociálnej
skupiny. Asi by nebolo úplne správne vnímať extrémizmus v jeho podstate automaticky ako niečo
negatívne, pretože extrémizmus je schopný stupňovať v spoločnosti tak pozitívne, ako aj negatívne
procesy, jeho skúmanie je relevantnou súčasťou procesu poznania a analýzy ľudskej spoločnosti pri
hľadaní riešení a východísk do budúcnosti, aj preto je treba pristupovať veľmi pozorne k „posolstvu“,
ktoré extrémizmus prináša. Vyspelá demokratická spoločnosť sa extrémizmom musí dôkladne
zaoberať, pretože jej poskytuje dôležitú, často veľmi kritickú informáciu nespokojného jedinca či
skupiny, ktorej potenciál sa stupňuje priamo úmerne závažnosti problému, ktorý je predmetom
extrémistického prístupu. Osobitnú pozornosť v tomto smere je potrebné venovať koreňom tohto
fenoménu, ktorými je často najmä sociálne vyčlenenie, vylúčenie a nezamestnanosť.
Extrémizmus je na jednej strane uplatnením slobody názoru a prejavu v demokratickej
spoločnosti, na druhej strane však extrémizmus veľmi často predstavuje agresívne verbálne prejavy
a často so sebou prináša a podnecuje aj verejné násilné, teda agresívne fyzické prejavy jeho
stúpencov, ktoré sú v rozpore s demokratickými princípmi právneho štátu, ako aj s právami nositeľov
väčšinového názoru. Spoločnosť musí prejavy extrémizmu pozorne monitorovať, aby tieto prejavy
nepresiahli mieru tolerovateľnú väčšinovou časťou obyvateľstva, resp. mieru, ktorá znamená ohrozenie
verejného poriadku a bezpečnosti osôb a majetku, prípadne aj ohrozenie mravnej výchovy mládeže.
Jedným zo závažných problémov, prejavujúcich sa nielen na Slovensku, sú stále intenzívnejšie
nárasty prejavov intolerancie, ktorá je motivovaná nenávisťou voči príslušníkom iných rás, národov,
národnostných či etnických, náboženských skupín alebo len inak vyzerajúcich či zmýšľajúcich
obyvateľov Slovenskej republiky.
Európska únia reagovala na významný nárast extrémistických rasovo motivovaných útokov
v členských štátoch EÚ v posledných rokoch prijatím Uznesenia Európskeho parlamentu o náraste
2
rasovo motivovaného a homofóbneho násilia v Európe . V nadväznosti na spomenuté uznesenie prijala
3
Rada EÚ Rámcové rozhodnutie 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a
prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, ktoré Slovenská republika
transponovala do svojej právnej úpravy prijatím zákona č. 257/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje Trestný
zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
Podľa správy o činnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2008, ako aj zo
štatistík podľa jednotlivých stupňov prokuratúr v Slovenskej republike pre rasovo motivované trestné
činy bolo v roku 2008 trestne stíhaných 142 osôb, čo predstavuje 0,27 % podiel na celkovej kriminalite
úhrnu počtu trestne stíhaných osôb. Počet trestne stíhaných osôb pre tento druh trestnej činnosti má

1
2
3

Chmelík, J..- Extremizmus a jeho právni a sociologické aspekty, Praha, Linde, 2001, str. 18
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v poslednom období mierne vzostupný charakter aj z toho dôvodu, že pri jej objasňovaní i naďalej
4
pokračuje stále sa zvyšujúca aktivita policajných orgánov, ako aj prokurátorov.
V tomto kontexte je treba vnímať i znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
257/2009 Z. z., prijatého dňa 16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2009. Gradácia
násilných aktov v období rokov 2008 a 2009 (výtržnícke správanie sa divákov na verejných
zhromaždeniach, športových podujatiach) podmienila naliehavosť potreby legislatívnej zmeny
niektorých ustanovení slovenského Trestného zákona, či skôr doplniť zákon o nové skutkové podstaty a
vymedziť nové pojmy, sprísniť trestné sadzby za niektoré protiprávne konania.
Hoci neexistuje právne vymedzenie pojmu extrémizmu (neuvádza ho explicitne žiadna
medzinárodná zmluva ani žiadny právny dokument EÚ, ani novelizovaný Trestný zákon, a to napriek
tomu, že v novelizovanom znení § 140a vymenúva trestné činy extrémizmu, pričom robí tak len
nepriamo cez definovanie pojmu extrémistickej skupiny), je možné súhlasiť s tým, že za extrémizmus
sa považujú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým
alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo
všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej,
národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým
princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.
Je potrebné zdôrazniť, že by nebolo správne spájať extrémizmus ako všeobecný pojem s trestnými
činmi vymenovanými v § 140a Trestného zákona. Ide iba o pojmové vymedzenie určitej konkrétnej
skupiny trestných činov, na ktorej pomenovanie zákonodarca zvolil takéto označenie. V praxi však nie
každý páchateľ trestného činu uvedeného v citovanom ustanovení je automaticky považovaný za osobu
s extrémistickými prejavmi.
Novela Trestného zákona č. 257/2009 Z. z. zaviedla do slovenského právneho poriadku nové
právne pojmy, akými sú extrémistická skupina (§ 129 odsek 3 TZ), extrémistický materiál (§ 129 odsek
8 a 9 TZ) a osobitný extrémistický motív (§ 140 písm. d) a f) TZ).
Pokiaľ ide o príčiny a faktory extrémizmu, možno ich teoreticky rozdeliť na subjektívne
a objektívne. Do skupiny subjektívnych príčin sa vo všeobecnosti radia ľudské predpoklady (dispozície),
ktorých existencia je nutným predpokladom pre určité osoby k tomu, aby sa stali subjektmi
extrémistických zoskupení, resp. extrémistických prejavov. V takomto prípade je možné vytipovať
osobu, u ktorej je väčšie riziko, že podľahne extrémistickej ideológii. Najrizikovejšou skupinou je
mládež. Faktorom, ktorý ovplyvňuje mladistvého je otvorenosť novým myšlienkam, odpor zavedených
spôsobov myslenia či chovania, nedostatočné životné skúsenosti, taktiež snaha verejne demonštrovať
svoju príslušnosť ku skupinám a zviditeľniť sa v spoločnosti.
Existencia extrémizmu je spojená aj s objektívnymi príčinami a faktormi, a to najmä s jestvujúcou
sociálnou situáciou a stavom spoločnosti. Evidentné je spojenie s veľkými migračnými vlnami, ktoré
zasiahli opakovane najmä západnú a strednú Európu v posledných desiatkach rokov. Významnú úlohu
zohrávajú aj ďalšie objektívne faktory, ku ktorým možno zaradiť napr. nízke vzdelanie v populácii,
5
úroveň nezamestnanosti, výskyt náboženských alebo rasových predsudkov či politickú orientáciu.
3

EXTRÉMIZMUS V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pravicový aj ľavicový extrémizmus majú spoločné črty v nedemokratických prístupoch
a v obmedzovaní slobody jednotlivca, pričom ľavicový extrémizmus sa prejavuje ako boj proti
kapitalizmu (komunizmus), prípadne odmieta akúkoľvek formu autority (anarchizmus). Pravicový
extrémizmus sa spája s rasizmom (antisemitizmom), ale aj s antikapitalizmom (tzv. Nová generácia,
autonómni nacionalisti).
Extrémisti sa na Slovensku združujú v hnutiach, neregistrovaných organizáciách, občianskych
združeniach i v politických stranách. Od polovice 90-tych rokov 20. storočia sa slovenskí extrémisti
snažia o legálny prienik na oficiálnu politickú scénu. Po viacerých neúspešných pokusoch o registráciu
vlastnej politickej strany sa ako úspešná ukázala stratégia infiltrácie extrémistov, resp. ich
sympatizantov do už zaregistrovaného subjektu. Pokusy o oficiálne registrovanie sa formou politických
subjektov sú na Slovensku typické najmä pre pravicovo-extrémistické spektrum. Ľavicoví extrémisti
majú menší záujem o oficiálne pôsobenie v rámci demokratického politického systému, pričom
zostávajú na báze neregistrovaných organizácií.
Slovenská extrémistická scéna sa podobá, resp. vo svojich základných charakteristikách
sa najviac inšpiruje extrémistickou scénou z Českej republiky a Nemecka.Tendencie vývoja, ciele i témy
extrémizmu na spomínaných cudzích územiach sú preberané s určitým časovým odstupom
slovenskými extrémistami, najmä z pravicového spektra. Početnosť prívržencov a sympatizantov
4
5

http://www.epi.sk/456/Extremizmus-vseobecne-resp-extremizmus-vo-svetle-novely-Trestneho-zakona-c-2572009-Z-z_13818.aspx
Kuchta J., Válková H. a kol.- Základy kriminologie a trestní politiky, Praha, C. H. Beck, 2005, str. 495

- 602 -

slovenskej extrémistickej scény, tak pravicovej ako i ľavicovej, sa odhaduje na približne 2 000 osôb,
pričom desiatky až stovky z nich sú radikálne a rizikové. Počtom, aktivitami i organizovanosťou výrazne
prevyšujú pravicoví extrémisti nad ľavicovými.
a.

Pravicový extrémizmus

Základným východiskom pre pravicový extrémizmus je rasizmus prejavujúci sa ako
presvedčenie o „biologickej výnimočnosti“ bieleho etnika. Biela rasa je nadradená nad všetkými
ostatnými rasami. Najtypickejšími formami pravicového extrémizmu sú rasizmus, antisemitizmus,
nacionalizmus s modifikáciami fašizmu, neofašizmu, nacizmu a neonacizmu.
Medzi typické prejavy pravicovo-extrémistických organizácií v SR patria: organizovanie
násilných i nenásilných pochodov, prezentácia neonacistickej ideológie na internete, diskusie na
rôznych extrémistických chatových fórach, koncertovanie či obchodovanie na internete s predmetmi s
extrémistickou tematikou. Pri propagácii a predaji predmetov s extrémistickou tematikou (hudobné
nosiče, literatúra, oblečenie ai.) pravdepodobne prevažuje obchodný záujem pred samotnou ideológiou.
Avšak extrémistickým zameraním tento obchod zaisťuje pomerne stabilný okruh zákazníkov.
V súčasnej dobe sú pravicovo extrémistické skupiny organizované na diametrálne odlišnej
úrovni v porovnaní so stavom z obdobia 90-tych rokov. V uvedenom období išlo viac o náhodné
zoskupenia bez trvalejšieho zamerania a štruktúry. Verejnosť vnímala takéto osoby skôr ako výtržníkov
a bitkárov. V posledných rokoch nastala kvalitatívna zmena v aktivitách subjektov smerom k
radikalizácii, k snahám o rozširovanie svojej členskej základne a vo vykonávaní aktivít, ktoré sú viac
sofistikované. Pri manifestáciách a pochodoch sa prikláňajú k tzv. „black block“ štýlu (anonymita davu všetci sú v čiernom oblečení) a stali sa lepšie organizovanými. Prechádza sa na princíp odporu bez
vedenia, alebo tiež „leaderless resistance“. Stratégia „leaderless resistance“ sa začala v Slovenskej
republike postupne presadzovať, rovnako ako v Českej republike, približne v roku 2008. Pri
presadzovaní tejto stratégie bol prvým predstaviteľom Národný odpor Nitra. V ostatnom čase boli
zaznamenané iniciatívy smerujúce k podpore takejto stratégie v rámci ultrapravice aj u ostatných, ako
napr. Autonómny nacionalisti Považie a Národný odpor Čadca.
V poslednom období členovia niektorých týchto skupín zmenili stratégiu a prešli do inej formy
odporu voči spoločenskému systému a vyvíjajú aktivity ako členovia registrovaných aj neregistrovaných
občianskych združení, spolkov a hnutí (napr. Slovenská pospolitosť, Nové slobodné Slovensko,
Slovenské hnutie obrody, Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu, Slovenská spoločnosť pre zachovanie tradícií,
Jednota Slovenskej mládeže, Národná stráž, Národný odpor a Hnutie kreativity).
Aktéri pravicových hnutí organizujú okrem tradičných podujatí, ktoré sa orientujú na dni a miesta
významné pre slovenskú históriu (Devín, Brezová pod Bradlom, Modra a pod.) a v súvislosti
s významnými historickými osobnosťami SR (Cyril a Metod, Ľudovít Štúr, M. R. Štefánik a ďalší),
aj podujatia na výročia súvisiace s vojnovým Slovenským štátom.
Závažnou črtou týchto hnutí je, že sa priamo odvolávajú na tradičné národné historické
osobnosti a udalosti, ktoré sami o sebe požívajú úctu a sú súčasťou kultúrneho národného dedičstva.
Tak si tieto hnutia privlastňujú národné hodnoty, zneužívajú ich vo svoj prospech a pred očami
verejnosti „de facto“ legitimizujú svoju existenciu a vytvárajú falošný obraz o sebe, ako o nositeľoch
tradičných národných a historických hodnôt a ich pokračovateľov. V ostatnom čase svoju činnosť
zameriavajú na rómsku problematiku. Prejavuje sa to mnohými protestnými zhromaždeniami, ktoré sa
konajú za nemalej podpory miestneho obyvateľstva.
Uvedené podujatia sú propagované aj na rôznych internetových stránkach. Treba upozorniť na
profesionalizáciu podujatí, čo sa prejavuje v novom prejave propagačných materiálov a letákov
informujúcich o nich, ale aj napríklad vo využívaní právnika pri organizácii podujatí. Tento trend je
jednoznačne inšpirovaný a prebraný z Českej republiky, o čom svedčia aj články na ultrapravicových
internetových stránkach. Rovnako ako iné ultrapravicové hnutia v Európe sa snažia komentovať a
vyjadrovať k témam ako je Kosovo, homosexualita, sionizmus a iné, čo je typické pre ultrapravicu.
Slovenská krajne pravicová scéna, od vzniku samostatnej republiky v roku 1993, dáva priestor
pre existenciu rôznych krídiel a prúdov, ktoré vzájomne rozdeľuje nielen inštitucionálny základ a vlastná
organizácia, ale i základné programové otázky a ideologická výbava. Na ultrapravicovej scéne pôsobí
celý rad skupín, od pobočiek medzinárodných neonacistických sietí typu „Blood and Honour“,
umiernených i otvorene extrémistických skupín, až po sled nacionalistických občianskych združení
a neregistrovaných formácií, ktoré vznikli z iniciatívy domácich aktérov.
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b.

Ľavicový extrémizmus

Ľavicový extrémizmus sa všeobecne hodnotí menej prísne a spoločnosťou je vnímaný oveľa
tolerantnejšie. Dôvodom je najmä to, že väčšina týchto skupín verejne nedeklaruje potlačovanie práv a
slobôd ostatných občanov.
Slovenskú ľavicovo-extrémistickú scénu tvoria najmä anarchistické, antifašistické, nacistické,
neonacistické, antiglobalistické a radikálne ekologické i ochranárske združenia. Tieto nie sú zjednotené,
nevytvárajú spoločnú platformu a nekoordinujú svoje postupy. Snažia sa o presadzovanie iba svojej
úzko profilovanej témy, ideológie a cieľa. Ide o malé skupinky aktivistov, ktoré väčšinou vznikajú ako
reakcia na akcie pravicových extrémistov. Verejné protesty ľavicoví extrémisti organizujú na území
Slovenskej republiky iba sporadicky, v ostatnom období takmer vôbec.
Majú svoje zoskupenia ako sú napríklad: Skinheads Against Racial Prejudice (S.H.A.R.P.), ktoré
vzniklo ako reakcia na boj proti rozmachu rasizmu a fašizmu v samotnom hnutí skinheads. Základnou
ideológiou hnutia S.H.A.R.P je odmietanie rasovej nenávisti, rasovej jedinečnosti a odmietanie fašizmu.
Ďalším nemenej známym ľavicovým hnutím je Red Skins, ktorého prívrženci sú považovaní za
najradikálnejších. Vyznávajú rôzne marxistické ideológie. Členská základňa je tvorená hlavne mladými
ľuďmi. Majú svoje špecifické symboly, ku ktorým patrí deklarovaný odpor proti konzumnému spôsobu
života. Pre skupiny s prokomunistickou orientáciou je nepriateľstvo voči určitým vrstvám obyvateľstva
motivované predovšetkým sociálnymi a triednymi rozdielmi. Anarchisti zasa odmietajú akúkoľvek
autoritu, štátnu moc a právny poriadok a hlásajú neobmedzenú slobodu jednotlivca. Medzi ďalšie
známe skupiny antifašistov a anarchistov sa radia Antifašistická akcia (AFA) a Antifa, ktoré sa
sústreďujú na protesty pravicovo orientovaných extrémistov.
Ľavicový extrémizmus má podporu hlavne u študentov na akademickej pôde. Časť tzv.
„ľavicových extrémistov" pochádza z vyšších vrstiev a nemajú majetkové problémy. Len zriedka však
ide o skutočný záujem o idey. Ide skôr o psychickú potrebu identifikovať sa s alternatívnou ideológiou v
prostredí podobných ľudí.
Akcie ľavicovo orientovaných extrémistických skupín sú v drvivej väčšine vopred oznamované.
Ich organizácia je zameraná na získanie podpory verejnosti a dosiahnutie pozitívneho ohlasu v
médiách. Problém predstavuje spôsob vyjadrovania ich nesúhlasu. Pri akciách dochádza k porušovaniu
verejného poriadku a niekedy aj k poškodzovaniu majetku. Najčastejšie ide o protesty spojené so
zastavením verejnej dopravy počas nimi organizovaných protestných akcií a agresívne protesty pred
štátnymi budovami s presadzovaním svojich cieľov.
Hlavnými nástrojmi sú manifestácie, verejné protesty, blokády a zhromaždenia. V poslednom
období je možné sledovať klesajúcu tendenciu takýchto aktivít, najmä demonštrácií a verejných
protestov. Do takýchto akcií sa čiastočne zapája aj širšia verejnosť a v konečnom dôsledku tak
poskytujú okrem priestoru na prezentáciu názorov, aj priestor na získavanie nových sympatizantov,
prípadne členov.
Ostatné roky neboli pre ľavicovú scénu výnimočné. Najznámejším ľavicovým zoskupením je
Československá anarchistická federácia. Na území Slovenska sa ľavicoví extrémisti realizujú najmä
formou osvetovej činnosti (prednášky, diskusie) a vydávaním, či distribúciou materiálov s anarchistickou
ideológiou. Slovenskí ľavicoví extrémisti sa prejavujú najmä na internete, ktorý využívajú na vzájomnú
komunikáciu, propagáciu extrémistických ideológií a vyjadrenie si vzájomnej podpory a spolupatričnosti.
4

MEDZINÁRODNÝ BOJ PROTI EXTRÉMIZMU

V súčasnom svete je extrémizmus definovaný ako hrozba mesiášskeho alebo totalitného hnutia,
ktoré používajú násilie, aby zastrašili, mrzačili či zabíjali. Je to násilný extrémizmus - bez ohľadu na
príčinu a ich tvrdenia, že bránia a bojujú za slobodu. Valné zhromaždenie OSN dňa 6. marca 1995
schválilo rezolúciu (49/188), ktorá odsúdila všetky prípady nenávisti, neznášanlivosti a násilia,
zastrašovania a násilia motivovaného náboženstvom a extrémizmus. V rezolúcii OSN nalieha, aby
štáty, súlade s medzinárodnými normami o ľudských právach, prijali primerané opatrenia na boj proti
nenávisti, neznášanlivosti a násilia, zastrašovania a násilia motivovaného náboženstvom
a extrémizmom.
EWI (East West institute) existujúca globálna sieť predstaviteľov a odborníkov pevne
odhodlaných a zapojených do boja proti násilnému extrémizmu, zahŕňa vyše 100 ľudí zo severnej
Ameriky, Európy, Stredného východu, Afriky a Ázie. Zloženie siete predstavuje rozmanitosť znalostí,
národností, ideológie, politiky, profesie (podniky, mimovládne organizácie, vlády, armády) a kultúry
(východná a západná). Na základe existujúcej siete, bude EWI spolupracovať s ostatnými komunitami,
mimovládnymi organizáciami a vládami z celého sveta, budovať po celom svete akčnú platformu pre
boj proti násilnému extrémizmu. Jediným cieľom bude poskytovať nové, trvalé a stále posilňujúce
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pozície boja proti extrémizmu a zaväzovať ľudí k pluralite kdekoľvek na svete, aby prijali účinné kroky
na diskreditáciu alebo zničenie násilných extrémistov.
Medzi hlavné činnosti tejto platformy patrí:
včasné varovanie,
-

stimulácia politických myšlienok a správ,

-

rozvoj spolupráce a pracovných skupín,

-

obhajoba.

Jedným z hlavných nástrojov komunikácie spomínanej celosvetovej platformy sú webové
stránky, na ktorých spolupracovníci môžu komunikovať a posielať dôležité správy, novinky a akcie
súvisiace s bojom proti extrémizmu. Tento nástroj je využívaný pre služieb so zameraním na mládež a
moderné médiá. Táto stránka má schopnosť nahrávať, referovať, ukladať a vyhľadávať text, video a
6
audio súborov týkajúcich sa boja proti extrémizmu.
I Rada Európy vydala uznesenie, v ktorom striktne odsúdila extrémizmus a vyzvala členské štáty
EÚ na boj proti nemu: „Boj proti extrémizmu je aktuálna téma v členských štátoch Rady Európy. I keď
medzinárodné organizácie, ako aj parlamenty a vlády členských štátov Rady Európy a Európskej únie
niekoľkokrát vyhlásili nulovú tolerancie pre extrémistické hnutia, sme dnes svedkami rastúceho počtu
extrémistických skupín v členských štátoch Rady Európy, v skutočnosti stále viac a viac silnejších a
sebavedomejších. Tieto skupiny predstavujú nielen ohrozenie čistej existencie demokratickej
spoločnosti, ale v mnohých prípadoch predstavujú každodennú hrozbu pre občanov v rešpektovaní
7
právneho poriadku danej krajiny.“
5

ZÁVER

Zdroje násilného extrémizmu, sú rôznorodé. Radikalizácia násilných extrémistických organizácií
je zvyčajne výsledkom konkrétnych okolností, ekonomických alebo politických faktorov. Okolnosti, ktoré
podnecujú extrémizmus možno riešiť len prostredníctvom trvalého politického záväzku,
a to dodržiavaním povinností, ktoré na seba jednotlivé štáty ochotne v rezolúcii Valného zhromaždenia
OSN prevzali. Štáty musia zvýšiť politický boj proti násilnému extrémizmu a boju proti extrémizmu
začleniť ako prioritu svojej politiky. Štáty sa musia viac snažiť podkopať politické a sociálne siete
násilných extrémistov a narušiť ich podporu.
Na základe štúdia materiálov som dospela k záveru, že napriek rôznorodosti spoločnosti, jej
názorov a postojov sa určitá časť spoločnosti prikláňa k extrémnym až radikálnym postojom na rozdiel
od „bežného občana“ a tieto svoje extrémne postoje snaží viac či menej presadzovať. Fenomén
extrémizmu a jeho prejavy je potrebné vedecky skúmať a vyhodnocovať. Doposiaľ demokracia nemá
zaručený mechanizmus, aby sa ubránila jej prejavom (terorizmus, xenofóbia ai.)
Terorizmus je najzávažnejšou hrozbou medzinárodného mieru, bezpečnosti a hodnotám
demokracie štátov a hlavným nepriateľom OSN. K. Annan na problém terorizmu vyslovil: „Svojím
charakterom je terorizmus útokom na základné princípy práva, poriadku, ľudské práva a mierové
riešenia sporov, na ktorých sa zakladá OSN ... Spojené národy hrajú nezastupiteľnú úlohu v tom, aby
vytvorili právny a organizačný systém, v ktorého rámci sa môže rozvinúť medzinárodná kampaň proti
terorizmu.“
Vyspelá demokratická spoločnosť sa extrémizmom musí dôkladne zaoberať, pretože jej
poskytuje dôležitú, veľmi často kritickú, informáciu nespokojného jedinca alebo sociálnej skupiny, ktorej
potenciál sa stupňuje priamo úmerne závažnosti problému, ktorý je predmetom extrémistického
prístupu. Osobitnú pozornosť v tomto smere je potrebné venovať koreňom tohto fenoménu, ktorými je
často najmä sociálne vyčlenenie, vylúčenie a nezamestnanosť.
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BOJ PROTI KORUPCII V PODMIENKACH SR
Tomáš Mikuláš
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hlavnými znakmi korupčnej činnosti a inštitúciami, ktoré
v podmienkach Slovenskej republiky bojujú proti korupcii ako jedným zo závažných spoločenských
javov, ktorý neustále púta pozornosť širokej verejnosti.
Kľúčové slová: korupcia, úplatok, inštitúcie boja proti korupcii
Abstract: This contribution deals with the main features of corrupt activity and institutions which are
fighting in condition of the Slovak Republic against corruption like one of the major social phenomena.
This significant social phenomena constantly attracts attention of wide public.
Key words: corruption, bribe, institutions to combat corruption

1

ÚVOD

Korupcia má znaky skrytej činnosti, a preto aj jej zisťovanie, odhaľovanie a dokumentovanie si
vyžaduje špeciálny prístup, ktorý vyplýva zo spôsobov páchania a utajovania. Korupciu preto možno
1
označiť aj ako latentnú trestnú činnosť, čo znamená skrytá. Znakom latentnej trestnej činnosti je
skutočnosť, že orgány zabezpečujúce úlohy na úseku jej kontroly o nich nevedia. K latentnej trestnej
2
činnosti sa vyjadril Nednídal , ktorý uviedol, že za rozhodujúce kritérium na začlenenie spáchaného
trestného činu do kategórie latentnej kriminality je potrebné považovať povahu prekážky, ktorá existuje
a bráni jej poznaniu, t.j. pod latentnú kriminalitu možno zahrnúť všetky trestné činy, ktoré reálne existujú
(došlo k ich spáchaniu, ale nie je to známe orgánom zabezpečujúcim kontrolu kriminality). Vzhľadom na
uvedené je potrebné, aby orgány, ktoré sa zaoberajú bojom proti korupcii dôkladne poznali metódy
a formy jej páchania, a to nielen z toho dôvodu, aby voči nej mohli efektívne bojovať, ale hlavne preto,
aby preventívne pôsobili na budúcich možných páchateľov tejto činnosti a odradili ich od takéhoto
konania.
2

ZÁKLADNÉ POJMOSLOVIE

Korupcia je spoločenský jav vnímaný ako jedna z najväčších hrozieb pre stabilitu
demokratického a právneho štátu, trhovej ekonomiky, sociálneho a ekonomického pokroku. Termín
korupcia je latinského pôvodu a je odvodený od slova rumpere, ktoré má mnoho významov, pričom
najrelevantnejší z nich vzťahujúci sa na danú problematiku je - zlomiť, rozlomiť, pretrhnúť. Latinský
výraz corruptus vyjadruje následok tejto zmeny a znamená - znečistený, skazený, mravne zvrátený,
podplatený.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že korupciou sa rozumejú protispoločenské a protiprávne
javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré sú v oblasti trestného práva charakterizované ako
trestné činy uvedené v ôsmej hlave trťom diely osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) - prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama
korupcia a volebná korupcia (§ 328 až 336a Trestného zákona).
Definícia úplatku je uvedená v § 131 ods. 2 Trestného zákona, podľa ktorého sa ním rozumie
vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktorý nie je právny nárok. Úplatkom teda
môže byť vec:
− hnuteľná (napr. peniaze, auto, šperk),
− nehnuteľná ( napr. pozemok, byt, nebytový priestor),
− plnenie majetkovej povahy (napr. oprava domu, prenajatie bytu za zvýhodnenú cenu),
− plnenie nemajetkovej povahy (napr. pomoc pri doučovaní na prijímacie pohovory, prednostné
vybavenie pasu alebo vodičského preukazu).

1
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Úplatok musí byť prijatý, žiadaný alebo daný si sľúbiť, alebo sľúbený, poskytnutý v súvislosti
s niektorým konkrétnym činom, ktorý patrí medzi trestné činy korupcie (viď vyššie). Za úplatok sa
očakáva konanie porušujúce právne povinnosti konajúceho subjektu. Úplatkom teda nie je plnenie (na
ktoré nie je inak právny nárok), za ktoré sa neočakáva konanie spočívajúce v porušovaní právnych
povinností (napr. autor neformálne daruje svoju drahú knihu policajtovi, aby ho zaujal).
Výška úplatku (hodnota veci alebo plnenia majetkovej povahy vyjadriteľná v peniazoch) nie je
z hľadiska naplnenia znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu rozhodujúca (napr. aj
čokoláda za 1 euro). Nie je rozhodujúce ani to, či úplatkom bolo sledované poskytnutie nezákonnej
výhody, resp. výhody, na ktorú nie je právny nárok (napr. zapísanie skúšky, na ktorej sa študent
nezúčastnil), prípadne ktorá niekoho zvýhodňuje oproti inému (napr. výhra vo verejnej súťaži), alebo či
úplatkom bolo sledované riadne plnenie si povinností (napr. riadne vybavenie vkladu do katastra
nehnuteľností). Už len samotný fakt, že niekto žiada, resp. prijme neoprávnenú výhodu za výkon svojich
povinností, je porušením povinnosti.
3

ORGÁNY BOJA PROTI KORUPCII PÔSOBIACE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
−
−
−
−
−

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
Úrad špeciálnej prokuratúry , Generálnej prokuratúry SR
Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a boja proti korupcii
OLAF

Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky bol zriadený ku
dňu 01.04.2004 rozkazom Ministra vnútra SR v rámci novej organizačnej štruktúry Policajného zboru
ako osobitný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou, určený na úzku spoluprácu s Úradom špeciálnej
prokuratúry, Generálnej prokuratúry SR. Úrad boja proti korupcii má sídlo na Novosvetskej ulici č. 8,
3
Bratislava a riaditeľom je plk. Ing. Peter Kovařík. Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru sa
delí na jednotlivé odbory:
Odbor boja proti korupcii Bratislava, Račianska č. 48, Bratislava
Odbor boja proti korupcii západ, Osvaldova č. 1, Nitra (má vysunuté pracovisko v Trenčíne
a v Trnave)
Odbor boja proti korupcii Stred, Partizánska cesta , Banská Bystrica ( má vysunuté pracovisko
v Žiline)
Odbor boja proti korupcii Východ, Rastislavova č. 69, Košice (má vysunuté pracovisko
v Poprade a v Michalovciach)
Jednotlivé odbory sa vnútorne delia na operatívne oddelenia a oddelenia vyšetrovania.
Vecná pôsobnosť úradu boja proti korupcii je uvedená v nariadení ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 175 z roku 2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v
4
trestnom konaní . Úrad boja proti korupcii je vecne príslušný pre trestné činy patriace do pôsobnosti
Špecializovaného trestného súdu:
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona,
zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona,
prijímanie úplatku podľa § 328 až 331 Trestného zákona, ak o nich nekoná Sekcia kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR,
podplácanie podľa § 332 až 335 Trestného zákona, ak o nich nekoná Sekcia kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR,
nepriama korupcia podľa § 336 Trestného zákona ak o nich nekoná Sekcia kontroly
a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR,
volebná korupcia podľa § 336a Trestného zákona,
trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné
činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným
činom bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej
dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný
v rozsahu dosahujúcom výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného
zákona,
3
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poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného
zákona,
falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods.
4 Trestného zákona,
ak je podozrivý zo spáchania trestného činu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
člen vlády Slovenskej republiky, štátny tajomník, predseda ústredného orgánu štátnej správy
Slovenskej republiky, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, verejný ochranca
práv, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu,
riaditeľ Slovenskej informačnej služby, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
príslušník Národného bezpečnostného úradu, príslušník Slovenskej informačnej služby a
príslušník Vojenského spravodajstva, v ktorých dozor nad dodržiavaním zákonnosti vykonáva
odbor osobitného určenia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, alebo Úrad špeciálnej
prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
Úrad boja proti korupcii je vecne príslušný, ak tak určí riaditeľ úradu boja proti korupcii opatrením
o vecnej príslušnosti, pre trestné činy:
machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1, ods. 2, písm. d), §
267 písm. b) a c) a § 268 písm. b) a c) Trestného zákona,
machinácií v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním podľa § 241 Trestného zákona,
proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy
hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým trestným činom
bola spôsobená škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej päťtisícnásobok malej
škody podľa Trestného zákona alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku
najmenej päťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona,
ak je podozrivý zo spáchania trestného činu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
člen vlády Slovenskej republiky, štátny tajomník, predseda ústredného orgánu štátnej správy
Slovenskej republiky, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, verejný ochranca
práv, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu,
riaditeľ Slovenskej informačnej služby, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
príslušník Národného bezpečnostného úradu, príslušník Slovenskej informačnej služby a
príslušník Vojenského spravodajstva, v operatívnom záujme úradu boja proti korupcii.
Uchádzači o zaradenie na tento úrad sa obsadzujú z radov príslušníkov Policajného zboru
a podrobujú sa psychofyziologickému overovaniu pravdivosti (polygraf) a psychologickému vyšetreniu
na posúdenie osobnostných predpokladov na výkon funkcie. Na úrade je zaradených 154 policajtov
z celej SR.
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR je vecné príslušná pre korupčné
trestné činy príslušníkov Policajného zboru. Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR
5
má sídlo na Pribinovej ul. č. 2, Bratislava. Generálnym riaditeľom je plk. JUDr. Boris Beňa . Taktiež
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR je delí na odbory:
Odbor inšpekčnej služby západ
Odbor inšpekčnej služby stred
Odbor inšpekčnej služby východ
Odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite
Vecná príslušnosť Sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR je upravená
nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175 z roku 2010 o vymedzení príslušnosti útvarov
Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri
zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní. Jednotlivé odbory inšpekčnej služby sú vecne
príslušné pre trestné činy:
spáchané príslušníkmi Policajného zboru počas trvania služobného pomeru,
zo spáchania ktorých je podozrivý príslušník Policajného zboru aj v prípade, ak k spáchaniu
trestného činu došlo pred vznikom služobného pomeru.
-

Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry SR, Štúrová č. 2 Bratislava, sídlom
Pezinok bol zriadený zákonom NRSR č. 458/2003 Z. z. od 01.09.2004. Vecná pôsobnosť Úradu
špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry SR je odvodená od pôsobnosti Špecializovaného
trestného súdu uvedenej v § 14 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov. Do vecnej pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry SR patria tieto
skutkové podstaty:
5
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-

-

trestný čin úkladnej vraždy,
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 2
Trestného zákona,
trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa
§ 270 ods. 4 Trestného zákona,
trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3 a 4 Trestného zákona
v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c),d),e),f), g),h),k) a l),
trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 331 Trestného zákona,
trestné činy podplácania podľa § 332 až 335 Trestného zákona,
trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona,
trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona,
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania teroristickej skupiny,
obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou
Trestné činy proti majetku podľa 4 hlavy osobitnej časti Trestného zákona alebo trestné činy
hospodárske podľa 5 hlavy osobitnej časti Trestného zákona, ak takým činom bola spôsobená
škoda alebo získaný prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody
podľa Trestného zákona, alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom výšku
najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zákona
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až k) alebo l), ak sú
splnené podmienky na spoločné konanie.

Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a boja proti korupcii
Pôsobnosť sekcie kontroly a boja proti korupcii je v oblasti koordinačnej, kontrolnej, metodickej,
ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii. Sekcia vo svojej pôsobnosti
zabezpečuje úlohy úradu vlády ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť vonkajšej a vnútornej
kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády,
efektívnosti štátnej správy a kontroly vybavovania petícií a sťažností. Sekcia zabezpečuje vybavovanie
6
petícií a sťažností v pôsobnosti úradu vlády . Sekcia je kontaktným pracoviskom pre Európsky úrad
boja proti podvodom (OLAF). Plní funkciu koordinačného úradu boja proti podvodom, a úlohy súvisiace
s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Presadzuje štátnu politiku v
oblasti boja proti korupcii a vykonáva funkciu koordinátora aktivít súvisiacich s bojom proti korupcii.
Sekcia v oblasti kontroly tvorí štátnu politiku a zabezpečuje koordináciu celoštátneho prierezového
kontrolného systému s vonkajšími a vnútornými väzbami na systémy ostatných ústredných orgánov
s celoštátnym dosahom, ako aj koncepčnú činnosť a tvorbu legislatívnych návrhov v oblasti kontroly
výkonu štátnej správy V oblasti petícií a sťažností plní koordinačnú a koncepčnú funkciu. Vypracováva
zameranie kontrolnej činnosti úradu vlády, informácie a správy o výsledku vykonaných kontrol s
návrhom uznesení a prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a informácie o vybavovaní
petícií a sťažností. Sekcia poskytuje metodické usmernenia v oblasti kontroly v štátnej správe
a vybavovania petícií a sťažností.
Pri výkone svojej činnosti sekcia najmä:
koordinuje svoju kontrolnú činnosť s ostatnými odbornými útvarmi úradu vlády a inými
orgánmi štátnej správy,
realizuje súčinnosť a spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní a s inými kontrolnými
orgánmi,
plní úlohy v oblasti vnútornej kontroly úradu vlády,
koordinuje a plní úlohy súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej
republike v súčinnosti s ostatnými orgánmi štátnej správy,
plní úlohy v oblasti boja proti korupcii,
kontroluje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, efektívnosti štátnej správy a úloh
z uznesení vlády a rady.
Sekcia sa organizačne člení na:
Odbor kontroly
Odbor petícií a sťažností
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii
7
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii plní úlohy v oblasti :
ochrany finančných záujmov Európskej únie,
boja proti korupcii.
6
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V oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie najmä:
vykonáva činnosti, ktorých cieľom je ochrana finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej
republike,
plní úlohu koordinačného úradu pre boj proti podvodom v Slovenskej republike (Anti-Fraud
Coordination service/AFCOS) a spolupracuje s Európskych úradom pre boj proti podvodom
(OLAFom), ako aj s vecne príslušnými orgánmi verejnej správy, ktorých združuje do siete
kontaktných pracovísk AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s ochranou finančných
záujmov EÚ,
vykonáva kontroly zamerané na zabezpečenie efektívneho využívania prostriedkov EÚ
poskytnutých Slovenskej republike,
prijíma podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov
EÚ v Slovenskej republike,
zabezpečuje zber a pravidelné nahlasovanie nezrovnalostí OLAFu,
spravuje a aktualizuje Národný zoznam nezrovnalostí v Slovenskej republike,
poskytuje podporu OLAFu pri získavaní informácií a dokumentácie na základe jeho vyžiadania
od dotknutých subjektov na národnej úrovni,
prijíma a spracúva informácie od OLAFu, ktoré môžu indikovať podozrenie, že došlo
k protiprávnemu konaniu, ohrozujúcemu finančné záujmy EÚ, ktorého riešenie patrí do
právomoci orgánov Slovenskej republiky,
poskytuje súčinnosť OLAFu pri administratívnom vyšetrovaní vedenom jeho inšpektormi
v Slovenskej republike. Na požiadanie, ak to neodporuje slovenskému právnemu poriadku,
spolupracuje s OLAFom na vyšetrovaní aj mimo územia Slovenskej republiky,
poskytuje OLAFu informácie o výsledku kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaní súvisiacich so
zisťovaním a postihom protiprávnych konaní v prípadoch, v ktorých sú alebo mohli byť
poškodené finančné záujmy EÚ,
spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní prípadov trestnej činnosti
súvisiacej s nezákonným nakladaním s prostriedkami EÚ,
zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch výboroch a pracovných skupinách Rady EÚ
a Európskej komisie vrátane Siete komunikátorov OLAFu pre boj proti podvodom,
implementuje a pravidelne reviduje Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ
v Slovenskej republike,
organizuje zasadnutia Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej
republike.
V oblasti boja proti korupcii najmä:
presadzuje štátnu politiku v oblasti boja proti korupcii vo verejnej správe,
úzko spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré plnia úlohy v oblasti boja proti korupcii,
pomáha organizovať a koordinovať spoločné činnosti orgánov, ktoré plnia úlohy boja proti
korupcii,
spolupracuje pri príprave a presadzovaní projektov zameraných na minimalizáciu a elimináciu
korupcie v oblasti verejnej správy,
prijíma a monitoruje podania poukazujúce na korupčné správanie; v tejto oblasti spolupracuje
s orgánmi činnými v trestnom konaní.
V oblasti metodicko-právnej najmä:
zabezpečuje vypracovanie právnych podkladov pre prípravu kontrolných úloh realizovaných
odborom,
zabezpečuje metodické usmerňovanie orgánov verejnej správy zapojených do implementácie
projektov financovaných z finančných prostriedkov EÚ z hľadiska ochrany finančných záujmov
EÚ,
zabezpečuje informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ
a boja proti korupcii pre vlastných zamestnancov a zamestnancov iných orgánov ústrednej
štátnej správy, vrátane zamestnancov sieťových partnerov AFCOS,
zabezpečuje koncepčnú, metodickú a činnosť v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej
únie a boja proti korupcii.
Dňa 18. mája 2011 bola zriadená antikorupčná telefonická linka Informačného centra Úradu
vlády SR(0850 111001), ktorá slúži pre občanov na nahlásenie svojich podozrení týkajúcich sa korupcie
v ktorejkoľvek oblasti verejného života, a to aj anonymne.
-

OLAF –Európsky úrad pre boj s korupciou ( fr. Office européen de lutte anti-fraude) bol
zriadený rozhodnutím komisie č. 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorý je súčasťou
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Európskej komisie s osobitným nezávislým postavením na účely vykonávania vyšetrovania podvodov .
Spôsob jeho činnosti stanovujú dve nariadenia a jedna medziinštitucionálna dohoda:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999
o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)
Nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu
pre boj proti podvodom (OLAF)
Medziinštitucionálna dohoda z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou
Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní
Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)
Právomoci OLAFU sú najmä:
uskutočňovať vonkajšie správne vyšetrovania ako súčasť boja proti podvodom, korupcii
a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti negatívne ovplyvňujúcej finančné záujmy Spoločenstva
a s cieľom bojovať proti podvodom zahŕňajúcim akékoľvek iné konanie alebo činnosť v rozpore
s ustanoveniami Spoločenstva.
uskutočňovať vnútorné správne vyšetrovania s cieľom:
1. bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti negatívne
ovplyvňujúcej finančné záujmy Spoločenstva,
2. vyšetrovať závažné situácie spojené s vykonávaním profesionálnych povinností, ktoré môžu
predstavovať porušenie povinností úradníkov a zamestnancov Spoločenstiev, ktoré by mohlo
viesť k disciplinárnemu a v náležitých prípadoch k trestnému konaniu, alebo porušenie
podobných povinností zo strany členov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr alebo ich
zamestnancov, ktorí nepodliehajú Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie ani
Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie,
vykonávať vyšetrovacie úlohy v iných oblastiach na žiadosť orgánov a inštitúcií Spoločenstva,
prispievať k posilneniu spolupráce s členskými štátmi v oblasti prevencie podvodov,
vyvinúť stratégie boja proti podvodom (pripraviť legislatívne a regulačné iniciatívy v oblasti
pôsobnosti úradu),
uviesť do pohybu iné prevádzkové činnosti v oblasti boja proti podvodom (rozvoj infraštruktúry,
zber a analýzu informácií, poskytovanie technickej podpory),
udržiavať priamy kontakt s vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi
orgánmi,
zastupovať Komisiu v oblasti prevencie podvodov.
Proces vyšetrovania OLAFU upravujú vyššie uvedené dve nariadenia. Kontroly a previerky,
ktoré úrad OLAF vykonáva externe (v členských štátoch a v niektorých nečlenských krajinách, s ktorými
má Spoločenstvo dohodu o spolupráci) a interne (v inštitúciách a orgánoch zriadených zmluvami alebo
na základe zmlúv), nemajú vplyv na právomoci členských štátov v oblasti trestného stíhania. Riaditeľ
úradu OLAF otvára a riadi vyšetrovanie na vlastný podnet alebo na žiadosť členského štátu, ktorý má
záujem v danej veci (v prípade vonkajšieho vyšetrovania), alebo na žiadosť predmetného orgánu alebo
inštitúcie (v prípade vnútorného vyšetrovania). Ako súčasť vonkajšieho vyšetrovania úrad OLAF
vykonáva kontroly na mieste, za ktoré je zodpovedná Komisia v zmysle nariadení (ES, Euratom) č.
2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96. Pri vnútornom vyšetrovaní má úrad OLAF právo na okamžitý a
neohlásený prístup k akýmkoľvek informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry
Spoločenstva. Akúkoľvek zúčastnenú osobu môže požiadať o ústne podanie informácie a môže
vykonávať kontroly hospodárskych subjektov na mieste. Ak úrad pri vnútornom vyšetrovaní zistí, že
niektorý člen, riaditeľ, úradník alebo iný zamestnanec môže byť osobne zainteresovaný, informuje
inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru, ku ktorej osoba patrí, pokiaľ prezradenie týchto informácií nie je
nezlučiteľné s potrebou zachovávať prísnu úplnú mlčanlivosť na účely vyšetrovania alebo možného
vnútroštátneho vyšetrovania. Členské štáty, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry sú na žiadosť úradu
OLAF alebo na vlastný podnet povinné poskytnúť úradu všetky dokumenty a informácie týkajúce sa
prebiehajúceho vyšetrovania, ktorými disponujú. Všetky informácie poskytnuté úradu budú riadne
chránené. Po skončení vyšetrovania úrad OLAF vypracuje správu vrátane odporúčaných opatrení,
ktoré sa majú prijať. Správa sa v prípade vonkajšieho vyšetrovania zašle členským štátom, v prípade
vnútorného vyšetrovania sa zašle inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram. Informácie sa môžu
zasielať aj príslušným orgánom členských štátov a predmetným inštitúciám, orgánom, úradom a
agentúram i v priebehu vyšetrovania (úrad je v priamom kontakte s vnútroštátnymi orgánmi činnými v
trestnom konaní a súdnymi orgánmi). Funkčnú nezávislosť úradu OLAF chráni dozorný výbor zložený
z piatich nezávislých externistov vymenovaných na základe spoločnej dohody Európskeho parlamentu,
Rady a Komisie. Okrem toho, ak sa riaditeľ domnieva, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho
nezávislosť, je oprávnený podať proti nemu žalobu na Súdny dvor. Každý pracovník inštitúcie, orgánu,
8

http://www.europskaunia.sk/olaf
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úradu alebo agentúry Spoločenstva, ktorý má dojem, že v priebehu vnútorného vyšetrovania boli
nepriaznivo ovplyvnené jeho záujmy, môže podať sťažnosť riaditeľovi úradu OLAF alebo podať žalobu
na Súdny dvor.
Interné a externé vyšetrovanie vedie generálny riaditeľ OLAF-u, ktorým je Franz-Herman
9
Brunner . Riaditeľa navrhuje Komisia na obdobie piatich rokov, pričom môže túto funkciu vykonávať
maximálne dve funkčné obdobia po sebe. Jeho nominácia je schvaľovaná a potvrdzovaná i väčšinou
členov kontrolného výboru OLAF-u v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou. S cieľom
garantovania nezávislosti OLAF-u v jeho vyšetrovacej činnosti, generálny riaditeľ nedostáva inštrukcie
od žiadnej vlády alebo úradu (vrátane Komisie). Ak by generálny riaditeľ podozrieval Komisiu z krokov,
ktoré ohrozujú jeho nezávislosť, má možnosť prípad predložiť pred Súdny dvor. Aby OLAF posilnil ešte
viac svoju nezávislosť, úrad podlieha kontrolnému výboru, ktorý tvorí päť nezávislých osôb
nepracujúcich v európskych inštitúciách a vysokokvalifikovaných v oblasti kompetencie úradu. OLAF
spolupracuje so svojimi národnými partnermi (napríklad vyšetrovacie orgány a polícia).
Skúsenosti potvrdzujú, že žiadna krajina alebo inštitúcia na svete nie je uchránená pred
prípadmi korupcie alebo porušovania záväzkov. OLAF uskutočňuje administratívne vyšetrovanie vo
vnútri inštitúcií, v orgánoch Spoločenstva. Úrad má celý rad právomocí, ku ktorým patrí aj prístup
k informáciám a dokumentom.
OLAF má vlastnú sieť agentov. Tím špecialistov sa však rozširuje od roku 2001. Pracujú v ňom
odborníci z najrôznejších oblastí (polícia, finančná a spotrebiteľská oblasť, poľnohospodárstvo,
spravodlivosť a ďalšie). Väčšina vyšetrovateľov pochádza z národných vyšetrovacích úradov, čo je
dôležité aj pre ďalšiu úzku spoluprácu s národnými vyšetrovateľmi. Toto partnerstvo je základom pre
úspešný boj proti podvodom poškodzujúcim záujmy Spoločenstva. OLAF nie je tajnou službou ani
policajným zborom. Je iba zákonným nástrojom v administratívnom vyšetrovaní s cieľom garantovať
lepšiu ochranu záujmov Spoločenstva pred organizovaným zločinom a podvodmi. Úrad môže takisto
požiadať obyvateľov EÚ o informácie o podvodoch. Obyvatelia zo všetkých členských krajín EÚ môžu
svoje podnety oznámiť na bezplatnej telefonickej linke OLAF-u (pre SR je to číslo 00800 01 05 20 04).
4

ZÁVER

Z uvedeného možno konštatovať, že korupcia je všade o okolo nás, len niekedy o nej ani
nevieme. Podľa mňa súčasný existujúci systém boja proti korupcii zodpovedá požiadavkám doby,
avšak korupcia ako aj každá iná oblasť života spoločnosti sa neustále mení, vyvíja, a preto aj v boji
proti nej spoločnosť nesmie zaspať na vavrínoch a neustále musí reagovať na tieto zmeny
prostredníctvom buď nových a hlavne funkčných právnych noriem, resp. zriaďovaním nových funkčných
inštitúcii. Na riešenie problému korupcie, vzhľadom na jej latentný charakter, však nestačia len inštitúcie
a zákony bojujúce proti nej, ale vyžaduje sa zapojenie celej spoločnosti, každého jedného z nás.
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DEFINOVANIE ÚPLATKU NA ÚČELY SLOVENSKÉHO TRESTNÉHO
PRÁVA
Marcela Tóthová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá definovaním pojmu úplatok na účely postihovania
korupčných trestných činov v SR. Vychádza z konštatovania, že úplatok ako taký je charakteristickým
a špecifickým znakom korupčnej trestnej činnosti. Poukazuje na jeho dôležitosť v súvislosti s trestaním
korupcie. Optimálne definovanie tohto pojmu, určenie jeho obsahu a vymedzenie jeho hraníc sa pokúša
nájsť na nadnárodnej úrovni. Poukazuje pritom na problémy definovania úplatku vo viacerých
nadnárodných dokumentoch. Následne na to analyzuje a poukazuje na problémy a nedostatky
aktuálnej trestnoprávnej teórie a praxe v SR.
Kľúčové slová: korupcia, úplatok, obsah pojmu úplatok, hranice pojmu úplatok.
Abstract: The present paper deals with the definition of a bribe for the purpose of prosecuting
corruption offenses in Slovakia. It is based on the finding that such a bribe as a distinctive and specific
features of the corruption offenses. It points to its importance in relation to the punishment of corruption.
The optimal definition of the concept, determining the content and definition of its borders is trying to
find the supranational level. It refers to the problems of defining transnational bribery in several
documents. Then it analyzed the problems and shortcomings of the current criminal law theory and
practice in the SR.
Key words: corruption, bribe, the concept of a bribe, bribe border of.

1

VŠEOBECNE KU KORUPCII

Korupcia a otázky jej právnej regulácie prestavujú jeden z najstarších celospoločenských
problémov. Vonkoncom nie je možné korupčný problém považovať za nový spoločenský jav, s ktorým
je ľudská spoločnosť konfrontovaná v posledných desaťročiach. História korupcie a korupčného
konania siaha až do obdobia formovania sa a vzniku prvých štátov, pre ktoré síce bola charakteristická
v primitívnych formách a podobách, no tieto zodpovedali úrovni vyspelosti ľudskej spoločnosti. Už
v tomto období predstavovala veľmi vážny problém, ktorý zasahoval do chodu, riadenia a fungovania
štátu ako takého. Korupcia sa problematicky vnímala najmä z toho dôvodu, že korupčného konania sa
pôvodne dopúšťali najčastejšie a v najväčšom rozsahu práve štátni úradníci a zamestnanci verejných
1
úradov.
Napriek tomu, že vývoj ľudskej spoločnosti od obdobia vzniku prvých štátov veľmi výrazne
a všestranne pokročil a ľudská spoločnosť tak povediac dospela, korupčný problém nestratil na svojom
význame a na svojej dôležitosti. Otvorene možno povedať, že s rozvojom ľudskej spoločnosti
a s narastaním stupňa dosiahnutého pokroku sa vyvíjala, rozvíjala a napredovala aj korupcia. Korupčnú
trestnú činnosť možno považovať za jeden z najaktuálnejších a najzávažnejších problémov, s ktorým sa
súčasná spoločnosť denno-denne stretáva. Celkom opodstatnene je tomuto problému priznávaná
povaha negatívneho fenoménu, ktorý nie je možné obmedzovať na hranice štátov, oblastí či na
kontinentálne členenie sveta. Korupcia predstavuje veľmi závažný a sústavne vysoko aktuálny globálny
problém, ktorý vykazuje celý rad špecifík a osobitostí. Predovšetkým je možné uviesť, že má enormnú
schopnosť operatívne a efektívne sa prispôsobovať meniacim sa spoločenským pomerom,
podmienkam a predpokladom života v spoločnosti. Pre súčasnú spoločnosť je to signifikantný problém,
ktorému je možné priznať celospoločenský charakter. V súčasnosti, už pomerne dlho, nie je možné
korupciu chápať výhradne vo vzťahu k verejnému sektoru, nakoľko ako taká už prenikla do všetkých
oblastí, sfér a vrstiev spoločenského života. Už pomerne dávno nie je možné korupčný problém viazať
výhradne na oblasť verejnú, hoci práve v tejto oblasti (vzhľadom na povahu a charakter verejného
sektora) existujú veľmi vhodné podmienky pre jej vznik a následný rozvoj. Rovnako tak, ako je korupcia
charakteristická pre sféru verejnú, tak je typickým javom aj v oblasti súkromnej. Popri tomto korupcia
1

Zelenák, Š.: Korupcia a jej spoločensko-politické dôsledky. In Odhaľovanie a vyšetrovanie
korupcie. Zborník študijných materiálov. Bratislava: APZ v Bratislave, 2001, s. 7 a nasl.
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vykazuje celý rad špecifík, ktoré výrazne determinujú proces jej odhaľovania a následne aj možnosti jej
dokazovania v trestnom konaní. Popri osobitostiach modusu operandi, typických kriminalistických stôp,
popri osobitostiach korupčného vzťahu, trestnoprávnej úpravy postihu korupcie a vysokej miery latencie
korupcie je potrebné mať na zreteli aj osobitosti, ktoré vykazuje korupčné konanie v jednotlivých
oblastiach, sférach jej výskytu. Odhliadnuc od týchto osobitostí korupcie je potrebné prihliadať aj na
problematickosť definovania toho, čo je priamym predmetom korupčnej dohody, teda problémy spojené
s vymedzením pojmu úplatok. Úplne logicky pritom možno uviesť, že tam kde niet úplatku resp. tam kde
niet ani len prísľubu úplatku, tak tam nie je možné uvažovať o korupcii. Aj z tohto pohľadu je
definovanie pojmu úplatok, vymedzenie jeho obsahu a stanovenie jeho hraníc kľúčové, rozhodujúce
z pohľadu možností postihovania korupčných trestných činov. Pre korupciu je pritom charakteristické,
že určité plnenie sa za istých okolností nevníma ako úplatok a za okolností veľmi málo sa líšiacich resp.
za okolností skutočne veľmi podobných už toto isté plnenie má povahu úplatku. Aj táto skutočnosť
nasvedčuje dôležitosti definovania a vymedzenia pojmu úplatok.
2

VYMEDZENIE POJMU ÚPLATOK Z POHĽADU NADNÁRODNÉHO

Za charakteristický znak a za špecifikum korupčných trestných činov zároveň je možné
považovať, okrem iného, aj definovanie a vymedzenie toho, čo všetko je možné považovať za úplatok
a čo už alebo ešte nie (vymedzenie obsahu a hraníc tohto pojmu). Vzhľadom na to, že existencia alebo
neexistencia úplatku vo svojej podstate determinuje existenciu resp. neexistenciu korupčných trestných
činov, vymedzenie čo už je a čo ešte nie je úplatkom sa javí ako kľúčové.
Základ definovania pojmu úplatok sa opiera o nadnárodnú (európsku a medzinárodnú) korupčnú
úpravu. Charakteristické je, že veľké množstvo dokumentov prijatých na úrovni OSN, Rady Európy či
EÚ sa síce venuje možnostiam a potrebám postihovania korupcie, no samotný pojem úplatok vôbec
(priamo) nedefinujú. Vo všetkých uvedených dokumentoch sú obsiahnuté legálne definície pojmov
činiteľ, domáci činiteľ, zahraničný činiteľ, aktívna korupcia, pasívna korupcia a obsahujú tiež záväzok
členských štátov trestnoprávne postihovať korupčné konanie. Definovanie pojmu úplatok, ktoré je na
účely trestnoprávneho postihovania korupcie kľúčové, však v týchto dokumentoch absentuje.
Definovaniu pojmu úplatok sa tieto dokumenty venujú iba nepriamo, mimovoľne a to v súvislosti s
vymedzením aktívnej či pasívnej korupcie a ich obsahu. Z množstva európskych a medzinárodných
dokumentov, ktoré sa venujú korupcii je možné v súvislosti s vymedzením pojmu ,,úplatok“ uviesť
najmä tieto:
•

Dohovor OSN proti korupcii (New York, 1999), ktorý bol u nás publikovaný ako Oznámenie č.
434/2006 Z.z. – v zmysle čl. 15, 16 a 21 možno za úplatok považovať nenáležitú výhodu

•

Trestnoprávny dohovor o korupcii (Štrasburg,1999), ktorý bol u nás publikovaný ako
Oznámenie č. 375/2002 Z.z. – za úplatok sú podľa čl. 2 a 3 považované nenáležité výhody a
nenáležité výhody akéhokoľvek druhu

•

Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných
obchodných transakciách – v zmysle čl. 1 sa za úplatok považuje nenáležitá peňažná výhoda
alebo iná výhoda

•

Dodatkový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (Štrasburg, 1999), ktorý bol u nás
publikovaný ako Oznámenie č. 375/2002 Z.z. – za úplatok sa v zmysle čl. 2 a 3 považuje
akákoľvek nenáležitá výhoda

•

Občianskoprávny dohovor proti korupcii (Štrasburg, 1999), ktorý bol u nás publikovaný ako
Oznámenie č. 370/2003 Z.z. – za úplatok sa v zmysle čl. 2 považuje akéhokoľvek nenáležitá
výhoda

•

Dohovor na základe čl. K 3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o EÚ o korupcii týkajúcej sa činiteľov ES
alebo činiteľov členských štátov EÚ, ktorý bol u nás publikovaný ako Oznámenie č. 42/2006
Z.z. – za úplatok sa v zmysle čl. 2 a 3 považuje výhoda akéhokoľvek druhu resp. výhody
akéhokoľvek druhu

•

Protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov ES, ktorý bol u nás publikovaný ako
Oznámenie č. 704/2004 Z.z. – v zmysle čl. 2 a 3 sa za úplatok považujú výhody akéhokoľvek
druhu

Z uvedeného prehľadu nadnárodných dokumentov, ktorý vonkoncom nie je vyčerpávajúci, no
prezentuje protikorupčné dokumenty prijaté viacerými európskymi či medzinárodnými organizáciami, je
zrejmé, že definovanie úplatku nie je jednotné. Formulácie toho, čo sa rozumie úplatkom sú v mnohých
prípadoch veľmi vágne a nie je z nich jasný ani obsah, ani hranice pojmu úplatok (napr. nenáležitá
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výhoda). Takto je v podstate iba na posudzujúcom subjekte, či a do akej miery zvolí extenzívny výklad
tohto pojmu, alebo sa prikloní k jeho užšiemu chápaniu. K spresneniu tohto vymedzenia sa v ďalších
dokumentoch pridáva, že môže ísť o nenáležitú výhodu a nenáležitú výhodu akéhokoľvek druhu.
Zaujímavé je, že tvorca tohto dokumentu inak definuje úplatok vo vzťahu k aktívnej korupcii a inak vo
vzťahu ku korupcii pasívnej, čo vonkoncom nie je možné považovať za zámer, ale skôr za nedostatok
tvorby obsahu dokumentu. Takže popri nejednotnosti pojmov v rámci nadnárodných dokumentov ako
takých, sa nejednotnosť objavuje dokonca aj v textovom znení jedného a toho istého dokumentu.
Zaujímavé je, že v niektorých dokumentoch sa priamo rozlišuje, že úplatkom je nenáležitá
peňažná výhoda alebo iná výhoda. Takto však podľa môjho názoru dochádza iba k zvýrazneniu toho,
že najčastejšie sa vyskytujúcou formou úplatku je forma peňažná. Na túto formu sa však v súvislosti
s úplatkami vonkoncom nemožno obmedzovať, nakoľko tieto môžu mať aj inú povahu. Toto
konštatovanie však v uvedenom členení absentuje a tak sa takéto rozlišovanie javí ako nepresné,
nedostatočné a obsahovo neurčité. Ak mal tvorca tohto dokumentu (Dohovor OECD) záujem a potrebu
zdôrazniť, že najčastejšia forma úplatku je peňažná, mal skôr zvoliť formuláciu, že je to najmä peňažné,
no aj nepeňažné a akékoľvek iné plnenie poskytované neopodstatnene, bez právneho nároku, čo sa
však ale nestalo.
Pomerne
výstižné
definovanie
úplatku
je
obsiahnuté
v Dodatkovom
protokole
k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii. Toto definovanie rieši jednak otázku druhu, povahy či formy
nenáležitej výhody (úplatku), ktoré môžu byť akékoľvek a taktiež rieši neoprávnenosť,
neopodstatnenosť týchto výhod. Rovnako k definovaniu úplatku pristúpil aj Občianskoprávny dohovor,
ktorý za podstatu korupcie označuje prijímanie úplatkov alebo akýchkoľvek nenáležitých výhod. Vo
formulácii čl. 2 tohto dokumentu je však podľa môjho názoru nezmyselne vyjadrená podstata korupcie,
nakoľko predmetom korupcie je úplatok a ten vo svojej podstate predstavuje akúkoľvek neopodstatnenú
výhodu. Preto by postačovalo, ak by bola uvedená formulácia, že podstatou korupcie je konanie
dotýkajúce sa úplatku, alebo ak by sa uviedlo, že podstatou korupcie je konanie vo vzťahu akejkoľvek
nenáležitej výhode. Uvedenie oboch pojmov je nezmyselné, nakoľko druhá z nich uvedená je len
popisom obsahu prvej z nich.
Zaujímavo k definovaniu úplatku pristúpil Dohovor na základe čl. K3 písm. c) Zmluvy o EÚ
o korupcii. Pri pasívnej korupcii, teda keď páchateľ prijme, prijme prísľub alebo požaduje úplatok, tak sa
uvádza, že ním sú výhody akéhokoľvek druhu. Pri aktívnej korupcii, teda ak páchateľ poskytne alebo
sľúbi úplatok, tak ním je akákoľvek výhoda. Nevhodné je jednak rozlišovanie medzi množným číslom
a jednotným číslom pri pasívnej a aktívnej korupcii a taktiež v tomto definovaní úplatku absentuje
kľúčový znak, že úplatkom je plnenie, na ktoré nie je právny nárok.
Tak ako aj v predošlom prípade, tak aj Protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov ES
uvádza, že úplatkom sú výhody akéhokoľvek druhu. Aj na tomto mieste je tak potrebné uviesť, že
uvedená formulácia rieši iba to, že úplatkom sú akékoľvek výhody bez ohľadu na ich formu, na ich druh,
podobu či iné rozlišovacie kritériá. Značným nedostatkom je, že aj v tomto prípade absentuje
vyjadrenie, že tieto výhody sú neoprávnené, nakoľko na ne nie je právny nárok.
V skratke tak možno zhrnúť, že v nadnárodnej (európskej, medzinárodnej) úprave nie je možné
nájsť jednoznačné a presné definovanie pojmu úplatok. Z uvedenej analýzy vyplýva, že definovanie
úplatku v tejto rovine je v niektorých prípadoch:
•
•
•
•
•

3

veľmi vágne, neurčité z hľadiska obsahu i hraníc
rozdielne v jednom jedinom dokumente, na rôznych jeho miestach sa úplatok definuje inak
zbytočne sa do popredia stavia peňažná forma úplatku, nakoľko ďalej nie je vymedzené, že to
môže byť aj forma nepeňažná, ale sa iba konštatuje, že popri zrejme najčastejšie sa
vyskytujúcej forme to môže byť aj akákoľvek iná
sa rozlišuje množné a jednotné číslo úplatku a
v ďalších absentuje kľúčový fakt, že úplatok je v každom prípade výhodou nenáležitou,
neopodstatnenou, na ktorú nie je právny nárok.
VYMEDZENIE POJMU ÚPLATOK Z POHĽADU VNÚTROŠTÁTNEHO

Slovenská trestnoprávna úprava priamo a legálne definuje pojem úplatok v ustanovení § 131
ods. 3 TZ. Podľa tejto definície sa za úplatok považuje na účely TZ vec alebo iné plnenie majetkovej či
nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Ide o výstižnú definíciu, ktorá zahŕňa akékoľvek
plnenia (bez ohľadu na druh, formu či podobu) za predpokladu, že ich vieme včleniť pod pojem
majetkového alebo nemajetkového plnenia. Dôležité je aj konštatovanie, že na toto plnenie nie je
právny nárok. Táto definícia je legálna na účely TZ ako takého a teda ju nemožno zužovať výhradne na
ustanovenia III. diela VIII. hlavy osobitnej časti TZ, v ktorom sú upravené skutkové podstaty korupčných
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trestných činov. Trestné činy, ktorých podstatou je korupčné konanie, sú však zakotvené aj v niektorých
ďalších ustanoveniach osobitnej časti TZ. V tejto súvislosti možno spomenúť napr. ustanovenie § 241
Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním. Podstatou tohto trestného činu je, že
veriteľ (konkurzný veriteľ, veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo s hlasovaním
o schválení reštrukturalizačného plánu) prijme alebo dá si sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Rovnako tak je trestnoprávne postihované konanie toho, kto takémuto veriteľovi poskytne, ponúkne
alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech. Napriek tomu, že korupčná podstata tohto trestného činu je
zrejmá, takto poskytované plnenie nezodpovedá definovaniu pojmu úplatok v § 131 ods. 3 TZ. Je
nepochybné, že toto plnenie má mať povahu úplatku, no keďže zákonodarca nezvolil rovnakú
formuláciu ako v § 131 ods. 3 TZ, nemožno ho považovať za úplatok. Na tento nedostatok našej
právnej úpravy tiež poukázal Najvyšší súd SR v rozhodnutí 5 Tost 30/2011. V tomto rozhodnutí priamo
uviedol, že zákonodarca nepoužil rovnaké formulácie a tak plnenie poskytované pri trestnom čine podľa
§ 241 TZ nie je úplatkom. Okrem iného na tomto mieste možno poukázať aj na nedokonalosť
novelizácii ustanovení TZ, keďže v tejto skutkovej podstate doposiaľ absentuje dôležitá korupčná forma
konania a to je žiadanie úplatku.
V tejto súvislosti možno spomenúť aj skutkovú podstatu trestného činu Marenia spravodlivosti
podľa § 344 TZ. Táto bola v druhej polovici roku 2011 novelizovaná zákonom č. 262/2011 Z.z., ktorým
sa z nej odstránila korupčná forma konania, ktorá bola obsiahnutá v § 344 ods. 1 písm. d.) TZ. Pôvodne
sa v tomto ustanovení uvádzalo, že za marenie spravodlivosti sa postihne ten, kto poskytne, ponúkne
alebo sľúbi neoprávnenú výhodu s cieľom pôsobiť na subjekty uvedené v tomto ustanovení. Napriek
tomu, že takto poskytované plnenie malo mať povahu úplatku, vzhľadom na použitie inej formulácie ako
je uvedená v § 131 ods. 3 TZ, toto plnenie nebolo možné považovať za úplatok. Vyššie spomenutou
novelizáciou bolo toto ustanovenie upravené tak, že korupčná podstata tohto konania bola vynechaná.
Napriek tomu, že naša trestnoprávna obsahuje legálnu, teda na účely trestného práva záväznú
definíciu pojmu úplatok, reálne je veľmi problematické určiť, kedy o úplatok ide a kedy nie. Definovanie
určitého plnenia ako úplatku je kľúčové z pohľadu následného preukazovania korupčného konania.
V každom prípade sa za rozhodujúci považuje zámer (úmysel), s ktorým je alebo má byť plnenie
poskytované resp. to, k čomu má plnenie smerovať. V súvislosti s týmto je potrebné vnímať povahu
aktuálnej trestnoprávnej úpravy korupcie, takže úplatok musí smerovať k porušeniu povinností
vyplývajúcich so zamestnania, povolania či funkcie, alebo musí smerovať k obstaraniu veci
všeobecného záujmu, prípadne sa musí vzťahovať na pôsobnosť cudzieho verejného činiteľa v zmysle
relevantných skutkových podstát. Pre naplnenie skutkových podstát korupčných trestných činov ide
o nevyhnutné podmienky (okrem iných).
Za úplatok sa, naopak, nepovažuje poskytnutie pozornosti, všimného či drobného darčeka, pri
ktorých sa od druhej strany nevyžaduje žiadne korupčné konanie (porušenie povinností). Úmysel,
s ktorým je alebo má byť plnenie poskytované je typickým subjektívnym znakom a tak je v mnohých
prípadoch samostatne iba ťažko preukázateľný. Na tomto mieste je dôležité uviesť, že uvedené
subjektívne kritérium a to, k čomu má tento úmysel resp. zámer smerovať, sa považuje pre definovanie
úplatku za rozhodujúce. Často sa stretávame s názorom, že to, či ide alebo nejde o úplatok, je závislé
od času jeho poskytnutia. S týmto názorom však nemožno súhlasiť, nakoľko úplatok môže byť
poskytnutý nie len pred získaním určitej neoprávnenej výhody, uprednostnenia či iného podobného
plnenia, ale aj po ich získaní. Taktiež nie je možné za rozhodujúcu považovať výšku poskytnutého
úplatku resp. jeho hodnotu. Spektrum hodnôt úplatkov môže byť veľmi široké a je prirodzene závislé od
povahy, hodnoty alebo významu a dôležitosti korupčným konaním získavanej neoprávnenej výhody,
uprednostnenia či iného takéhoto plnenia. Vždy je pritom potrebné zohľadňovať okolnosti každého
jednotlivého prípadu a zároveň je potrebné mať na zreteli aj možnosti aplikácie materiálneho korektívu
pri prečinoch. Na druhej strane je výška resp. hodnota poskytovaného úplatku tým znakom, od ktorého
sa odvíja prísnosť postihu páchateľa korupčného trestného činu (v kvalifikovaných skutkových
podstatách). Na sociálnu väzbu hodnoty (výšky) úplatku je možné poukázať aj v súvislosti
s francúzskou judikatúrou. Táto síce viaže pojem úplatok na určitú výšku, no tá je individuálna podľa
sociálnych možností a schopností subjektu korupčného vzťahu. Zaujímavo je riešená hodnota úplatku
2
aj v nemeckej právnej úprave, ktorá ju presne a jednotne vymedzuje . Takto sa nezohľadňujú, podľa
môjho názoru kľúčové, sociálne možnosti a schopnosti, čo má za následok, že v niektorých prípadoch
nejde o úplatok a ani o korupciu, hoci reálne dohoda a podstata konania túto povahu má.
Za rozhodujúci pre vymedzenie úplatku sa teda považuje úmysel alebo zámer, s ktorým je
plnenie poskytované a to, k čomu má úmysel či zámer smerovať. Jeho preukázanie je vzhľadom na
povahu a charakter (vzhľadom na skrytosť) veľmi problematické. Priame preukázanie je veľmi náročné
a často je možné určité plnenie označiť ako úplatok až v kontexte širších súvislostí resp. ďalších
2

David, V., Nett, A.: Korupce v právu mezinárodním a evropském. Praha: C.H.BECK, 2007, s. 129
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okolností prípadu. Kumulatívne s tým je, samozrejme, potrebné skúmať aj naplnenie zvyšných znakov
skutkových podstát korupčných trestných činov.
Všeobecne tak možno konštatovať, že aj napriek tomu, že slovenská trestnoprávna úprava
obsahuje legálnu definíciu pojmu ,,úplatok“, ktorú možno považovať za výstižnú, ani jej zavedenie
neodstránilo jednoznačne problém určenia, kedy je možné určité plnenie vnímať ako úplatok a kedy nie.
Popri tomto je tiež možné poukázať na niektoré zvláštnosti hmotnoprávnej úpravy skutkových podstát
trestných činov, ktoré majú korupčnú povahu a na nejednotnosť v nich obsiahnutých pojmov
s legálnymi definíciami, na čo upozornil vo svojej judikatúre aj Najvyšší súd SR.
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VYBRANÉ PROBLÉMY TRESTU DOMÁCEHO VÄZENIA A TRESTU
POVINNEJ PRÁCE
Jana Schäfferová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Alternatívne tresty ponúkajú inú možnosť potrestania páchateľa než je uloženie trestu
odňatia slobody. Sú alternatívou k preplneným väzniciam , v ktorých je odsúdený izolovaný od
spoločnosti, čo so sebou nesie množstvo negatívnych dôsledkov. Páchateľ sa stáva pasívnym členom
spoločnosti, nemusí pracovať, nemá možnosť hľadať si prácu či organizovať svoj voľný čas. Navyše má
zabezpečené ubytovanie, stravu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, a to všetko na účet daňových
poplatníkov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa niektorí páchatelia do väzenia opakovane vracajú.
Krátkodobý trest odňatia slobody sa u páchateľov menej závažných trestných činov javí ako zbytočne
nákladný a z hľadiska prevencie ďalšieho páchania trestnej činnosti neúčinný.
Kľúčové slová: trestanie, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce
Abstract: Alternative sanctions offer no alternative punishment of the offender than the imposition
of a custodial sentence. They are an alternative to prison overcrowding, which is condemned isolated
from society, which carries many negative consequences. The perpetrator becomes a passive member
of society, may not work, not able to find a job or organize their free time. Moreover, secure housing,
food, health and social care, all at taxpayers' expense. This is one reason why some offenders
repeatedly returning to prison. Short prison sentences for the perpetrators of minor offenses appears to
be unnecessarily expensive and in terms of preventing further offending and ineffective.
Key words: punishment sentence under house arrest, community service sentence

1

ÚVOD

Rekodifikáciou koncepcie trestného práva v Slovenskej republike došlo k zavedeniu dvoch
nových alternatívnych trestov- trest Domáceho väzenia a trest povinnej práce. Cieľom mojej práce a
teda jej hlavným zameraním je práve preto spomínaný trest domáceho väzenia a trest povinnej práce.
„ Sociálna zmena vrátane zmeny hodnôt a zmeny „ ducha doby“ by mohla byť připásaná
rozhodujúcej funkcii, prirodzene, že to v žiadnom prípade nevylučuje fatálne prijatie ničoho, čo sa
1
ukázalo ako chybný smer vývoja.“
„Trest je najostrejším z prostriedkov štátneho donútenia, ktoré používa štát pri plnení svojich
funkcií, je nástrojom štátu na ochranu spoločnosti a občanov pred trestnými činmi. Preto je trest popri
2
trestnom čine- v širšom zmysle druhým najzákladnejším pojmom trestného práva.“
Páchanie trestnej činnosti je negatívne sociálny jav spoločnosti. Narúša jej harmonický vývoj,
základné pravidlá spoločenského poriadku a ľudského spolunažívania. Cieľom mojej práce je analýza a
zhodnotenie situácie v oblasti páchania trestných činov a ich potrestanie, s ohľadom na jednotlivý výkon
trestu bez odňatia slobody, so zameraním sa na súčasnú právnu úpravu a využitie v praxi trestu
povinnej práce a trestu domáceho väzenia.
Hádam najväčším podkladom mojich tvrdení je TZ § 34 ods.1 zásady ukladania trestov, kde je
stanovené, že :
trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej
trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných
odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa
spoločnosťou. Práve z týchto dôvodov, by u páchateľov menej závažných trestných činov mal byť
nepodmienečný trest odňatia slobody trestom subsidiárnym k trestom bez odňatia slobody. Je
nespochybniteľné, že u páchateľov TČ, kde je v popredí výchovná funkcia trestu, by nemali byť
aplikované tresty odňatia slobody, nakoľko ich hlavným negatívnym vplyvom je narušenie sociálnych
väzieb odsúdeného a negatívny vplyv páchateľov závažnejších TČ, čím je spochybnená resocializácia
u menej narušených páchateľov. Preto je potrebné, aby v trestnom systéme prevládali práve tresty bez
odňatia slobody.
1
2

Kaiser., G.: Kriminologie.1. vydání. Praha, C. H. Beck 1994, str.259-260.
Madliak A., Čečot. V., Trestné právo hmotné, všeobecná časť II sankcie- tresty a ochranné opatrenia, Atom computers, 2000, str.21
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Tým som načrtla jednu z hlavných pozitív alternatívnych trestov.
Osobitnou kapitolou môjho príspevku je vyššie spomínaný trest domáceho väzenia, (Trest
domáceho väzenia až na jeden rok môže súd uložiť páchateľovi prečinu.), a nasledovne rozoberám
úpravu trestu povinnej práce. Samozrejme, ako je uvedené v zákone: Trest povinnej práce môže súd
uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere od 40 do 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý zákon
umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody
nepresahuje päť rokov.
- alternatívnosť oboch trestov ( DV, PP) je podložená v TZ § 34 ods. 7, kde je jednoznačne
uvedené, že popri sebe nie je možne uložiť trest DV, resp. trest PP a trest odňatia slobody. Mojou
snahou v príspevku, bude, aj napriek pozitívnemu zámeru zákonodarcu a nepochybne dobrému úmyslu
pri ustanovení týchto trestov, poznamenať, že samotná právna úprava vykazuje určité nedostatky
a nájsť priaznivé riešenie, mne známe práve štúdiom danej problematiky. Dovoľte mi uviesť náčrt
problémov riešených v mojej práci.
2

JEDNOTLIVÉ PROBLÉMOVE ASPEKTY ALTERNATÍVNYCH TRESTOV

1. Ako je v zákone uvedené, súd môže uložiť trest domáceho väzenia páchateľovi prečinu a to
maximálne na dobu 1 roka. Na základe tohto ustanovenia, by sa mohlo mylne zdať, že súd môže uložiť
trest DV každému páchateľovi prečinu. Zákon však toto rozhodnutie súdu limituje nasledovne v § 34
ods. 6, kde súd musí !!! uložiť trest odňatia slobody za každý TČ, ktorého horná hranica trestnej sadzby
trestu odňatia slobody prevyšuje 5 rokov.- nie je ho preto možné uložiť za nedbanlivostné prečiny,
ktorých horná hranica trestnej sadzby trest odňatia slobody prevyšuje päť rokov. A teda na základe
daného stavu, pri nezlučiteľnosti TOS a trestu domáceho väzenia, môže súd tento druh trestu uložiť
v prípade trestného činu, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody podľa osobitnej
časti trestného zákona neprevyšuje 5 rokov. Týmto je možné poukázať na úpravu trestu povinnej práce,
kde v § 54 TZ je uvedené, že súd môže uložiť tento druh trestu ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý
zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody
nepresahuje päť rokov ? A teda zákonodarca pri úprave trestu domáceho väzenia nepostupoval
rovnako jasne ako pri úprave trestu povinnej práce.
2. Ďalšou rozdielnosťou pri úprave týchto dvoch trestov je, že v prípade uloženie trestu
domáceho väzenia, zákone nevyžaduje splnenie žiadnej inej podmienky. Práve pri treste domáceho
väzenia je podľa môjho názoru dôležité stanovisko, resp. súhlas ani nie tak páchateľa, ako je rodinných
príslušníkov a iných osôb, ktoré s ním obydlie, kde má byť trest vykonávaný, súčasné zdieľajú. Práve
týmto sledujem stav, ktorý by mohol nastať bez daného súhlasu, a tým môže byť napríklad násilie
v rodinách, strach rodinných príslušníkov alebo dokonca aj ich morálne odsúdenie a obmedzovanie
v každodennom živote? Podľa môjho názoru je preto dôležitý súhlas aj samotného páchateľa trestného
činu, nakoľko už jeho negatívny postoj k tomuto trestu od začiatku, môže spôsobovať prekážky pri jeho
výkone. Súhlas páchateľa zaručuje, že uloženie týchto trestov nebude len formálne uloženie trestu,
ktoré sa neskôr zmení na nepodmienečný trest odňatia slobody. Samozrejme pod podmienkou, že
páchateľ bude oboznámený, čo obnáša jeho súhlas a teda podmienky výkonu daného trestu ( napr.
probačný úradník na neformálnom stretnutí ) . Súhlasím tak isto s negatívnou podmienkou, aby tento
druh trestu nebolo možné uložiť páchateľovi násilného trestného činu, a tak isto navštívenie členov
spoločnej domácnosti probačným úradníkom, ešte pred samotným rozhodnutím o treste, pre potreby
ujasnenia si všetkých skutočností pre uloženie tohto trestu.
3. Podľa môjho doterajšieho štúdia danej problematiky, v praxi môže často nastať situácia, kedy
konkretizovanie miesta výkonu tohto trestu môže spôsobovať značné problémy. Odsúdený je povinný
zdržiavať sa po dobu výkonu trestu vo svojom obydlí- nie je však jednoznačne stanovené, či sa jedná
o jeho trvalé bydlisko, alebo ako to aj po väčšine prípadov býva, aj jeho prechodné bydlisko, alebo
bydlisko kde sa prevažnú časť roka zdržiava- môže ísť napr. o ubytovňu, internát, chalupu a pod.
Výkladom ustanovenia v TZ „(2) Odsúdený po dobu výkonu trestu domáceho väzenia je povinný v
čase, ktorý určí súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov,
viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená.“, by
mohlo obstáť tvrdenie, že pôjde o miesto, kde sa odsúdený obvykle zdržiava- resp. prevažnú časť roka.
Zákon ďalej nerieši situáciu, čo v prípade, ak dôjde k totálne likvidácii nehnuteľnosti- obydlia,
slúžiacemu na výkon tohto trestu (požiar ). Jedným z možných riešení, pri takto objektívnych príčinách
nezávislých od vôle odsúdeného nemožnosti trest ďalej vykonávať, by bolo aj upustenie od výkonu
zvyšku tohto trestu, alebo na základe časti vykonaného trestu jeho dočasné prerušenie. Podobným
spôsobom upravil zákonodarca nemožnosť výkonu trestu povinnej práce, keď v § 55 ods. 5 uvádza :
„Súd môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce, ak sa odsúdený v čase výkonu tohto trestu nie z
vlastnej viny stal trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo z iných závažných dôvodov.“. Tu je
možné pozorovať zámer zákonodarcu pri objektívnych dôvodoch nezávislých na vôli odsúdeného.
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4. Za hádam najvýraznejší a dovolím si povedať, že aj najmedializovanejší problém v úprave
tohto druhu trestu je jeho technické zabezpečenie a teda realizácia jeho výkonu. Následne nie je
upravená kompetencia orgánu vykonávajúca jeho kontrolu. V práci budem rozoberať prax štátov ( USA
), kde je tento inštitút zaužívaný v praxi a možnosť prebratia ich skúseností pre zavedenia daných
technických zariadení aj v podmienkach SR ( monitorovacie náramky na zápästí alebo členku ).
Doterajšiu kontrolu vykonávajú iba probační úradníci, čo vzhľadom na ich nízky počet predstavuje
neudržateľný stav. Kontrola zatiaľ prebieha na báze telefonického rozhovoru alebo osobnej návšteve.
Myslím si, že práve zaužívaná prax iných štátov, by mala byť pre našu úpravu ta smerodatná
a najpriaznivejšia. V tomto konkrétnom prípade je ale na mieste uviesť ani nie nedostatočnú právnu
úpravu ale finančné problémy štátu so zavedením konkrétnych technických prostriedkov. Otázne však
ostáva, kto bude povinný niesť tieto náklady, či v plnej miere štát, alebo sa na financovaním spojeným
s týmto trestom bude spolupodieľať aj odsúdený. Tu by ale nastal problém, kedy by tento trest nemohol
byť uložený sociálne odkázaným osobám , resp. by toto bremeno ostalo na samotnom štáte.
5. V neposlednom rade je na mieste načrtnúť aj problém premeny týchto trestov
na nepodmienečný trest odňatia slobody. Ako hovorí zákon, súd trest premení na nepodmienečný trest
odňatia slobody tak, že dva dni nevykonaného trestu domáce väzenia sa rovnajú jednému dňu
nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu a tak isto
súd premení trest povinnej práce alebo jeho zvyšok na trest odňatia slobody tak, že za každé dve
hodiny nevykonanej práce nariadi jeden deň nepodmienečného trestu odňatia slobody a zároveň
rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu. Čo ale v prípade, ak dni resp. hodiny nevykonaného trestu
domáceho väzenia a povinnej práce sú nepárne? Ako bude súd postupovať ? Hádam najvhodnejším
riešením, by bolo, že súd premení nevykonaný trest domáce väzenia za každé dva, už aj začaté dni
a každé dve čo už aj začaté hodiny trestu povinnej práce na nepodmienečný trest odňatia slobody
a tým by sa snáď predišlo možným problémom pri premene tohto trestu.
6. Z osobného hľadiska je podľa môjho názoru najväčším nedostatkom trestu domáceho
väzenia, že ho nie je možné uložiť mladistvým páchateľom. Práve trest domáceho väzenia by u týchto
páchateľov čo najúčinnejšie spĺňal svoj účel, samozrejme, že rodinné prostredie páchateľa mu k tomu
poskytuje vhodné podmienky a tak ako aj rodičia, aj iní rodinní príslušníci sú schopní mu napomáhať
k jeho náprave a resocializácií. Základy do života človek získava predovšetkým práve vo svojom
rodinnom prostredí. Práve v tejto súvislosti vyvyšujem doplnenie podmienky súhlasu udeleného
obvineným s týmto trestom, nakoľko mladistvý si v tomto veku vytvára sociálnu sieť a okruh známych
a priateľov, čím by mohla byť jeho situácia značne sťažená a mladistvý by mohol svojou povesťou
upadnúť do opovrhnutia svojim okolím a tým by sme mu zamedzili jeho ďalší vývoj čo by mohlo
značnou mierou prispieť k jeho asociálnemu správaniu. Preto je podľa môjho osobného názoru tento
súhlas zakotviť v zákone naozaj nutný a potrebný.
7. Druh práce pri treste povinnej práce, by nemal byť súdom vymedzený príliš konkrétne, aby
nenastala situácia, kedy poskytovateľ práce nebude mať požadovanú prácu, a tak isto by nemala byť
vymedzená príliš všeobecne, aby nedochádzalo k zneužívaniu prác odsúdeného. Myslím si, že
vhodným by bolo uviesť : „ upratovacie práce, údržba verejných priestranstiev a pod. „ .
8.
Podstatným rozdiel pri úprave týchto trestov je, že pokiaľ pri treste povinnej práce má súd oprávnenie
uložiť odsúdenému primerané povinnosti a obmedzenia, pri treste domáceho väzenia takéto oprávnenie
nemá. Je však na zamyslenie aký úmysle mal zákonodarca pri úprave tohto trestu, nakoľko podľa §435
ods. 1 TP jednoznačne vyplýva, že: ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce
z trestu domáceho väzenia súd na verejnom zasadnutí uznesením premení tento trest alebo jeho
zvyšok na nepodmienečný trest odňatia slobody. Tento nedostatok by som jednoznačne priraďovala
k opomenutiu zákonodarcu, keďže ako som práve spomínala procesná úprava s takýmito
obmedzeniami a povinnosťami uloženými odsúdenému ráta. Pričom vhodne zvolené obmedzenia
a povinnosti, by mohli veľkou mierou prispieť k zabráneniu ďalšej prípadnej recidíve odsúdeného –
napr. povinnosť podrobiť sa liečbe závislosti, absolvovanie rekvalifikačného kurzu a pod.
Demonštratívne uvedené povinnosti a obmedzenia- § 51 ods. 3, 4 TZ.
9. V neposlednom rade by som uviedla podmienku stanovenú v zákone, kedy odsúdený môže
opustiť svoje obydlie iba po predchádzajúcom súhlase probačného úradníka alebo orgánu, ktorý
spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným a to len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný
čas. Zákon však ďalej nešpecifikuje pojem „naliehavý dôvod“, ale zrejme by malo ísť o ojedinelú,
náhodnú situáciu. Zmyslom trestu domáceho väzenia je, že odsúdený nemá narušené rodinné väzby
a môže pokračovať vo výkone svojho povolania, mal by súd na túto okolnosť prihliadať už pri uložení
tohto trestu, keďže dôsledkom tohto opomenutia by bolo, že odsúdený, by ihneď po uložení trestu
musel žiadať o povolenie opustiť obydlie. Tak isto by mal súd postupovať aj u odsúdeného trpiaceho
nejakým ochorením , vyžadujúcim si pravidelné lekárske kontroly- napr. rehabilitácie. V tejto rovine je
na mieste vyriešiť otázku, či orgán spravujúci technickú kontrolu nad odsúdeným( súkromná firma), je
možne povýšiť až na takú úroveň a dať jej oprávnenie rozhodovať o tak závažnej veci, ako je udelenie
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výnimky z právoplatne udeleného trestu. Tak isto by v niektorých prípadoch ako je požiar, infarkt osoby
žijúcej v spoločnom obydlí vyžadujúca si okamžitú lekársku pomoc a pod., mohol nastať veľmi výrazný
problém zo získania predchádzajúceho súhlasu. Mnohí autori sa jednotne prikláňajú k názoru, kedy
posúdenie tejto situácie mohlo byť na základe použitia analógie v prospech odsúdeného
prostredníctvom aplikácie inštitút krajnej núdze. Tak isto, aby nedošlo k mareniu výkonu tohto trestu
odsúdeným a teda porušenie podmienok stanovených v TZ, navrhujem doplniť právnu úpravu
o ustanovenie, kedy by v podobných naliehavých prípadoch, nezávislých od vôle odsúdeného, vyššie
spomínaných, kedy nie je možne okamžite získať súhlas, získať ho ihneď len čo to bude možné.
3

ZÁVER

„Myšlienka riešenia na obmedzenie slobody pohybu danej osoby na siesto svojho bydliska je už
stará ako ľudstvo samo. V pamäti histórie nájdeme rad osobností, ktorým bol tento trest uložený,
pretože boli z akéhokoľvek dôvodu politicky či spoločensky nepohodlní a súčasne bolo netaktické ich
odsúdiť na výkon trestu odňatia slobody. Pri pátraní po stopách týchto trestov bol za svoje názory bol v
domácom väzení napríklad v roku 1633 Galileo Galilei. Trest domáceho väzenia bol taktiež uložený aj
na ostrove Svätej Heleny, ktorý absolvoval Napoleon Bonaparte. Smutný koniec mal prísny zákaz
vychádzania a trest domáceho väzenia pre členov ruskej cárskej rodiny, ktorí boli v roku 1918
popravení boľševikmi. Komunistický režim v Sovietskom zväze, Severnej Kórei a Poľsku v druhej
polovici 20. storočí často používal domáci izoláciu ako nástroj represie proti svojim odporcom. V
3
Československu boli prvky týchto trestov prvýkrát použité v prípade kardinála Jozefa Barana. „
Samotné poňatie trestu domáceho väzenia a trestu povinnej práce v súčasnej slovenskej
trestnej právnej úprave je úplne odlišné od už spomenutých historických skúseností a samozrejme v ich
úprave je značný myšlienkový posun. Nejde už len o izoláciu politických odporcov či o akúsi odplatu za
spáchaný trestný čin, ale práve o vhodné zavedenie prevencie a represie, o kontrolu a potláčanie
kriminality, zabráneniu jej ďalšieho páchania, pričom sa odsúdenému dáva priestor žiť bežným
usporiadaným životom, plniť si svoje povinnosti, nestratiť svoje sociálne zázemie a väzby. Výrazným
problémom všetkých väzenských systémov vo sú preplnené väznice, resp. ústavy na výkon trestu
odňatia slobody, čo podstatne znižuje možnosť individuálneho výchovného pôsobenia na odsúdených.
Súčasne nemožno však ani nie je možné nevšimnúť si demografický posun, kedy stúpa počet mladých,
dokonca stále mladších väzňov. Mnohé krajiny už pred rokmi väčšine krajín- štátov, pristúpili na
4
alternatívne formy trestania. Tým sa zmenší „väzenská populácia“, jako v zmysle počtu osôb v
ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, tak počet osob sociálne a psychologicky poznačených
väzením na celý život. Nemenej dôležitý je pragmatický ekonomický dôsledok, ktorý znižuje rastúce
nároky na prevádzku týchto zariadení. Alternatívne tresty, a teda trest domáceho väzenia a trest
povinnej práce, majú dnes predstavovať u prípadov menej závažnej trestnej činnosti hlavnú metódu
práce s odsúdenými, a to individuálnu pôsobenie- nápravu páchateľa. Týkajú sa páchateľov s tzv.
"lepšou vidinou", čím je myslený najmä mladistvý vek delikventov. Vývoj koncepcie alternatívnych
trestov v západnej Európe došiel dnes tak ďaleko, že sa už nehovorí o trestoch nahrádzajúcich trest
odňatia slobody, ale o samostatných trestoch a tak je aj o nich právne rozhodované súdmi. Častejšie sa
už používa v odbornej literatúre ako aj v zdrojoch rôznych médií pojem "tresty vykonávané v prospech
spoločnosti ". Táto termínová zmena symbolizuje posun v chápaní alternatívnych trestov nielen v
justícii, ale aj v celkovej spoločenskej mienke. Takáto zmena v prístupe justície i celej spoločnosti
nenastala v západných krajinách spontánne, ba práve ani tam ľudia neboli pripravení akceptovať príliš
neobvyklý postup a charakter trestania. Bolo potrebné vytrvalé vysvetľovanie i obhajoby argumentov,
aby verejnosť pochopila, že roztočeným kolotočom extrémneho nárastu trestnej činnosti, proti ktorému
vystupuje iba klasické odsúdenie páchateľa na trest odňatia slobody, sa značnou mierou vyčerpáva
morálne a ekonomická sila celej spoločnosti. Alternatívne modifikácie nápravy je preto motivovaná aj
sebezáchovu spoločenského poriadku.
„Ako to vyplýva z medzinárodných rezolúcií a odporúčaní v trestnom systéme by mali
prevažovať tresty nespojené s trestom odňatia slobody a samotný trest nepodmienečného trestu
5
odňatia slobody by mal byť subsidiárny voči ostatným ukladaným trestom. „
Trest povinnej práce: pozn. 528/ 2005 z. o výkone trestu PP, § 54,55 TZ,

3

http://obchod.portal.cz/ukazka/probace-a-mediace/30285/
Zbor väzenskej a justičnej stráže v súčasnosti pozostáva z 18 ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu s celkovou
kapacitou 10.615 miest, z toho na výkon väzby 2336 miest a na výkon trestu 8279 miest. Na začiatku roka si vo väzniciach
odpykávalo trest 8567 ľudí. V posledných rokoch pribudlo 350 odsúdených ročne. Súčasný stav naplnenosti väzníc platí napriek
tomu, že v deviatich väzniciach sa už uplatňuje dočasné zníženie zákonom stanoveného štandardu ubytovacej plochy 3,5 metra
štvorcového na väznenú osobu.
5
Madliak A., Čečot. V., Trestné právo hmotné, všeobecná časť II sankcie- tresty a ochranné
opatrenia, Atom computers, 2000, str.41
4
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Nakoľko výkon tohto trestu bude prebiehať na verejných miestach, je pravdepodobné, že na
páchateľa bude pôsobiť samotná verejná mienka a teda je dôkazné tvrdiť, že tento druh trestu má
výchovný účel. Na mieste by bola úprava uloženia tohto trestu osobám, ktoré vedú motorové vozidlo
pod vplyvom návykových látok. Významným faktorom tohto trestu je, že páchateľ, ktorý sa previnil voči
spoločnosti, má možnosť svoje konanie odčiniť vo všeobecný prospech každého. Podľa môjho názoru,
by tento druh trestu mal byť ukladaný páchateľom, ktorý spáchali TČ nižšej závažnosti po prvý krát
a tak isto páchateľom TČ súvisiacich s vedením motorových vozidiel. Práve pri tomto treste na
páchateľa výchovné pôsobí práve verejná mienka, keďže tento druh trestu je vykonávaný na verejnosti.
Trest domáceho väzenia: pozn. § 53 TZ, § 435 TP,
Podmienkou uloženia trestu DV, je, že páchateľ spĺňa podmienky pre uloženie trestu
s obmedzením slobody, avšak s prihliadnutím na jeho rodinné pomery, vlastnosti a doterajšieho
vedenia života, postačuje podstatne menšia intenzita zásahov voči nemu.
2 typy trestu DV:
a, front- end typ- celý trest je vykonaný v obydlí, v domácom prostredí.
( Slovenská republika, Austrália, Veľká Británia)
b, back- end typ- časť trestu je vykonaný ako trest odňatia slobody, časť v obydlí,
( USA, Kanada, Švédsko )
„Systém trestov a zásady ukladania trestov by mali byť vedené základnými predpokladmi
podmieňujúcimi ( pri ich správnej aplikácii) spravodlivosť trestného systému- trest má byť úmerný
stupňu nebezpečnosti pre spoločnosť , má byť individualizovaný primerane povahe činu a osobe
páchateľa, má byť spravodlivý a jeho druh a intenzita majú byť vyjadrené priamo v zákone- tzv. zásada
6
legality trestov.”
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APLIKAČNÉ PROBLÉMY TRESTU DOMÁCEHO VÄZENIA
Jozef Medelský
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Alternatívne tresty sú jednou z možností sankcionovania páchateľa trestného činu za jeho
protiprávne konanie. Základnou filozofiou alternatívnych trestov, ako právneho následku trestného činu,
je potrestanie páchateľa pričom samotné potrestanie nebude spojené s odňatím slobody. Jednotlivé
alternatívne tresty tvoria neoddeliteľnú súčasť zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov. Trest domáceho väzenia je jedným z alternatívnych trestov na ktoré sa upriami tento
príspevok. Príspevok sa zameria na právnu úpravu uvedeného alternatívneho trestu, poukáže na
využívanie – ukladanie tohto trestu v trestnom konaní a napokon zhodnotí aktuálnu úpravu trestu
domáceho väzenia v Slovenskom Trestnom zákone
Kľúčové slová: sankcionovanie, biparícia sankcií, alternatívne tresty, slovenská právna úprava, trest
domáceho väzenia, aplikačná prax
Abstract: Alternative sanctions represent one possibility of sanction to an offender for his illegal act.
Main philosophy of alternative sanctions is that sanctions should not be connected with the prison
sentence. Alternative sanctions are inseparable part of Criminal code – law number 300/2005 Z.z.
House arrest it’s one of the alternative sanctions and also it is the main theme of this article. The article
also deals with law regulation of this punishment, deals about its application and finally it evaluates
actual law regulation of this punishment in Slovak Criminal code.
Key words: sanction, dualistic conception of sanction, alternative punishment, Slovak law regulation,
house arrest, application experiences

1

ÚVOD

Trest je následkom trestného činu. Ponímanie trestania sa v histórii ľudstva menilo, čo sa
prejavovalo v nachádzaní nových a účinnejších spôsoboch postihovania páchateľov trestného činu.
Bipartícia sankcií priniesla delenie sankcií na tresty a ochranné opatrenia. Cieľom ochranných opatrení
bola možnosť poskytnúť páchateľovi trestného činu, resp. činu inak trestného pomoc, ktorá mala byť
zavŕšená jeho nápravou a zaradením do života. Ďalším míľnikom v oblasti vývoja trestu bolo postupná
kreácia a zavádzanie alternatívnych trestov do právnych poriadkov jednotlivých štátov. Zmyslom
alternatívneho trestu má byť potrestanie páchateľa spôsobom, ktorý nie je spojený s odňatím slobody.
Alternatívne tresty sú súčasťou Trestného zákona, ktorý umožňuje páchateľovi trestného činu uložiť
viacero druhov alternatívnych trestov.
2

HISTORICKÝ ASPEKT ALTERNATÍVNYCH TRESTOV

Trest a spôsoby trestania sa vyvíjali a vyvíjajú a budú vyvíjať. Dôsledkom tohto procesu je
neutíchajúca trestná činnosť, ktorej dôsledkom je nachádzanie nových a účinnejších spôsobov
sankcionovania páchateľov trestných činov. Nie je možné povedať, že tento proces bude niekedy
zavŕšený, nakoľko kriminalita fyzických či právnických osôb, musí byť efektívne sankcionovaná, práve
vytváraním nových a účinných druhov sankcií, pričom práve alternatívne tresty umožňujú iný pohľad na
trestanie. Alternatívne tresty sú pomerne novým inštitútom, ktorý sa začal na pôde Európy rozmáhať až
v 20.storočí. S rozvojom alternatívnych trestom nesporne súvisí zmena zmýšľania vo veciach trestania,
ako právneho následku trestných činov. Z historického hľadiska je možné rozlišovať dve základné
koncepcie trestania. Prvou koncepciou je retributívna koncepcia trestania a tou druhou je restoratívna
koncepcia trestania:
Retributívna koncepcia trestania je založená na chápaní trestu ako odplaty za spáchaný trestný
čin. Jedným zo základných prvkov tejto koncepcie je fakt, že štát je jedinou obeťou trestného činu a je
zároveň tým, ktorý je oprávnený uložiť trest. Trest má byť následkom trestného činu, ktorý bude pre
páchateľa odplatou a nebude sa teda hľadieť na osobu páchateľa. Dôležitou je aj ochrana spoločnosti
pred takýmto páchateľom a jeho spravodlivé potrestanie.
Restoratívna koncepcia je založená na myšlienke, že je potrebné nájsť iné spôsoby a metódy trestania,
ktoré budú brať do úvahy osobu páchateľa, ktoré budú vytvárať iné podmienky trestania, než je len trest
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spojený s odňatím slobody. Restoratívnu justíciu je teda možné chápať, ako: „Súbor požiadaviek, cieľov
a metód, ktoré charakterizujú určitý prístup k riešeniu problematiky zločinnosti. Ide o také chápanie
trestnej justície, v ktorom sú dostatočne zastúpené prvky zdôrazňujúce práva obetí a ich ochranu,
mimosúdne prejedávanie trestných vecí, uplatňovanie alternatívnych trestov vo vzťahu ku klasickému
1
trestu odňatia slobody a podobne.“ Do úzadia sa dostáva štát so svojím sankčným monopolom
a naopak do popredia sa dostáva tak osoba páchateľa ako aj obeť, resp. osoba poškodeného trestným
činom. Štát vystupuje ako tretí subjekt, ktorý tento vzťah správnym smerom koriguje a napokon je aj
„rozhodcom“.
Restoratívna koncepcia vyjadrila teda zmenu zmýšľania v oblasti trestania páchateľov. Do
popredia sa kládli požiadavky, ktoré neboli spojené s trestom odňatia slobody, a teda nemali negatívny
vplyv tak na páchateľa ako aj jeho rodinné prostredie a podobne. Vytvorenie alternatívnych trestov má
docieliť miernejší dopad na samotného páchateľa, teda odstránenie negatívnych dopadov spôsobených
trestom odňatia slobody, a zároveň takýmto spôsobom naplniť účel trestu, teda jeho spravodlivé
potrestanie a dovŕšenie jeho nápravy, ktoré bude viesť do opätovného zaradenia páchateľa do života.
Alternatívne tresty vyjadrujú zároveň funkciu trestného práva, ktoré je chápané ako ultima ratio. V tomto
duchu aj trest odňatia slobody má byť posledný krajným prostriedkom sankcionovania páchateľa a majú
mu predchádzať alternatívne možnosti dosiahnutia účelu trestného konania. Slovenská republika sa
vážnejšie začala zaoberať alternatívnymi trestami až pri rekodifikácii trestných kódexov v roku 2005.
Predkladateľ navrhovaných zmien v rámci dôvodovej správy, k rekodifikácii Trestného zákona uviedol
nutnosť: „Zmeniť celkovú filozofiu ukladania trestných sankcií, v rámci ktorej bude treba predovšetkým
zmeniť hierarchiu sankcií tak, aby v jej rámci bol trest odňatia slobody chápaný ako ultima ratio, a to
najmä v prípade menej závažných trestných činov. V rámci tejto filozofie bude kladený dôraz na
individuálny prístup pri riešení trestných vecí na základe širokej možnosti využitia alternatívnych sankcií
2
a odklonov tak, aby sa v najširšej miere zaistila pozitívna motivácia páchateľa.“ Predkladateľ teda
vyjadril myšlienku restoratívnej justície aj tým, že do Trestného zákona pribudol alternatívny trest
domáceho väzenia a alternatívny trest povinnej práce, ktorý v predošlej úprave absentoval. Zavedením
uvedených dvoch trestov chcel zákonodarca vyjadriť depenalizáciu ktorá spočívala v možnosti súdov
uložiť aj trest, ktorý nie je spojený s odňatím slobody. Zároveň zákonodarca vyjadril myšlienku ultima
ratio, a teda, že trest odňatia slobody, napriek skutočnosti, že je v rebríčku trestov na prvom mieste, má
byť krajným riešením páchateľovho sankcionovania a dovŕšenia jeho nápravy.
V súčasnosti nie je možné povedať a je možné predpokladať, že ani v blízkej budúcnosti tomu tak
nebude, že by restoratívna justícia bola tou dominantnou a tým jediným spôsobom, ktorým by bol
páchateľ trestného činu postihovaný.
V súčasnosti je restoratívna justícia akýmsi doplnením
retributivnej justície. Prvky restoratívnej funkcie nie je vždy možné uplatniť. V takých prípadoch je tu
jediná možnosť a tou je odplata v plnom rozsahu vyjadrená práve retributívnou koncepciou trestania.
Restoratívna justícia poukazuje na možnosti a iné spôsoby dosiahnutia účelu trestu. Výhodou
restoratívnej justície je určité odľahčenie štátu vo veciach trestania páchateľov, náklady alternatívnych
trestov sú značne nižšie ako náklady spojené s trestom odňatia slobody. Je preto možné konštatovať,
že tak retributívna ako aj restoratívna funkcia trestania by sa mali navzájom dopĺňať a napomáhať tak
dosiahnutiu účelu trestania a celého trestného konania.
3

ALTERNATÍVNE TRESTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ako už bolo načrtnuté Slovenská republika sa začala vážnejšie zaoberať alternatívnymi trestami
až pri rekodifikácii trestný kódexov. V roku 2005 kedy došlo k schváleniu rekodifikovaných kódexov,
došlo v novom Trestnom zákone aj k zavedeniu nových alternatívnych trestov. V súčasnosti Trestný
zákon rozoznáva nasledovne druhy alternatívnych trestov:
• Trest domáceho väzenia (§ 53 TZ)
• Trest povinnej práce (§ 54 TZ)
• Peňažný trest (§ 56)
• Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody(§ 49 TZ)
• Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (§ 51 TZ)
Alternatíva vyjadruje možnosť súdu uložiť jeden z vyššie uvedených trestov alebo možnosť
uloženia trestu odňatia slobody. Podrobná úprava jednotlivých druhov alternatívnych trestov je
obsiahnutá v Trestnom zákon vo vyššie uvedených paragrafových zneniach. Podstatou alternatívnych
trestov je teda výkon trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody. Zároveň Trestný zákon jasne
stanovuje podmienky, kedy môže dôjsť k uloženiu alternatívneho trestu, za aký druh trestného činu
1
2
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môže byť alternatívny trest páchateľovi uložený, vymedzuje presnú dĺžku trvania alternatívneho trestu,
vymedzuje následky nedodržania podmienok výkonu alternatívneho trestu, ktoré majú za následok
premenu na nepodmienečný trest odňatia slobody, napokon stanovuje aj prostriedky výkonu kontroly
alternatívnych trestov.
Trest povinnej práce je alternatívnym trestom, ktorého obsah je vyjadrený skutočnosťou, že
páchateľ ktorému bol tento trest uložený je povinný vykonať určenú pracovnú činnosť, pričom túto
pracovnú činnosť musí vykonať osobne, bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Trest
povinnej práce môže byť uložený páchateľovi prečinu vo výmere od 40 do 300 hodín. Nedodržanie
stanovených podmienok má za následok premenu trestu povinnej práce na nepodmienečný trest
odňatia slobody v pomere dve hodiny trestu povinnej práce sa rovná jednému dňu nepodmienečného
trestu odňatia slobody.
Peňažný trest je alternatívnym trestom, ktorý je ukladaný samostatne alebo popri inom treste.
Výmera peňažného trestu je stanovená dolnou a hornou hranicou v rozmedzí od 160 do 331 930 eur.
Alternatíva tohto trestu spočíva v možnosti uloženia náhradného trestu, ktorým je trest odňatia slobody
až na päť rokov. Takáto situácia pripadá ak by výkon uloženého peňažného trestu mohol byť zmarený
Podmienečný odklad výkonu trestu je oprávnený súd nariadiť ak došlo k spáchaniu trestného
činu za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky a v prípade ak sa domnieva,
že na nápravu páchateľa nie je potrebný trest odňatia slobody. Súd musí pri rozhodovaní zohľadniť
viacero faktorov, ako doterajší živo páchateľa, okolnosti prípadu a podobne. Ak súd podmienečne
odloží výkonu trestu odňatia slobody určí skúšobnú lehotu v rozmedzí od jedného do piatich rokov.
Zároveň je súd oprávnený uložiť primerané obmedzenia a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté v § 51 ods. 3
a 4 Trestného zákona. Alternatíva spočíva v skutočnosti, že ak páchateľ naplní stanovené podmienky
súd vysloví, že sa osvedčil; v opačnom prípade súd nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody.
K takejto premene môže dôjsť aj počas podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody.
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom súd nariadi ak došlo
k spáchaniu trestného činu za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.
Súčasťou probačného dohľadu sú primerané obmedzenia a povinnosti. Skúšobná doma (jeden až päť
rokov) ako aj filozofia alternatívy je rovnaká ako v prípade podmienečného odkladu trestu odňatia
slobody, teda ak nie sú splnené stanovené podmienky zo strany páchateľa, dôjde k uloženiu
nepodmienečného trestu odňatia slobody.
4

TREST DOMÁCEHO VÄZENIA

Trest domáceho väzenia je náplňou § 53 Trestného zákona. Základnou filozofiou tohto trestu je,
že odsúdený má možnosť byť na slobode a vyhnúť sa tak negatívnemu prostrediu, kde dochádza
k výkonu trestu odňatia slobody. Trestný zákon pripúšťa uloženie tohto alternatívneho trestu
páchateľovi prečinu. Maximálna dĺžka výkonu trestu odňatia slobody je stanovená až na jeden rok.
Počas výkonu trestu domáceho väzenia je osoba ktorej sa výkon týka povinná v súdom určenom
čase:
• Zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestoroch,
• Viesť riadny život,
• Podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami.
Uvedené podmienky musí odsúdený splniť. V prípade porušenia uvedených podmienok, resp.
ich neplnenia je súd oprávnený vykonať premenu zvyšku trestu domáceho väzenia na nepodmienečný
trest odňatia slobody v pomere dva dni nevykonaného trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu
nepodmienečného trestu odňatia slobody. Trestný zákon pripúšťa, aby osoba voči ktorej smeruje výkon
trestu domáceho väzenia mohla opustiť svoje obydlie, a to len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutný
čas. K takejto skutočnosti však môže dôjsť len s predchádzajúcim súhlasom probačného a mediačného
úradníka, resp. orgánu, ktorý je oprávnený spravovať technickú kontrolu. Čas, ktorý odsúdený strávi
mimo svojho obydlia sa nezapočítava do času výkonu trestu domáceho väzenia.
Samotný výkon trestu domáceho väzenia súd nariadi ak sa uložený rozsudok stane
vykonateľným. V rozsudku musí byť odsúdený upozornený na následky neplnenia si povinností, ktoré
môžu vyústiť do premeny trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody. Súd
poverí kontrolou výkonu trestu domáceho väzenia buď probačného a mediačného úradníka súdu,
vzhľadom na miesto kde má odsúdený svoje obydlie; alebo orgán, ktorý je oprávnený spravovať
technické prostriedky, ktorými by sa kontrola vykonávala. Technická kontrola môže byť vykonávaná
napríklad telefónom alebo inými špecifickými prostriedkami (elektronický monitoring). Fyzická kontrola,
ktorá je zabezpečená mediačným a probačným úradníkom je vykonávaná náhodnými kontrolami, pri
ktorých sa zistí, či sa odsúdený v stanovený čas nachádza vo svojom obydlí alebo k nemu
prináležiacich priestoroch. Ak probačný a mediačný úradník zistí porušenie uložených povinností,
oznámi túto skutočnosť príslušnému sudcovi, ktorý rozhodne o premene zvyšku trestu domáceho
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väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody. Trestný poriadok priznáva odsúdenému aj možnosť
požiadať po polovici výkonu trestu domáceho väzenia o upustenie od výkonu zvyšku tohto trestu. Súd
má na rozhodnutie o tejto žiadosti odsúdeného tridsať dňovú lehotu.
4

APLIKAČNÁ PRAX TRESTU DOMÁCEHO VÄZENIA

Trest domáceho väzenia je alternatívnym trestom, ktorý má svoje opodstatnenie v Trestnom
zákone Slovenskej republiky. Restoratívna justícia je aj prostredníctvom tohto trestu vyjadrovaná
v Slovenskej republike. Je však potrebné zdôrazniť, že aj napriek snahe o zavádzanie restroatívnej
koncepcie trestania do slovenského trestného práva, samotná aplikácia a výkon jednotlivých trestov nie
je účinná. Takýmto príkladom je aj trest domáceho väzenia, ktorý ma tak v Trestnom zákone ako aj
v Trestnom poriadku jasne stanovené pravidlá a podmienky výkonu. Realita je však odlišná. Rozpor
zákonnej úpravy a reality je vo fyzickej a technickej kontrole výkonu trestu domáceho väzenia. Kým
fyzická kontrola, ktorý je zverená probačným a mediačným úradníkom a ktorá spočíva v náhodných
kontrolách odsúdeného, technická kontrola v podmienkach Slovenskej republiky zatiaľ nenašla
pochopenie a aplikáciu.
Zároveň je možné konštatovať aj veľmi nízke, až mizivé čísla ukladania trestu domáceho
väzenia. Trest domáceho väzenia ako jeden z alternatívnych trestov, by mal byť prostriedkom, ktorý
napomôže slovenskej justícii znížiť jej zaťaženie, finančnú náročnosť ktorá je spojená s výkonom trestu
odňatia slobody. Realita je však odlišná, predovšetkým pokiaľ sa jedná o trest domáceho väzenia, čo
demonštrujú aj nasledovne počty uloženia tohto trestu v jednotlivých rokoch od účinnosti Trestného
zákona (2006):
Počet osôb, ktorým bol uložený trest
domáceho
povinnej práce
väzenia
BA
0
0
TT
0
7
TN
0
1
NR
0
0
ZA
0
15
BB
5
6
PO
1
0
KE
0
13
SR
6
42
Tabuľka 1: Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák.
č. 300/2005 Z.z. v roku 2006
Kraj

Počet osôb, ktorým bol uložený trest
Kraj

domáceho
väzenia

povinnej práce

BA
0
0
TT
0
43
TN
0
10
NR
0
3
ZA
0
55
BB
17
46
PO
3
76
KE
5
116
SR
25
349
Tabuľka 1: Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák.
č. 300/2005 Z.z. v roku 2007

- 628 -

Počet osôb, ktorým bol uložený trest
Kraj

domáceho
väzenia

povinnej práce

BA
1
4
TT
0
54
TN
0
25
NR
1
10
ZA
0
108
BB
19
89
PO
1
124
KE
6
164
SR
28
578
Tabuľka 1: Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák.
č. 300/2005 Z.z. v roku 2008

Počet osôb, ktorým bol uložený trest
Kraj
BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
KE
ŠPEC.SÚD
SR

domáceho
väzenia
0
0
0
1
0
33
7
10
0
51

povinnej práce
16
104
23
28
156
184
178
141
0
830

Tabuľka 1: Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák.
č. 300/2005 Z.z. v roku 2009

Počet osôb, ktorým bol uložený trest
Kraj

domáceho
väzenia

povinnej práce

BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
KE
ŠP.TR.SÚD

0
23
0
148
57
1
0
129
0
227
31
324
12
276
15
168
0
0
SR
59
1 352
Tabuľka 1: Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák.
č. 300/2005 Z.z. v roku 2010
Je teda možné konštatovať veľmi nízku aplikovateľnosť tohto trestu v trestnom konaní, už len
v porovnaní s alternatívnym trestom povinnej práce. Príčiny neaplikovania tohto trestu, ktorý by mal
odbremeniť slovenskú justíciu od množstva prejedávaných trestných vecí, je možné nájsť práve
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v absencii prostriedkov technickej kontroly. Príčinou je aj finančná náročnosť vybudovania technického
aparátu, ktorý by zabezpečil takýto spôsob kontroly. Je však potrebné porovnať finančnú náročnosť
technického aparátu, ktorý je spojený s trestom domáceho väzenia a finančnou náročnosťou trestu
odňatia slobody. Zároveň tu je názor niektorých sudcov, že trest domáceho väzenia, nie je trestom,
ktorý by páchateľa do budúcnosti odradil od páchania trestnej činnosti. Nepokladajú ho teda za
adekvátny trest, ktorý by bol právnym následkom trestného činu, hoc aj v podobe prečinu. Dalo by sa
povedať, že sa jedná o zástancov retributívnej koncepcie trestania, ktorí preferujú trest ako odplatu
a zastávajú názor, že trest domáceho väzenia by mohol byť pre odsúdeného „vykúpením“ a nie
odplatou za spáchaný trestný čin.
Ďalšou príčinou, nad ktorou sa je potrebné zamyslieť je aj skutočnosť, že trest domáceho
väzenia ako alternatívny trest je možné uložiť za prečin. To by bolo v poriadku. Je však diskutabilné či
je vhodné uložiť trest domáceho väzenia osobe, ktorá sa dopustila prečinu obmedzovania osobnej
slobody (§ 183 ods. 1 TZ; možnosť uloženia trestu odňatia slobody v základnej skutkovej podstate od
šiestich mesiacov do troch rokov) alebo prečinu zanedbania povinnej výživy (§ 207 TZ; možnosť
uloženia trestu odňatia slobody v základnej skutkovej podstate do dvoch rokov). V tomto prípad sa
vynára otázka, pre koho je trest domáceho väzenia trestom? Je trestom pre odsúdeného alebo pre
osobu, ktorá je v postavení poškodeného takýmto trestným činom? Trestný zákon sa v súčasnosti
takouto myšlienkou vôbec nezaoberá, a teda ju ani nevylučuje, hoc zdravý rozum by niečo také
nedopustil, ale udiať sa môže čokoľvek.
5

PERSPEKTÍVA TRESTU DOMÁCEHO VÄZENIA

Alternatívne tresty majú v Slovenskej republike budúcnosť. Ich aplikácia je odrazom stupňa
demokracie, čo je veľkým pozitívom tak do vnútra krajiny ako aj navonok voči medzinárodnému
spoločenstvu. Dôvodová správa k návrhu Trestného zákona uvádza k § 53, ktorého náplňou je práve
trest domáceho väzenia: „Návrh zavádza v tomto ustanovení nový druh trestu bez odňatia slobody –
trest domáceho väzenia, ktorého hornú hranicu stanovil až na jeden rok a určuje aj podmienky pre
uloženie tohto trestu, ale len za prečin. Zároveň zavádza kontrolu odsúdeného technickými
prostriedkami, ktoré sa v niektorých západoeurópskych krajinách, USA a v Škandinávii veľmi
osvedčili. Je to ďalšia alternatíva ku krátkodobým trestom odňatia slobody. Zároveň sú v návrhu
3
určené aj podmienky premenenia jeho zvyšku na nepodmienečný trest odňatia slobody.“ Aj
v dôvodovej správe navrhovateľ spomína kontrolu, ktorá bude vykonávaná technickými prostriedkami.
Momentálne je však možné povedať, že takýmito technickými prostriedkami sú mediační a probační
úradníci, ktorým je zverená kontrola výkon trestu domáceho väzenia
Z tohto dôvodu je možné konštatovať, že začaté zmeny v tejto oblasti je potrebné dotiahnuť do
konca, aby sa dalo hovoriť o efektivite uplatňovania. Trest domáceho väzenia je príkladom toho, že
tento inštitút je potrebné zdokonaliť, jeho filozofiu dotiahnuť do konca a s určitosťou sa výsledky
dostavia. Technická podpora, ktorý by umožnila vykonávanie kontroly cez elektronické prostriedky by
bola cestou k dosiahnutiu zamýšľaného cieľa.
K takýmto technickým prostriedkom je potrebné zaradiť predovšetkým elektronický monitoring,
ktorý využíva väčšina štátov, ktoré majú vo svojich právnych poriadkoch zavedený trest domáceho
väzenia. Tento spôsob kontroly výkonu trestu domáceho väzenia je viac menej vo všetkých krajinách
rovnaký, líši sa iba niektorými špecifikami. V rámci elektronického monitoringu sa je možné stretnúť
s viacerými možnosťami kontroly. K týmto možnostiam sa zaraďuje napríklad:
• Hlasové overovanie,
• Overovanie rádiofrekvenčnými technológiami
• Sledovanie o overovanie prostredníctvom GPS
Najviac zaužívanou metódou kontroly výkonu trestu domáceho väzenia je overovanie
prostredníctvom rádiofrekvenčných technológii. V jej rámci je možné tento výkon kontrolovať
prostredníctvom náramkov, ktoré má odsúdený na svojom tele (napríklad je umiestnený na nohe).
Náramok je prepojený s riadiacou jednotkou, ktorá je umiestnená v obydlí odsúdeného. Pomocou tohto
náramku a riadiacej jednotky vie následné počítačový systém detekovať a kontrolovať výkon trestu
domáceho väzenia, tak ako bol nariadený. Ak by riadiaca jednotka prestala vysielať signál znamenalo
by to automaticky porušenie podmienok výkonu trestu domáceho väzenia (nejednalo by sa o prípad,
kedy by mal odsúdený povolené vzdialenie sa z obydlia).
Druhou možnosťou je kontrola prostredníctvom telefonického hovoru, kde počítačový systém vie
automaticky vygenerovať telefonické spojenie s odsúdeným, ktorý sa takýmto spôsobom musí ohlásiť.
Počítač dokáže identifikovať hlas odsúdeného a dokáže tak zistiť, či je výkon trestu domáceho väzenia
v poriadku.
3

Dôvodová správa návrhu zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
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Využívanou metódou je aj kontrola výkonu domáceho väzenia prostredníctvom sledovania
systémom GPS, kde počítačový systém vyhodnocuje a kontroluje pohyb odsúdeného. Tento systém sa
často využíva aj v spojitosti s inými obmedzeniami, ako napríklad prípad zákazu navštevovania
športových podujatí, alebo kontrola zákazu priblížiť sa k poškodenému, resp. k jeho obydliu a podobne.
Uvedené možnosti by napomohli zlepšeniu výkonu trestu domáceho väzenia. Otázkou je prečo
takýto systém nebol do roku 2006 zavedený. Samozrejme, že vytvorenie takéhoto systému je spojené
s finančnou stránkou veci, ktorá je v tomto smere obrovská. Napriek tomu sa od roku 2006 neustále
hovorí o zavedení tohto systému, pričom by existovala možnosť, aby takýto systém vlastnil a spravoval
štát alebo aby tento kontrolný systém bol zverený do rúk súkromnej sféry. Tu je podľa môjho názoru
problém, ktorý brzdí zavedenie tohto systému určeného na kontrolu výkonu trestu domáceho väzenia.
Verejné obstarávania a samotné rozhodnutie o zverení tak dôležitej činnosti je náročné
a v podmienkach Slovenskej republiky možno aj „nesplniteľné“. Je však potrebné zhodnotiť všetky klady
a zápory technickej kontroly a fyzickej kontroly vykonávanej mediačnými a probačnými úradníkmi. Je
potrebné si uvedomiť, že ani fyzická kontrola nie je po finančnej stránke bez nákladov. Preto by, podľa
môjho názor, bolo vhodnejšie a efektívnejšie pre štát investovať do aparátov technickej kontroly výkonu
trestu domáceho väzenia. Uvedený systém by mal patriť štátu, ktorý by dokázal zabezpečiť kontrolu
výkonu trestu domáceho väzenia. Zároveň by sa tak znížili náklad štátu na chod ústavou na výkon
trestu odňatia slobody, ako aj ostatný finančných výdavkov s tým spojených. Návratnosť investovaných
finančných prostriedkov do kontrolného systéme by trvala určitý čas ale výsledný efekt by sa určite
dostavil a s určitosťou by to spôsobili zníženie nákladov štátu.
6

ZÁVER

Slovenská republika je jedným z mnohých štátov, ktoré zaviedli alternatívne tresty v súlade
s myšlienkami restoratívnej justície. Alternatívne tresty majú viacero výhod ako aj nevýhod, čo závisí od
uhla pohľadu. Najväčším kladom je výkon trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody. Záporom je
neexistujúci aparát kontroly výkonov týchto trestov. Tento nedostatok je markantný predovšetkým
v prípade trestu domáceho väzenia, kde aj v zákonnej úprave je spomenutá kontrola prostredníctvom
technického zariadenia. Takéto zariadenie však v súčasnosti v Slovenskej republike absentuje, napriek
stálym ohlasom o potrebe vytvorenia a zabezpečenia potrebnej technickej podpory, ktorá by dokázala
zabezpečiť kontrolu výkonu trestu domáceho väzenia.

Použitá literatúra:
IVOR, J. a kolektív, Trestné právo hmotné 1, Všeobecná časť, druhé, doplnená a prepracované
vydanie, Iura Edition, 2010 ISBN 978-80-8078-308-2
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Dôvodová správa k návrhu zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti 2006; http://www.justice.gov.sk/stat/roc/07/ta32.htm
Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti 2007; http://www.justice.gov.sk/stat/roc/08/index.htm
Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti 2008; http://www.justice.gov.sk/stat/roc/09/index.htm
Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti 2009; http://www.justice.gov.sk/stat/roc/10/index.htm
Štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti 2010; http://www.justice.gov.sk/stat/roc/11/index.htm

Kontaktné údaje:
JUDr. et. Mgr. Jozef Medelský
jozef_medelsky@hotmail.com
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Tomášiková 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika

- 631 -

NIEKOĽKO POZNÁMOK K ZÁSADE LEGALITY A K ZÁSADE
OPORTUNITY
Milan Trylč
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok je zameraný na základné zásady trestného konania Slovenskej republiky, ktorými sú
zásada legality a zásada oportunity. Článok špecifikuje definície týchto zásad.
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, zásada legality, zásada oportunity, prokurátor,
trestné stíhanie.
Abstract: The Article concerns basic principles of criminal proceeding, namely the principle of legality
and opportunity. The Article specifies the definitions of these principles.
Key words: basic principles of criminal proceeding, principle of legality, principle of opportunity, public
prosecutor, criminal prosecution.

1.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY TRESTNÉHO KONANIA

Základným účelom trestného konania je v súlade so zákonom odhaliť páchateľa skutku, ktorý
naplňuje znaky trestného činu podľa trestného práva hmotného, vyšetriť tento skutok a postaviť
páchateľa pred súd, ktorý rozhodne o jeho vine či nevine; v prípade, že ho uzná vinným, uloží mu trest
alebo ochranné opatrenie (alebo oboje), poprípade upustí od potrestania, a zaistí výkon trestu
1
i ochranného opatrenia, pokiaľ boli uložené . Tento účel celého trestného konania, ktoré je v Slovenskej
republike upravené zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
„TP“), je vyjadrený aj v § 1 TP a to tak, že orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné
postupovať v zmysle TP tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona
2
3
potrestaní , pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických a právnických osôb .
Z uvedeného vyplýva, že orgány činné v trestnom konaní a súdy sú pri napĺňaní cieľa trestného konania
povinné postupovať tak, ako im to ukladá TP, v tom ktorom štádiu trestného konania, t. j. sú povinné
4
plniť povinnosti a dodržiavať postup upravený príslušnými ustanoveniami TP . K tomu, aby mohli vyššie
spomenuté orgány účel trestného konania napĺňať je nutné, aby jednotlivé ustanovenia TP na seba
logicky nadväzovali, sa vhodne doplňovali a aby vo svojom súhrne tvorili jeden kompatibilný ucelený
celok, t. j. trestnoprocesný právny predpis.
Aby celok pozostávajúci z jednotlivých ustanovení TP fungoval a tvoril harmonicky zladený
ucelený systém, ktorého štrukturálna a systémová úprava má zabezpečovať funkčnosť trestného
konania, je nevyhnuté, aby bol vystavaný na právnych ideách a princípoch, ktoré majú pre výkon
5
a účelnosť týchto ustanovení určujúci význam . Tieto právne idey a princípy nazývame základnými
zásadami trestného konania.
Základné zásady trestného konania sú vyjadrením určitých právnych princípov vedúcich
6
právnych ideí, ktorými je ovládané a na ktorých je vybudované trestné konanie . Sú výsledkom právno7
politického a právno-filozofického prístupu k trestnému konaniu .
1
K tomu pozri:
ŠÁMAL P. a kol. Třestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, 3 s.
MATHERN V. a kol. Trestný proces. I. diel. Bratislava : APZ SR, 1993, 12 – 13 s.
2
PROKEINOVÁ M. Zásady trestného konania upravené v Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. In : Úloha
národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí. Zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave,
právnickou fakultou v dňoch 21. – 23. 10. 2010, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, 77 s.
3
K tomu bližšie pozri:
§ 1 TP.
4
RŮŽEK A. a kol. Československé trestní řízení. Praha : Panorama, 1982, 38 – 39 s.
5
KURILOVSKÁ L. Základné zásady trestného konania. In : Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenienae, roč. 25/2007,
Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, 121 s.
6
KURILOVSKÁ L., TRELAJ C., KANÁS M. Komparácia definícií a uplatňovania zásad trestného konania v súvislosti s postavením
obvineného v podmienkach niektorých štátov EÚ. In : Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne
riešenia trestných vecí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax
organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, právnickou fakultou v dňoch 21. – 23. 10. 2010, Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, 54 s.
7
K tomu bližšie pozri:
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Základné zásady trestného konania vytvárajú jednotný ucelený systém a sú vyjadrené
v jednotlivých ustanoveniach TP tak, aby ich aplikácia zabezpečovala dosiahnutie účelu trestného
konania. Základné zásady trestného konania na seba navzájom nadväzujú alebo sa vzájomne dopĺňajú
tým spôsobom, že v jednotlivých ustanoveniach TP nie sú výslovne uvedené, ale ich prítomnosť zo
znenia konkrétneho ustanovenia priamo vyplýva. Zároveň je potrebné uviesť, že nie z každého jedného
ustanovenia musí byť prítomnosť tej ktorej zásady zrejmá, avšak v kontexte právneho inštitútu, úpravu
ktorého tvorí aj toto ustanovenie, zrejmá je. Zároveň možno uviesť, že každý právny inštitút TP je
vyjadrením aspoň niektorej zo základných zásad trestného konania, pričom nie je vylúčené, že v ňom
našlo uplatnenie zároveň viacero zásad, ktoré tu pôsobia vo vzájomnej súvislosti.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že „jednotlivé zásady trestného konania sa nemusia uplatniť vždy
vo všetkých štádiách trestného konania, resp. nemusia sa uplatniť v každom štádiu trestného konania
8
v rovnakej miere, rovnakej intenzite.“ , nakoľko takéto uplatnenie by pre dosiahnutie účelu trestného
konania bolo bezvýznamné. Navyše niektoré z inštitútov TP svojím účelom priamo vylučujú aplikáciu
niektorých základných zásad trestného konania, dokonca možno uviesť, že aplikáciu tej ktorej zásady
vylučuje už samotné štádium trestného konania. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že obmedzenie
alebo neuplatnenie niektorej zo základných zásad trestného konania v niektorom z jeho štádií nemusí
mať podobu výnimky alebo výslovného zákazu, ale jej neuplatnenie prípadne obmedzenie zodpovedá
povahe a účelu tohto štádia.
Význam základných zásad trestného konania zdôrazňuje aj sám zákonodarca tým, že ich
výpočet a úpravu uviedol v § 2 TP nasledujúceho po vymedzení účelu trestného konania.
2.

DEFINÍCIA ZÁSADY LEGALITY

Zásada legality je vyjadrená v § 2 ods. 5 TP: „Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak
tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len
„medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika
viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.“
Z uvedeného vyplýva, že „zásada legality teda vyjadruje povinnosť prokurátora dbať zákonom
9
stanovenými prostriedkami, aby bol riadne a včas stíhaný každý páchateľ každého trestného činu“ , t. j.
prokurátor má zákonnom ustanovenú zodpovednosť za uskutočnenie trestného stíhania vo všetkých
10
prípadoch, v ktorých sa na trestné stíhanie vzťahujú zákonné dôvody .
2.1
HMOTNOPRÁVNE
LEGALITY

A PROCESNOPRÁVNE

PODMIENKY

OVPLYVŇUJÚCE

ZÁSADU

Zo zákonnej definície zásady legality je možné dovodiť, že prokurátor má povinnosť trestne
stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedel. Zároveň zásada legality vyjadruje povinnosť prokurátora
viesť toto trestné stíhanie proti každému páchateľovi (t. j. spôsobilému subjektu trestného činu),
o ktorom sa dozvedel. Podmienky, od splnenia ktorých závisí povinnosť prokurátora uskutočniť trestné
11
stíhanie, sú vymedzené tak v TZ ako aj v TP.
Hmotnoprávnymi podmienkami upravenými v TZ majúcimi za následok vznik povinnosti
prokurátora uskutočniť trestné stíhanie sú:
12
a) skutok je trestným činom ,
13
b) páchateľ a existencia jeho trestnoprávnej zodpovednosti ,
Procesnoprávnou podmienkou upravenou v TP majúcou za následok, buď „spočívanie“
povinnosti prokurátora vykonať trestné stíhanie alebo zánik tejto povinnosti je neprípustnosť
14
trestného stíhania .
Na základe uvedených hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok ovplyvňujúcich
povinnosť prokurátora stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, je možné, podľa nášho názoru,
zásadu legality špecifikovať ako „povinnosť prokurátora uskutočniť trestné stíhanie o každom
trestnom skutku (čo zahŕňa jednak dokonaný trestný čin, ako aj jednotlivé trestné vývinové štádia
JELÍNEK J. a kol. Trestní právo procesní. Praha : Linde, 2007, 106 s.
IVOR J. a kol. Trestné právo procesné. Bratislava : IURA EDITION, 2006, 52 s.
ŠIMOVČEK I. a kol. Trestné právo procesné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2001. 33 s.
8
JELÍNEK J. a kol. Trestní právo procesní. Praha : Linde, 2007, 108 s.
9
JELÍNEK J. a kol. Trestní právo procesní. Praha : Linde, 2007, 120 s.
10
KURILOVSKÁ L. Základné zásady trestného konania. In : Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenienae, roč. 25/2007,
Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, 127 s.
11
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“).
12
TRYLČ M. Zásada legality a zásada oportunity v trestnom procese. Dizertačná práca, 2011, 19 až 23 s.
13
TAMTIEŽ, 23 až 29 s.
14
TAMTIEŽ, 29 až 55 s.
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trestného činu, ako aj naplnenie všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu pri zohľadnení
aplikácie inštitútu materiálneho korektívu, okolností vylučujúcich protiprávnosť činu a zánik trestnosti
činu) spáchaného spôsobilým subjektom trestného činu (čo zahŕňa páchateľa, nepriameho
páchateľa, spolupáchateľa a účastníka ako aj podmienky existencie trestnej zodpovednosti fyzickej
osoby a hmotnoprávnu exempciu), ak zákon, medzinárodná zmluva alebo rozhodnutie
medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná neustanovuje inak (čo zahŕňa
zohľadnenie dôvodov neprípustnosti trestného stíhania).“

2.2

ZÁSADA LEGALITY AKO ZÁSADA ZAČATIA TRESTNÉHO STÍHANIA

Z vyššie uvedeného rozdelenia základných základ trestného konania vyplýva, že zásada legality
je zaradená medzi zásady začatia trestného konania. Prokurátor je povinný začať trestné stíhanie, ak
na základe skutočností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu je možné dostatočne odôvodniť záver,
že trestný čin mohol byť spáchaný, t. j. že spáchanie trestného činu nemožno jednoznačne vylúčiť.
Okrem povinnosti začať trestné stíhanie, má prokurátor zároveň povinnosť v začatom trestnom stíhaní
pokračovať, a to do konečného rozhodnutia vo veci, ktorým môže byť právoplatný rozsudok,
právoplatný trestný rozkaz, schválená dohoda o vine a treste, alebo niektoré zo zákonom stanovených
uznesení vydaných v prípravnom konaní, ak trestnému stíhaniu nebráni zákonná prekážka.
Z uvedeného je zrejmé, tak ako je sa s týmto názorom možné stretnúť aj v odborných publikáciách, že
zásada legality predstavujúca povinnosť vykonať trestné stíhanie, je prítomná, resp. sa uplatňuje, tak
v predsúdnom ako aj v súdnom konaní. Teda prokurátor v štádiu predsúdneho konania plní povinnosti
vyplývajúce z tejto zásady tým, že najmä uskutočňuje a dohliada na priebeh prípravného konania
a v štádiu súdneho konania najmä tým, že zastupuje obžalobu. Náš pohľad na zásadu legality je
v zásade totožný, ale predsa len čiastočne odlišný. Zásada legality úzko súvisí so zásadou
obžalovacou. Prokurátor v súlade so zásadou legality zabezpečuje v predsúdnom konaní podklad pre
obžalobu, ktorú následne zastupuje. Obžalobu podáva súdu výlučne prokurátor, čo je podstata
obžalovacej zásady, ktorá týmto oprávnením vytvára monopol prokurátora. Výkonom tohto oprávnenia
sa však obsah obžalovacej zásady nevyčerpáva. Prokurátor je v zmysle tejto zásady povinný následne
aj obžalobu v súdnom konaní zastupovať, t. j. podľa tejto zásady mu vzniká povinnosť viesť (v rámci
svojich oprávnení, ktorými disponuje v súdnom konaní) trestné stíhanie v súdnom konaní, dostáť si
podanej obžalobe. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že podaním obžaloby súdu sa končí predsúdne
15
konanie a začína štádium súdneho konania . V tomto štádiu už prokurátor nie je pánom sporu, ako je
tomu v štádiu predsúdnom, ale stáva sa v súlade so zásadou kontradiktórnosti rovnoprávnou stranou
v začatom súdnom procese.
Z uvedeného je zrejmé, že zásada legality a zásada obžalovacia majú k sebe veľmi blízko,
nakoľko obe ukladajú prokurátorovi povinnosť uskutočniť trestné stíhanie, resp. trestne stíhať. Zákonom
určené možnosti prokurátora na vykonanie trestného stíhania sú však v oboch štádiách značne
rozdielne. V predsúdnom konaní sú tieto možnosti, oprávnenia prokurátora ako pána sporu obsahovým
vyjadrením zásady legality. V súdnom konaní sú možnosti, oprávnenia prokurátora oproti tým, ktoré má
v predsúdnom konaní, značne obmedzené (nakoľko prokurátor je už len „stranou“) a sú obsahovým
vyjadrením obžalovacej zásady. Nebolo by správne hovoriť o tom, že zásada legality sa uplatňuje
v predsúdnom konaní, v ktorom jej obsah a zmysel je reprezentovaný určitými právomocami
prokurátora, a zároveň aj v konaní súdnom, ale tu už dochádza k zmene v rozsahu a obsahu zásady
legality, resp. právomocí prokurátora, t. j. nebolo by správne, ak by existovali z pohľadu prokurátora dve
rôzne definície vyjadrenia rozsahu a obsahu zásady legality obmieňajúce sa podľa štádia, v ktorom sa
vec nachádza. Podľa nášho názoru vzťah medzi týmito dvoma zásadami je možné vyjadriť tak, že
obžalovacia zásada nadväzuje na zásadu legality, ak je súdu podaná obžaloba alebo návrh na
schválenie dohody o vine a treste, t. j. zásada legality je zásadou predsúdneho konania a zásada
obžalovacia je zásadou konania súdneho, pričom zásah niektorej zásady do konania, ktoré jej podľa
vyššie uvedeného neprináleží, je vylúčený práve uplatnením druhej z nich v tomto štádiu. Z toho
vyplýva, že zásada legality sa neuplatňuje v súdnom konaní, tým ale nie je vylúčené, že by sa
v súdnom konaní nevyskytovali prvky charakterizujúce túto zásadu, v tomto štádiu sú však vyjadrením
obžalovacej zásady.
Tento názor je možné podporiť (okrem už vyššie uvedeného) aj tým, že v odbornej literatúre je
zásada legality charakterizovaná ako zásada začatia trestného konania, t. j. ako zásada uplatňovaná
najmä v predsúdnom konaní. Zároveň je na tomto mieste potrebné zdôrazniť, že ak by sme obžalovaciu
zásadu nechápali aj v tom zmysle, že prokurátor je povinný v súdnom konaní (v rámci zákonom
15

Predsúdne konanie končí a začína štádium súdneho konania aj podaním návrhu súdu na schválenie dohody o vine a treste.
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stanovených možností) viesť trestné stíhanie, čím by potom bola reprezentovaná obžalovacia zásada?
Azda len tým, že iba prokurátor má monopol na podávanie obžaloby súdu a týmto by bol obsah
obžalovacej zásady vyčerpaný. Takéto chápanie obžalovacej zásady by podľa nášho názoru nebolo
správne.
Zároveň je potrebné sa na tomto mieste zamyslieť aj nad významom pojmov „vykonať trestné
stíhanie, resp. trestne stíhať“ a „rozhodovať o trestnom stíhaní“. Pojem „vykonať trestné stíhanie“ je
odlišným pojmom ako „rozhodovať o trestnom stíhaní“. Kým v predsúdnom konaní je prokurátor
povinný trestne stíhať všetky trestné činy, je zároveň aj povinný o trestnom stíhaní rozhodovať, keďže
je pánom predsúdneho konania a zodpovedá za jeho výsledok. V súdnom konaní už prokurátor o
trestnom stíhaní nerozhoduje, t. j. napr. nie je oprávnený trestné stíhanie zastaviť, atď., je však povinný
stíhať trestný čin, pre ktorý podal obžalobu. Z uvedeného vyplýva, že obsahom zásady legality ako
zásady predsúdneho konania je nielen povinnosť prokurátora viesť trestné stíhanie pre každý trestný
čin, a ktorom sa dozvedel, ale aj povinnosť rozhodnúť, ktorým zo zákonom stanovených spôsobov
skončí trestné stíhanie v prípravnom konaní, t. j. v predsúdnom konaní. Naproti tomu obsahom
obžalovacej zásady ako zásady súdneho konania je taktiež povinnosť prokurátora viesť trestné
stíhanie, ak prípravné konanie skončilo podaním obžaloby alebo podaním návrhu na schválenie dohody
o vine a treste, avšak bez možnosti prokurátora meritórne rozhodnúť vo veci. Toto je ďalší z dôvodov,
v ktorom možno vidieť rozdiel medzi obsahovou zložkou zásady legality a zásady obžalovacej.
Možno sa taktiež stretnúť s názorom, že v súdnom konaní vykonáva trestné stíhanie súd.
S týmto názorom možno súhlasiť do tej miery, že súd ako orgán nestranný a nezávislý rozhoduje o veci
a jeho záujem spočíva v spravodlivom rozhodnutí, o tom svedčí napr. aj to, že súd nemá povinnosť
obstarávať dôkazy za účelom odsúdenia obžalovaného, ale za účelom svojho spravodlivého
rozhodnutia. Z uvedeného je zrejmé, že súd síce o trestnom stíhaní rozhoduje, avšak nemá záujem na
trestnom stíhaní obžalovaného. Tento záujem v súdnom konaní zastupuje výlučne prokurátor, o čom
svedčí aj oprávnenie prokurátora kedykoľvek ustúpiť od podanej obžaloby, bez toho, aby súd skúmal
dôvody, pre ktoré prokurátor od obžaloby ustupuje (§ 239 ods. 2 TP) a zároveň bez toho, aby mal súd
možnosť rozhodnúť vo veci iným spôsobom ako oslobodením obžalovaného spod obžaloby.
Na základe vyššie uvedených skutočností by bolo podľa nášho názoru možné dospieť k
odôvodnenému záveru, ktorý svedčí o tom, že obžalovacia zásada nie je iba doplnením zásady legality,
ale že ide o celkom samostatnú zásadu, ktorej obsahovou zložkou je taktiež, ako u zásady legality,
povinnosť prokurátora viesť trestné stíhanie, avšak v porovnaní so zásadou legality bez toho, že by bol
prokurátor zároveň oprávnený (povinný) o trestnom stíhaní rozhodovať, keďže ako z vyššie
naznačeného vyplýva v súdnom konaní rozhoduje o trestnom stíhaní súd.
V nadväznosti na vyššie uvedené, teda ak by sme pripustili, že zásada legality je výlučne
zásadou predsúdneho konania a zároveň, že obžalovacia zásada je výlučne zásadou súdneho konania,
by sme zároveň museli zrejme pripustiť aj ďalší záver, a to že obžalovacia zásada nie je vyjadrená
výlučne len v § 2 ods. 15 TP, ale že vyjadrenie obžalovacej zásady sa nachádza aj v znení § 2 ods. 5
TP, keďže podľa znenia tohto ustanovenia prokurátor zastupuje v trestnom konaní štát, čo v zmysle
obžalovacej zásady prokurátor plní tým, že obžalobu pred súdom zastupuje, a zároveň, keďže podľa
znenia tohto ustanovenia je prokurátor povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, čo
v zmysle obžalovacej zásady prokurátor plní tým, že trestné stíhanie pred súdom vedie, resp. v ňom
pokračuje v tomto štádiu trestného konania. Z tohto by bolo ďalej možné vyvodiť, že znenie § 2 ods. 5
TP nie je vyjadrením výlučne zásady legality, ale že v tomto ustanovení je vyjadrená nielen zásada
legality ale aj zásada obžalovacia. Sme presvedčení o tom, že najmä z tohto dôvodu sa možné
chápanie zásady legality ako zásady predsúdneho konania určite stretne s nesúhlasom odbornej
verejnosti. Dôvodmi, pre ktoré by však mohol byť takýto záver prijatý, t. j. že zásada legality by mohla
byť výlučne chápaná ako zásada predsúdneho konania a v súdnom konaní by boli jej prvky vyjadrením
zásady obžalovacej, je možné zhrnúť do nasledovných (vyššie rozobratých) bodov:
− prokurátor vedie trestné stíhanie, a to tak v štádiu predsúdnom ako aj v súdnom,
•
v oboch štádiách má však rozdielne postavenie, t. j. dominus litis vs. strana
trestného konania,
•
v oboch štádiách má však rozdielne oprávnenia a povinnosti,
•
v štádiu predsúdneho konania je povinný uskutočniť trestné stíhanie a zároveň
rozhodnúť o trestnom stíhaní, v štádiu konania pred súdom o trestnom stíhaní
nerozhoduje, o trestnom stíhaní v tomto štádiu rozhoduje súd, pričom záujem na
trestnom stíhaní ostáva na strane prokurátora.
− podaním obžaloby, by bol obsah obžalovacej zásady vyčerpaný, t. j. základná zásada trestného
konania by bola vyjadrená v podstate len v jednom ustanovení TP, podľa ktorého je trestné
stíhanie pred súdom možné len na základe podanej obžaloby alebo návrhu na schválenie
dohody o vine a treste,
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− obžalovacia zásada určuje prokurátorovi povinnosť dostáť podanej obžalobe, čo neznamená nič
iné ako povinnosť prokurátora uskutočniť trestné stíhanie pred súdom, t. j. obžalovacia zásada
taktiež stanovuje prokurátorovi povinnosť stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedel, a pre
ktorý podal obžalobu, t. j. je nelogické, aby povinnosť prokurátora viesť trestné stíhanie
v konaní pred súdom bola vyjadrená dvoma základnými zásadami TP,
− ak nebude rozlíšené medzi zásadou legality ako zásadou predsúdneho konania a zásadou
obžalovacou ako zásadou konania súdneho, bude naďalej existovať dvojaké chápanie zásady
legality minimálne po obsahovej stránke oprávnení a povinností jej predstaviteľa (t. j.
prokurátora) podľa toho štádia trestného konania, v ktorom sa vec práve nachádza,
− v znení § 2 ods. 5 TP nie je vyjadrená len zásada legality ale aj zásada obžalovacia. Trestné
stíhanie pred súdom je možné len na základe podanej obžaloby alebo návrhu na schválenie
dohody o vine a treste. Podanú obžalobu v trestnom stíhaní pred súdom zastupuje prokurátor,
t. j. prokurátor zastupuje štát, čo svedčí o tom, že obžalovacia zásada je vyjadrená v znení 2
ods. 5 TP vetou „Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát“. Zároveň tým, že prokurátor
zastupuje v trestnom stíhaní pred súdom ním podanú obžalobu, je zrejmé, že podanou
obžalobou trestne stíha skutok, pre ktorý obžalobu v zmysle obžalovacej zásady podal. Z toho
vyplýva, že znenie § 2 ods. 5 TP „..., prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých
sa dozvedel.“ sa nevzťahuje len na zásadu legality ale aj na zásadu obžalovaciu. Z toho ďalej
vyplýva, keďže z celého znenia § 2 ods. 5 TP je možné dovodiť význam tak zásady legality
ako aj zásady obžalovacej, že by sa ďalej nemalo na zásadu obžalovaciu hľadieť „iba ako na
doplnok“ zásady legality,
− navyše vymedzeniu zásady legality ako zásady predsúdneho konania a zásady obžalovacej ako
zásady súdneho konania nebráni žiadne ustanovenie TP a takéto vymedzenie by nebolo
v rozpore ani s odbornou teóriou trestného práva, iba ak so zaužívaným spôsobom chápania
zásady legality.
Bez ohľadu na to, či bude našimi vyššie uvedenými závermi súhlasiť odborná verejnosť alebo
nie, dovoľujeme si uviesť jeden nepopierateľný fakt, a to, že zásada legality je ponímaná ako zásada
začatia trestného stíhania. Z čoho vyplýva, že sa na dodržiavanie a uplatňovanie tejto zásady kladie
väčší dôraz v predsúdnom konaní ako v konaní súdnom (ak naše argumenty poukazujúce na to, že by
bolo vhodnejšie chápať zásadu legality ako zásadu predsúdneho konania, nebudú odbornou
verejnosťou prijaté).
Záverom je potrebné uviesť, že či už zásadu legality budeme chápať ako zásadu vzťahujúcu sa
výlučne na predsúdne konanie, alebo naďalej ako zásadu vyskytujúcu sa tak v predsúdnom ako aj v
súdnom konaní, sú obe tieto východiskové ponímania zásady legality bez praktického dopadu na
trestné stíhanie.
3.

DEFINÍCIA ZÁSADY OPORTUNITY

Pri voľbe definície zásady oportunity sa nám ponúkajú viaceré možnosti. Od definície čo
najvšeobecnejšej až po definíciu celkom špecifickú, zužujúcu. Od voľby zadefinovania zásady
oportunity sa nám následne bude odvíjať rozsah právnych inštitútov upravených v TP, ktoré následne
budeme môcť označovať za tie, v ktorých našla zásada oportunity svoje uplatnenie. Zároveň nám od
spôsobu zadefinovania zásady oportunity bude závisieť aj to, ktorým subjektom uplatňovanie tejto
zásady prináleží. Pri definovaní zásady oportunity si môžeme pomôcť definíciami prijatými
trestnoprávnymi odborníkmi z iných krajín, i keď nájsť definíciu tejto zásady je náročné, nakoľko väčšina
autorov ju neuvádza.
Pri preberaní definícií zásady oportunity z iných krajín, ak sú tieto definície príliš špecifické, sa
však vystavujeme tomu, že následne nie všetky právne inštitúty upravené našim TP, ktoré by svojou
povahou mohli byť vyjadrením zásady oportunity, budeme môcť pod tú – ktorú definíciu subsumovať. Je
to dané tým, že tieto jednotlivé definície sú zväčša „ušité na mieru“ konkrétnemu trestnoprávnemu
predpisu, pre ktorý je definícia určená. Tu je potrebné uviesť, že náš TP je odrazom moderného
prístupu k trestnému konaniu a obsahuje v rámci svojej časti týkajúcej sa prípravného konania ako aj
konania pred súdom takú koncentráciu právnych inštitútov smerujúcich k racionalizácii trestného
konania aká je neobvyklá pre väčšinu postsocialistických krajín ale aj krajín nepostihnutých týmto
režimom. Z tohto dôvodu sme presvedčení o tom, že väčšina definícii (máme na mysli tie špecifickejšie,
nie všeobecné) zásady oportunity, ktoré by sme jednoducho mohli prevziať z iných krajín, je pre potreby
našej trestnoprávnej teórie nevhodná. Ľahko by mohla nastať situácia, že pri nevhodnej voľbe definície
zásady oportunity by sme niektoré právne inštitúty, ktoré by mohli byť jej vyjadrením, nepovažovali za
inštitúty podraďujúce sa pod túto zásadu a naopak, čo by bol častejší prípad, by pod túto definíciu
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spadali aj právne inštitúty, ktoré nie sú podľa nášho názoru vyjadrením tejto zásady . Navyše je
v súvislosti so zásadou oportunity možné uviesť, že táto v trestnoprávnych úpravách s dominantným
postavením zásady legality, do ktorých sa právne inštitúty vychádzajúce zo zásady oportunity
implementujú, slúži na zmiernenie trestnoprávnych následkov spojených so zásadou legality tam, kde
tieto následky z hľadiska účelu trestného konania nie sú žiaduce. Posúdenie opodstatnenosti
trestnoprávnych následkov závisí od trestnej politiky konkrétnej krajiny, od ktorej sa následne odvíja
potreba a rozsah uplatnenia právnych inštitútov reprezentujúcich zásadu oportunity v trestnoprávnom
kódexe. Z uvedeného vyplýva, že rozsah a spôsob uplatnenia právnych inštitútov zásady oportunity
v jednotlivých trestných konaniach je rôzny, pričom jednotlivé právne inštitúty nesúce totožný alebo
podobný názov majú v dvoch trestnoprávnych úpravách rozdielny obsah.
Zásada oportunity býva inak označovaná aj ako zásada účelnosti alebo vhodnosti a predstavuje
oprávnenie trestného orgánu, aby v prípade spáchania trestného činu podľa svojej úvahy rozhodol o
skončení trestného stíhania inak ako odsudzujúcim rozsudkom, resp. rozhodnutím, ktoré má za účel
smerovať k odsudzujúcemu rozsudku (napr. obžalobou).
V postupe pred začatím trestného stíhania je rozhodovacia právomoc ohľadom uplatnenia
právneho inštitútu predstavujúceho zásadu oportunity zverená do rúk OČTK, t. j. policajtovi
a prokurátorovi, o čom svedčí znenie § 197 ods. 2 TP „Prokurátor alebo policajt pred začatím trestného
stíhania uznesením môže...“. Je možné z dôvodu zverenia rozhodovania podľa § 197 ods. 2 TP
policajtovi dospieť k záveru, že by zásada oportunity bola zásadou prináležiacou aj policajtovi? Podľa
nášho názoru nie. Uznesenie vydané policajtom podľa § 197 ods. 2 TP sa vždy doručuje prokurátorovi,
ktorý toto uznesenie preskúma a v prípade, že uznesenie považuje za neopodstatnené, je oprávnený
ho zrušiť podľa § 230 ods. 2 písm. e) TP. Teda prokurátor je tým orgánom, ktorý v predsúdnom konaní
s konečnou platnosťou rozhoduje o trestnom stíhaní, t. j. aj o prípadnom jeho začatí, ktoré tvorí prechod
medzi postupom pred začatím trestného stíhania a prípravným konaní. Zároveň tu ide o obdobný
argument ako pri povinnosti vyplývajúcej zo zásady legality. Táto zásada ukladá povinnosť výlučne
prokurátorovi a aj napriek tomu, že TP poveruje policajta procesnými úkonmi v rámci predsúdneho
konania, nemožno z toho usudzovať, že by policajtovi prináležala povinnosť vyplývajúca z tejto zásady
uloženej TP.
V prípravnom konaní je oproti predchádzajúcemu fakultatívnemu štádiu trestného konania záver
o tom, ktorému subjektu trestného konania prináleží oprávnenie vyplývajúce zo zásady oportunity,
jednoznačný. Rozhodovacia právomoc ohľadom uplatnenia právneho inštitútu predstavujúceho zásadu
oportunity je v prípravnom konaní zverená do rúk prokurátora, čo je logickým dôsledkom postavenia
prokurátora v predsúdnom konaní, v ktorom prokurátor vystupuje ako dominus litis, t. j. pán tohto štádia
trestného konania. Rozhodovacia právomoc o tom, či bude v prípravnom konaní v zmysle zásady
oportunity uplatnený právny inštitút reprezentujúci túto zásadu, je výlučnou právomocou prokurátora, t.
j. táto právomoc neprináleží policajtovi. Táto skutočnosť vyplýva z toho, že v zmysle zásady oportunity
prokurátor na základe svojej odôvodnenej úvahy rozhoduje o ďalšom smerovaní trestného stíhania
v čase, keď v prípravnom konaní bolo v trestnej veci vydané uznesenie o vznesení obvinenia. TP síce
v niektorých prípadoch oprávňuje policajta na vydanie rozhodnutia, ktorým sa v prípravnom konaní
trestné stíhanie môže skončiť, avšak policajt vo všetkých týchto prípadoch upravených TP toto
oprávnenie stráca okamihom vydania uznesenia o vznesení obvinenia. Policajt je pred vznesením
obvinenia oprávnený rozhodnúť o postúpení veci podľa § 214 ods. 1 TP a o zastavení trestného
stíhania podľa § 215 ods. 1 TP, ak sú na vydanie týchto uznesení splnené TP stanovené podmienky.
Tieto uznesenia nie sú následkom uplatnenia zásady oportunity v prípravnom konaní, a to ani vtedy, ak
by boli vydané prokurátorom.
Z vyššie naznačeného je zrejmé, že zásada oportunity je v prípravnom konaní vyjadrená
v právnych inštitútoch, ktorých uplatnenie je viazané na splnenie podmienky, ktorou je vydanie
uznesenia o vznesení obvinenia, pričom uplatnenie týchto právnych inštitútov je zverené výlučne do rúk
prokurátora. Týmto však nie je vylúčené, že by policajt nebol oprávnený podať prokurátorovi návrh na
skončenie trestného stíhania v prípravnom konaní niektorým z právnych inštitútov, v ktorom je zásada
oportunity obsiahnutá, ak skončenie prípravného konania práve týmto právnym inštitútom je podľa
názoru policajta odôvodnené a vhodné alebo účelné.
V odborných publikáciách sa zásada oportunity spomína len v súvislosti s orgánom obžaloby,
ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky prokurátor. Táto skutočnosť sa uvádza bez ďalšej
argumentácie, ktorá by takýto záver odôvodňovala. Tu sa ponúka priestor na vyriešenie otázky, či
oportunitou ako oprávnením z nej vyplývajúcim nedisponuje aj súd.
Právna úprava trestného konania oprávňuje nielen prokurátora, ale aj súd po podaní obžaloby
rozhodnúť o trestnej veci právnym inštitútom, v ktorom je zásada oportunity v prípravnom konaní
vyjadrená, o čom svedčí napr. znenie § 241 ods. 1 písm. e), g), a h) TP, § 244 ods. 1 písm. d) a f) TP, §
16

Ide o to, že väčšina definícií zásady oportunity bola jednoducho zhodná s definíciami právnych inštitútov označovaných za tzv.
odklony.
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281 ods. 2 TP a § 282 ods. 1, 2 a 3 TP. Navyše ide aj o to, že predtým ako súd rozhodne o trestnej veci
právnym inštitútom, ktorý je v prípravnom konaní vyjadrením zásady oportunity, dostáva sa súd do
rovnakého postavenia aké má prokurátor v prípravnom konaní, a to nielen ohľadom skúmania splnenia
kritérií a podmienok, ale aj ohľadom dosiahnutia splnenia týchto podmienok (napr. súd zisťuje, či je
17
medzi poškodeným a páchateľom možné dosiahnuť dohodu o náhrade škody ). Súd je oprávnený
uplatniť právny inštitút, ktorý je vyjadrením zásady oportunity.
3.1
SPOLOČNÉ
ZNAKY
PRÁVNYCH
OPORTUNITY V TRESTNOM PORIADKU

INŠTITÚTOV

REPREZENTUJÚCICH

ZÁSADU

Najmarkantnejším spoločným znakom právnych inštitútov, ktoré sú v našom TP vyjadrením
zásady oportunity je nepochybne to, že dôsledku ich uplatnenia nie je páchateľovi za spáchaný trestný
18
čin vyslovená vina a zároveň nie je páchateľovi uložený trest odsudzujúcim rozsudkom . Týmto
znakom sa tieto právne inštitúty odlišujú od ostatných, ktoré sa rovnako uplatňujú v prípadoch, v ktorých
došlo k spáchaniu trestného činu a je zrejmé, že trestný čin spáchala konkrétna osoba.
Ďalším spoločným znakom právnych inštitútov reprezentujúcich zásadu oportunity je oslabený
19
verejný záujem na trestnom stíhaní, ktoré sú v predmetných právnych inštitútoch.
Ďalším spoločným znakom právnych inštitútov reprezentujúcich zásadu oportunity je, že k ich
aplikácii môže v konkrétnom prípade dôjsť len za splnenia podmienky, ktorou je dosiahnutie účelu
20
trestného konania .
Definícia zásady oportunity vyjadrená negatívnym spôsobom by mohla znieť:
„Zásada oportunity umožňuje prokurátorovi skončiť prípravné konanie inak ako podaním
obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste a súdu umožňuje skončiť súdne
konanie inak ako odsudzujúcim rozsudkom.“
21
„Zásada oportunity umožňuje trestnému orgánu skončiť trestné stíhanie inak ako
odsudzujúcim rozsudkom.“
Definícia zásady oportunity vymedzená pozitívnym spôsobom by mohla znieť:
„Zásada oportunity umožňuje trestnému orgánu za splnenia kritérií a podmienok
v Trestnom poriadku skončiť trestné stíhanie rozhodnutím bez právoplatného uznania viny.“
Zásada oportunity je v našom TP vyjadrená v nasledovných právnych inštitútoch:
− odloženie veci podľa § 197 ods. 2 TP,
− zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 písm. a), b) a c) TP,
− zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podľa § 215 ods. 3 TP,
− podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 216 a § 217 TP,
− podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podľa § 218 a § 219
TP,
− zmier podľa § 220 až § 227 TP.
4.

ZÁVER

Na tomto mieste si dovoľujeme uviesť, že sme si vedomí toho, že zdôvodnenie znenia vyššie
uvedených definícií dvoch základných zásad trestného konania si zasluhuje väčší priestor. Rozsah
článku je však limitovaný. V článku sme dospeli k zneniu definícií zásady legality a zásady oportunity.
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PROCES S GAIOM BALTAROM A NOVELA TRESTNÉHO ZÁKONA
Eduard Burda
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Článok sa zaoberá dôsledkami veľmi častej novelizácie Trestného zákona (priemerne 2, 66
novely na jeden rok účinnosti), ktorá mnohokrát ani nie je potrebná, prispieva k právnej neistote a
znižuje kvalitu právnej úpravy. To dokumentuje na konkrétnych ustanoveniach dvoch výrazných noviel
Trestného zákona. Dôsledky pre spoločnosť prirovnáva k morálnej dileme, ktorá bola riešená v umení,
konkrétne v televíznom seriály Battlestar Galactica.
Kľúčové slová: právna istota, morálka v práve, trestný zákon, novely trestného zákona, Battlestar
Galactica, Gaius Baltar
Abstract: The article discusses the implications of very frequent amendments to the Criminal Code
(average of 2, 66 amendment for one year), which is often not even necessary, contribute to legal
uncertainty and reduces the quality of legislation. It documents the specific provisions of the two major
amendments to the Criminal Code. Consequences for society compared to a moral dilemma that was
solved in the arts, particularly in the television series Battlestar Galactica.
Key words: legal certainty, morality in law, Criminal Code, amendments to the Criminal Code trestného
zákona, Battlestar Galactica, Gaius Baltar

KAPITOLA PRVÁ: KTO JE GAIUS BALTAR?
Cylons were created by man
They rebelled
They evolved
There are many copies
And they have a plan
1

Cyloni boli stvorení ľuďmi
Vzbúrili sa
Vyvinuli sa
Existuje mnoho kópií
A majú plán
2
Battlestar Galactica
Televízny sci-fi seriál Battlestar Galactica zaznamenal koncom sedemdesiatych rokov veľký
úspech, aj keď jeho kvalita bola diskutabilná. Remake tohto seriálu zo začiatku 21. storočia však patrí
k vrcholom svetovej televíznej tvorby nielen v oblasti science-fiction.
Vo vesmíre je dvanásť planét ľudí, ktoré spolu tvoria federáciu Dvanásť kolónií Kobolu. Ľudia
vytvorily mysliace stroje, Cylónov, ktorí sa proti nim vzbúrili a po vojne Cyloni na štyridsať rokov zmizli.
Ale vrátili sa, už nielen ako na prvý pohľad zjavné stroje, ale ako mechanicko-biologické bytosti na
nerozoznanie od ľudí.
Gaius Baltar bol najuznávanejším vedcom v oblasti prírodných a technických vied na Dvanástich
planétach Kobolu. Okrem toho bol aj veľký egoista, sukničkár a povrchný človek. Nevedomky si zobral
za svoju asistentku sexi Cylónku a keďže Baltar mal na starosti celý obranný software hviezdnej flotily,
sexi Cylónka (model 6) ho nainfikovala počítačovým vírusom. Potom prišiel drvivý vesmírny vojenský
útok Cylonov. Planéty prešli atómovým holokaustom. Celá flotila ostala bez energie a bola zničená.
Okrem Battlestar Galacticy, starej vojnovej lode, ktorá bola tak technicky nedokonalá, že nebola
napojená na počítačovú sieť zvyšnej flotily, a ktorá sa mala o niekoľko dní premeniť na múzeum. Stará
unavená posádka pod vedením commandera (neskôr admirála) Wiliama Adamu tak sformovala zvyšky
civilnej flotily, zvyšky ľudstva v počte okolo 50. 000 ľudí. A utekajú pred Cylonmi, v túžbe nájsť bájnu
1

čítaj sajloni
Napríklad: Moore, R. D. – Eick, D.: Battlestar Galactica, series: 3, epizode: 18, Hollywood: Universal studios, 2004, 0. 00. 00 – 0.
00. 22, distribúcia v SR a ČR: Ústí nad Labem: North video, 2009, český preklad: Boris Dimitrov.
2
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planétu nazvanú Zem. Na Galactice sa zachránil aj Gaius Baltar, ktorý medzitým pochopil, čo sa stalo
a aký podiel viny nesie na tom, čo sa udialo. Zdecimované ľudstvo však bolo rado, že zachránilo
špičkového vedca a tak jeho postavenie pri zbesilom úteku pred Cylonmi narastalo. Napokon si ľudia
mysleli, že unikli, kolonizovali novú planétu a Gaius Baltar sa stal prezidentom. No potom prišli Cyloni,
obsadili poslednú ľudskú kolóniu a Gaius Baltar, či chcel alebo nie, bol nútený kolaborovať.
Po oslobodení ľudstva sa Baltar chvíľu zdržiaval u Cylonov, no tí ho napokon vydali ľudstvu.
A tak sa začal proces s Gaiom Baltarom.
KAPITOLA DRUHÁ: NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA
Keď v roku 2005 finišovali práce na novom Trestnom zákone, ktorý mal po vyše štyridsiatich
rokoch nahradiť inak obsahovo veľmi kvalitný a novelami vhodne upravený zákon č. 140/1961 Zb.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov, jedným z hlavných argumentov pre rekodifikáciu
Trestného zákona bola jeho údajná neprehľadnosť. Trestný zákon totiž za 44 rokov svojej
účinnosti bol menený a dopĺňaný štyridsiatimidvoma novelami, z toho tridsaťjeden noviel bolo
prijatých po roku 1989. Zvykli sa uvádzať aj argumenty typu: „...ani početnými novelami sa nedosiahlo
3
zosúladenie Trestného zákona s princípmi nového ústavného zriadenia Slovenskej republiky.“ Toto
tvrdenie však slúži skôr ako deklarácia odôvodňujúca rekodifikáciu, bez konkrétneho opodstatnenia.
Nový Trestný zákon, zákon č. 300/2005 Z. z. mal za úlohu túto neprehľadnosť odstrániť
a zakotviť do právneho poriadku relatívne stabilný Trestný zákon so stabilnými inštitútmi trestného
práva hmotného. Avšak, ako sa neskôr ukázalo, takéto plány boli skôr utópiou. Prvá novela nového
Trestného zákona, zákon č. 650/2005 Z. z. bola prijatá ešte pred nadobudnutím účinnosti nového
Trestného zákona. Bola to dôležitá novela, pretože odstraňovala niektoré závažné chyby pôvodného
textu zákona (napr. pri ukladaní trestu v § 41 ods. 1 TZ pôvodný text riešil iba jednočinný súbeh –
absorbčná zásada; a § 41 ods. 2 TZ riešil iba súbeh viacčinný, avšak iba pri úmyselných trestných
činoch, z ktorých aspoň jeden je zločin; neboli tak vôbec riešené viacčinné súbehy nedbanlivostných
trestných činov, úmyselných trestných činov, z ktorých ani jeden nie je zločin, ani súbeh zločinu
s nedbanlivostnými trestnými činmi; predmetná novela toto vyriešila vypustením slov v § 41 ods. 1 TZ
„ktorých sa dopustil jedným skutkom“).
Na konci roku 2011, po šiestich rokoch účinnosti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „TZ“ alebo „Trestný zákon“) môžeme konštatovať, že tento
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý mal priniesť do oblasti trestného práva stabilitu, má 16
noviel. Zatiaľ čo na predchodcu súčasného Trestného zákona pripadalo v priemere 0, 95 novely
na rok, na súčasný Trestný zákon pripadá v priemere 2, 66 novely na rok. Zo sľubovanej stability
v oblasti trestného práva hmotného sa tak v podmienkach slovenskej právnej kultúry stala groteska.
Predmetom záujmu bádania tohto článku je potrebnosť nových trestných činov, ktoré do
Trestného zákona zaviedli dve ostatné novely TZ. Ide o zákon č. 262/2011 Z. z. ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony, ktorý zavádza 13 úplne nových trestných činov (okrem toho niektoré už
existujúce pozmeňuje, tým však pozornosť venovaná nebude, pretože pre účely tohto príspevku to nie
je potrebné). Druhou skúmanou novelou TZ je zákon č. 313/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý zúžil podmienky trestnej zodpovednosti
pri trestnom čine ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ.
Nové trestné činy obsiahnuté v týchto dvoch novelách možno z hľadiska užitočnosti, teda
odôvodnenosti ich existencie rozdeliť do štyroch kategórií:
1.) trestné činy, ktorých zaradenie do Trestného zákona je správne, poskytujú chráneným záujmom
(objektu) dôležitú ochranu, ktorú nie je možné alebo účelné dosiahnuť pomocou iných právnych
odvetví,
2.) trestné činy, ktorých zavedenie do Trestného zákona nie je potrebné, pretože v nich chránené
záujmy je predovšetkým potrebné chrániť prostriedkami iných právnych odvetví, prípadne sú
chránené inými ustanoveniami Trestného zákona, avšak existencia týchto trestných činov nie je
na škodu veci,
3.) trestné činy, ktorých zavedenie do Trestného zákona je zbytočné, pretože ich chránené záujmy
(objekty) sú ochraňované inými ustanoveniami Trestného zákona,
4.) trestné činy, ktorých zavedenie do Trestného zákona je zbytočné, pretože v nich chránené záujmy
majú byť chránené predovšetkým inými právnymi odvetviami.
Dôvody zaradenia do tretej a štvrtej skupiny sa vo viacerých ustanoveniach prekrývajú.

3

Ivor, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura edition, 2006, s. 11.
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a)

b)

c)

d)

Do prvej kategórie spadajú tieto trestné činy:
marenie exekučného konania podľa § 243a TZ, ktorého základná skutková podstata znie: „1)
Kto marí exekučné konanie tým, že
a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,
b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla,
c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných
aktivitách povinného,
d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo
e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Slovenské právne prostredie je charakteristické
slabšou vymožiteľnosťou práva, ktorej zlepšenie je jedným zo základných predpokladov pre
posilnenie pozícii právneho štátu, väčšej dôvery obyvateľstva voči štátu a zlepšenie
podnikateľského prostredia. Preto každý krok v súlade so základnými ľudskými právami
a slobodami smerujúci k posilneniu vymožiteľnosti práva hodnotím pozitívne. Takýmto krokom je
aj zavedenie trestného činu marenia exekučného konania podľa § 243a TZ, ktorý svojou
štruktúrou zodpovedá už skôr v praxi overenému trestnému činu marenie konkurzného alebo
vyrovnacieho konania podľa § 242 a 243 TZ.
nebezpečné prenasledovanie podľa § 360a TZ, ktorého základná skutková podstata znie: „1)
Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho
život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť
kvalitu jeho života, tým, že
a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe,
b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje,
c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby,
písomne alebo inak proti jeho vôli,
d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo
e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života,
potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Situácie, v ktorých rozvedený manžel slovne či
fyzicky permanentne prenasleduje svoju bývalú manželku a podobne, sú veľmi bežné na celom
svete, Slovensko nevynímajúc. Niekedy takéto správania dokonca prerastú v násilné tragédie,
ktorým sa dalo v skoršom štádiu správnym postihom zabrániť (napr. bývalý manžel dva mesiace
každý deň čaká svoju exmanželku pred prácou, nadáva jej, občas jej vylepí facku, tá sa jeden
deň neovládne, vynadá mu späť, exmanžel vytiahne nôž a podreže ju), niekedy len strpčujú
život slušným ľuďom, avšak až v takej miere, že to má vplyv na ich psychické zdravie. Preto je
vítané, že takéto správania sú postihované ako trestný čin nebezpečného prenasledovania
podľa § 360a TZ. Doterajšia úprava totiž neumožňovala postihnúť všetky takéto skutky ako
trestný čin (aj keď v konkrétnom prípade mohlo ísť o trestný čin výtržníctva podľa § 364 TZ či
nebezpečného vyhrážania podľa § 360 TZ alebo týrania blízkej osoby alebo zverenej osoby
podľa § 208 TZ) a ich postihovanie len ako priestupku proti občianskemu spolunažívaniu
s malou pokutou ako sankciou, častokrát navyše nevymožiteľnou, spôsobovalo len
posmeľovanie páchateľov k ďalším útokom, pretože nadobudli pocit, že „zákon s nimi aj tak nič
neurobí“.
zanedbanie starostlivosti o zvieratá podľa § 378a TZ, ktorý znie: „Kto z nedbanlivosti spôsobí
smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa
starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto zvieratá, potrestá sa odňatím slobody až na
dva roky.“ Aj keď je polemické, či je potrebné riešiť trestným právom nedbanlivostné spôsobenie
smrti viacerých zvierat, generálne možno povedať, že vo viacerých prípadoch áno (napr.
páchateľ viac dní nedáva jesť dvadsiatim ošípaným a tie zdochnú). Pri tomto trestnom čine však
bude nevyhnutné často uplatňovať materiálny znak prečinu (materiálny korektív), podľa § 10
ods. 2 TZ, podľa ktorého nejde o trestný čin aj pri naplnení formálnych znakov skutkovej
podstaty, ak je jeho závažnosť nepatrná (napr. devätnásťročný mladík nechá z nedbanlivosti
zomrieť od hlasu tri akváriové rybičky a jednu andulku), inak by sme mohli postihovať trestným
právom úplne triviálne situácie.
nedobrovoľné zmiznutie podľa § 420a TZ, ktorý znie: „1) Kto ako zástupca štátu alebo osoba
alebo člen skupiny konajúci na základe poverenia, podpory alebo tichého súhlasu štátu zadrží,
uväzní, unesie alebo inak pozbaví slobody iného a následne odmietne potvrdiť pozbavenie
slobody alebo zatají osud alebo miesto pobytu iného a tým inému znemožní výkon zákonnej
ochrany, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako nadriadený
a) vedel alebo mal informácie, ktoré naznačovali, že podriadení podliehajúci jeho
právomoci spáchali alebo mali v úmysle spáchať čin uvedený v odseku 1,
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b) mal faktickú zodpovednosť za činnosti a kontrolu nad činnosťami súvisiacimi s
činom uvedeným v odseku 1, alebo
c) neurobil potrebné a vhodné opatrenia v rámci svojej právomoci na zabránenie
alebo potlačenie činu uvedeného v odseku 1, alebo neoznámil čin uvedený v odseku 1
príslušným orgánom na účely vyšetrovania alebo trestného stíhania.
3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa potrestá, kto
a) neoprávnene premiestni dieťa, na ktorom bol spáchaný čin uvedený v odseku 1,
alebo dieťa, ktoré sa narodilo počas zajatia matky, na ktorej bol spáchaný čin uvedený v
odseku 1,
b) neoprávnene premiestni dieťa, na ktorého otcovi, matke alebo zákonnom
zástupcovi bol spáchaný čin uvedený v odseku 1, alebo
c) sfalšuje, zatají alebo zničí doklady potvrdzujúce pravú totožnosť dieťaťa
uvedeného v písmene a) alebo b).
4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odsekoch 1 alebo 2
a) na chránenej osobe, alebo
b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.“ Aj keď skutky spadajúce pod túto
skutkovú podstatu by bolo možné postihovať ako niektoré z nasledujúcich trestných činov
alebo ich vývinových štádií: vydieračský únos podľa § 186 TZ, branie rukojemníka podľa § 184
TZ, zavlečenie do cudziny podľa § 187 TZ, únos podľa § 209 TZ; predsa len trestný čin
nedobrovoľného zmiznutia podľa § 420a TZ akcentuje zneužitie štátnej či inej verejnej moci pri
únosoch osôb a preto je zavedenie tejto skutkovej podstaty do Trestného zákona plne
opodstatnené.
a)

b)

Do druhej kategórie spadajú tieto trestné činy:
poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky podľa § 248a TZ, ktorého základná
skutková podstata znie: „1) Kto, čo aj z nedbanlivosti, poškodí, znehodnotí, alebo zničí
nehnuteľnú vec, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo zmarí konanie o vyhlásenie nehnuteľnej
veci za kultúrnu pamiatku a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden
rok.“ Ak je na kultúrnej pamiatke úmyselne spôsobená aspoň škoda malá (teda aspoň 266 eur.
a 1 cent) ide o poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 TZ, prípadne môže ísť aj o iný trestný čin
proti majetku. Trestný čin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky podľa § 248a
vyžaduje spôsobenie značnej škody (teda aspoň 26 600 eur.), preto toto ustanovenie má
pomerne zúžený praktický dosah. Z hľadiska nedbanlivostného zavinenia častokrát môže ísť aj
o iný trestný čin, napr. všeobecného ohrozenia podľa 285 TZ, tu sa však vyžaduje
nebezpečenstvo škody veľkého rozsahu (teda aspoň 133 000 eur.). Ochrana kultúrnych
pamiatok pred nedbanlivostnými skutkami, pri ktorých nie je spôsobená až taká veľká škoda by
však mala byť skôr doménou správneho a občianskeho práva, použitie trestného práva je
v takomto prípade až príliš príkre, istú mieru odôvodnenosti však má. Marenie konania
o vyhlásení nehnuteľnosti za kultúrnu pamiatku by malo byť riešené správnym právom
procesným a nie trestným právom. Je vhodnejšie ustanoviť striktnejšie procesné pravidlá, než
hroziť trestami.
neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa § 302a TZ, ktorého základná skutková
podstata znie: „1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
medzinárodnou zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť
vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej
látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného
rekreačného plavidla, a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť
mesiacov až tri roky.“ V tomto prípade by mohlo ísť aj o trestný čin ohrozenia a poškodenia
životného prostredia podľa § 300 či 301 TZ, za istých okolností i porušovania ochrany vôd
a ovzdušia podľa § 303 a 304 TZ, avšak vzhľadom k tomu, že predmetné skutkové podstaty sú
blanketovými (odkazujú na iný všeobecne záväzný právny predpis) a Slovensko nemá more, sa
na prvý pohľad zdá, že Slovenská republika nemá ani dôvod more nejako špeciálne upravovať
vo svojich všeobecne záväzných právnych predpisoch o ochrane životného prostredia. Preto
trestný čin neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok podľa § 302a nie je zlým riešením.
Nie je však nevyhnutným. Bolo by totiž možné aplikovať aj vyššie spomínané skutkové podstaty
trestných činov, pretože Slovenská republika má námorné lode a teda aj zodpovedajúce
všeobecne záväzné právne predpisy (zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení
neskorších predpisov; vyhláška č. 438/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vypúšťania
znečisťujúcich látok z námorných lodí).
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a)

b)

c)

a)

Do tretej kategórie spadajú tieto trestné činy:
ochrana súkromia v obydlí podľa § 194a TZ, ktorého základná skutková podstata znie: „1)Kto
úmyselne poruší právo iného na jeho súkromie v obydlí, právo na jeho súkromný a rodinný život
vedený v obydlí tým, že bez jeho súhlasu zadovažuje pre seba alebo iné osoby neoprávneným
sledovaním jeho obydlia poznatky o jeho živote a živote osôb, ktoré sa zdržiavajú v jeho obydlí,
a s využitím informačno-technických prostriedkov a iných technických prostriedkov vyhotovuje z
tohto pozorovania záznamy alebo inú dokumentáciu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden
rok.“ Ochrana súkromia pred sledovaním a nahrávaním je v prvom rade úlohou občianskeho
práva. Nie je síce na škodu, keď sú tieto záujmy chránené aj Trestným právom, lenže Trestný
zákon už jedno obdobné (aj keď nie úplne rovnaké) ustanovenie obsahuje (situácie z nich
rezultujúce sa v praxi budú často prekrývať – pokiaľ ide o nahrávanie diania v obydlí iného
a jeho následné zverejnenie), a to v § 377 TZ porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného
prejavu osobnej povahy, ktoré v základnej skutkovej podstate znie: „1) Kto poruší dôvernosť
neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene
zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho
iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím
slobody až na dva roky.“
falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 249a TZ, ktorého základná skutková
podstata znie: „1) Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty
tak, aby bol považovaný za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadováži alebo
prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Pokiaľ si niekto chce vyrobiť
napodobeninu nejakého predmetu kultúrnej hodnoty (napr. starožitná váza, alebo obraz od
Dálího), je to jeho vec, nech ju má, a to aj v prípade, ak ju chce vydávať za pravú (napr. zberateľ
sa bude chváliť priateľom, že má originál Dálího, ale bude to len podarená kópia). Ak to však
urobí s úmyslom použiť takýto predmet na to, aby za tento predmet získal nejakú finančnú
výhodu, pričom tento predmet má byť považovaný za pravý a šlo by o možnosť spôsobenia
aspoň značnej škody, bude to príprava na zločin podvodu podľa § 221 ods. 3, 4 TZ (napr.
namaľuje Van Goghove Slnečnice, aby ich predal dôverčivému zberateľovi). V praxi sa však
takéto činy aj tak väčšinou odhaľujú až vtedy, keď je falošný predmet kultúrnej hodnoty
prezentovaný ako pravý na predaj. A vtedy už ide o pokus podvodu podľa § 221 TZ (ak je
originál aspoň malej hodnoty). Tento trestný čin teda možno považovať za do značnej miery
nadbytočný.
nepomenovaný trestný čin blízky mareniu úlohy verejným činiteľom podľa § 327a TZ,
ktorý znie: „Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci
pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku
verejnoprávnej inštitúcie, hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto
zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie
nespôsobí,
a
a) spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho
územného
celku
alebo
majetku
verejnoprávnej
inštitúcie,
alebo
b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov." V tomto prípade ide o úplne nadbytočné
ustanovenie, pretože skutky, ktoré postihuje, je možné pohodlne subsumovať pod trestný čin
marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 TZ: „1) Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej
právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potrestá sa
odňatím slobody až na dva roky. 2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť
závažný následok.“
Do štvrtej kategórie spadajú tieto trestné činy:
neoprávnené zamestnávanie podľa § 251a TZ, ktorý znie: „1) Kto neoprávnene zamestná
osobu, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava v rozpore so všeobecne záväzným
právnym predpisom, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch
postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 2) Odňatím slobody na šesť mesiacov
až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 bez ohľadu na
predchádzajúci postih za obdobný čin
a) na chránenej osobe,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok
vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými
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podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v
rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo
d) na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi." Takzvaná „čierna práca“ rozhodne je
problémom, ktorý treba na Slovensku riešiť. Jej rozmach však súvisí aj s celkovými
ekonomickými pomermi na Slovensku, ktoré rozhodne treba riešiť. Samozrejme, som za
právny postih zamestnávateľov zamestnávajúcich na čierno. Toto by však malo byť úlohou
Inšpekcie práce a adminitratívno-právnych sankcií. Aby sa nám nestalo pri dôslednom
dodržiavaní tohto ustanovenia, že „za mreže“ pôjde drvivá väčšina zamestnávateľov
z ekonomicky menej rozvinutých oblastí Slovenska. Iná situácia je, pokiaľ ide
o zamestnávanie detí do 15 rokov, vtedy ide o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy
mládeže podľa § 211 ods. 2 TZ. Pri osobách, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi zas ide
o nejakú formu účasti na trestnom čine obchodovania s ľuďmi podľa § 179 TZ či
obchodovania s deťmi podľa § 181 TZ. Využívaním osobitne vykorisťujúcich podmienok
zamestnávateľ zväčša naplní trestný čin nátlaku podľa § 192 TZ.
b) neoprávnené uskutočňovanie stavby podľa § 299a TZ, ktorého základná skutková podstata
znie: „1) Kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť,
pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí
tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých
osôb, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ V tomto prípade ide o problematiku, ktorá
nemá s trestným právom vôbec nič spoločné. Má byť riešená stavebným právom (teda
správnym právom) a občianskym právom. Najmä pokiaľ máme inštitút zavedený v § 135c ods. 1
zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: „Ak niekto zriadi stavbu
na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť,
že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil (ďalej len "vlastník stavby"),“ nie je
dôvod vyvodzovať za postavenie „čiernej“ stavby na cudzom pozemku trestnú zodpovednosť.
Stačí dôsledne uplatňovať inštitút odstránenia „čiernej stavby“ z cudzieho pozemku v zmysle
občianskeho práva. Fakt, že tento inštitút je v praxi takmer „mŕtvy“, však nie je problém trestného
práva, ale aplikácie práva občianskeho. Nie je dôvod, aby trestné právo suplovalo nekvalitnú
aplikáciu ustanovení iného právneho odvetvia.
c) volebná korupcia podľa § 336a TZ, ktorého dve základné skutkové podstaty znejú: „1) Kto
priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo
voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej
republiky, aby
a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta
Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa
poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o
odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú
osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby
a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej
republiky,
potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Pokiaľ ide o korupciu pri voľbe v nejakom
zastupiteľskom orgáne, ktorý vykonáva svoju právomoc (napr. členovia Národnej rady
Slovenskej republiky pri voľbe Generálneho prokurátora SR), takáto korupcia spadá pod doteraz
existujúce ustanovenia o trestných činoch korupcie podľa § 329 až 336 TZ. A pokiaľ ide
o volebnú korupciu typu, že bežným voličom, väčšinou z nižších sociálnych vrstiev je ponúknutý
za hlas v parlamentných či komunálnych voľbách menší obnos peňazí (spravidla len niekoľko
eur.) či menší vecný dar (pri takýchto voľbách, kde je potrebných na zvolenie väčší počet
voličov, úplatky ani vyššie nebývajú), alebo si takýto úplatok voliči vypýtajú, nie je to síce etické,
spokojne by to mohlo byť postihované ako správny delikt, označiť však takýto skutok za trestný
čin považujem za zbytočné. Legálne predvolebné mítingy bežne počítajú s jedlom a pitím pre
účastníkov zadarmo i s menšími darmi schovanými za rúškom reklamných predmetov. O čo je
takéto správanie lepšie ako ponúknutie povedzme piatich eur. voličovi za hlas v parlamentných
voľbách?
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d) nepomenovaný trestný čin podľa § 422d TZ, ktorého podstata spočíva v popieraní
holokaustu, zločinov komunistickej či inej ideológie, ktorý znie: „Kto verejne popiera,
spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na
fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného
podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k
potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri
roky.“ V demokratickom štáte má každý právo na názor a na jeho prejavanie, pokiaľ tým
neubližuje inému. Ak niekto popiera existenciu holokaustu, či iných zločinov vyplývajúcich
z nejakej ideológie, môžeme si o ňom pomyslieť, že je nevzdelaný, alebo šialený fanatik, alebo
sa len snaží zamýšľať sa nad tým, ako je jedinec obeťou manipulácie reality vrátane manipulácie
históriou. Každopádne však za takýto prejav nemáme najmenšie morálne právo niekoho trestať.
Preto tento trestný čin patrí skôr do arzenálu totalitných ideológií, pri ktorých popieranie ich
zločinov chce trestať, než medzi inštitúty demokratického právneho štátu.
e) ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 TZ v znení zákona č. 313/2011 Z.z.
znie: „1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej
látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo
spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v
odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou
skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu
vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený
návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky,
zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo
spôsobiť
značnú
škodu
na
majetku,
a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch
mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin
uvedený v odseku 2 prepustený,
b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo čin uvedený v odseku 2 v
predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom
spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život
alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej
činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok
hromadnej prepravy.“
Predmetná novela doplnila do znenia trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
podľa § 289 TZ prvé dva odseky, teda odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie návykovej látky (§
289 ods. 2 TZ) a vykonávanie v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej
látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo
spôsobiť značnú škodu na majetku (§ 289 ods. 1 TZ) bez splnenia ďalších podmienok, ktoré sa do
účinnosti predmetnej novely dovtedy na trestnosť vyžadovali (teraz uvedené v § 289 ods. 3 TZ pod
písm. a) až c)). Pochopiteľne, alkohol za volant nepatrí, predstavuje priveľké a zbytočné riziko pre
účastníkov cestnej premávky, rovnako nesmie spolupôsobiť pri výkone rizikových prác (napr. obsluha
stavebných strojov). Pokiaľ však nejde o opakovaný čin, ani pri ňom nebolo spôsobené ublíženie na
zdraví, riešenie takýchto situácií by stále malo spadať do pôsobnosti správneho práva, ktoré svojim
vysokými pokutami v oblasti priestupkov proti cestnej premávke a odoberaním vodičských preukazov
plne postačuje.
KAPITOLA TRETIA: ČO MÁ SPOLOČNÉ GAIUS BALTAR A NOVELA TRESTNÉHO
ZÁKONA?
Kapitán Lee Adama (volací signál Apollo) uviedol na obhajobu Gaia Baltara toto: „Dopustil sa
obžalovaný chýb? Áno. Iste. Vážnych chýb. Ale dopustil sa zločinu? Dopustil sa zrady? Nie! Chcem
povedať, že bol v bezvýchodiskovej situácii, keď prišli Cyloni, čo mohol urobiť, čo mohol ktokoľvek
urobiť? Vy sami, čo by ste urobili? Čo by ste urobili? Keby sa odmietol vzdať, Cyloni by na planétu
poslali atómovku a bolo by. Vyzeralo to, že spolupracoval so Cylonmi? Iste. Tak ako stovky ďalších.
Aký je rozdiel medzi ním a ostatnými? Prezidentka vyhlásila hromadnú amnestiu. Všetkým bolo
odpustené bez ďalších otázok. Plukovník Tigh posielal samovražedných atentátnikov a zabil tak
desiatky ľudí. Odpustené. Poručík Agathon a šéf Tyrol zabili dôstojníka z Pegassa. Odpustené. Admirál,
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admirál vykonal vojenský prevrat a zvrhol prezidentku. Odpustené. A ja... no ja... no, kde mám začať...
zostrelil som civilnú dopravnú loď Olympic Carrier, bolo tam cez tisíc ľudí. Odpustené. Namieril som
zbraň proti nadriadenému dôstojníkovi a dopustil sa tak vzbury. Odpustené. A potom v ten deň, keď sa
Baltar vzdal Cylónom, ja ako veliteľ Pegasa som skočil preč, nechal som všetkých na tej planéte
opustených bezbranných celé mesiace. Dokonca som sa snažil presvedčiť admirála, aby sme sa už
nikdy nevracali, nechali Vás tam všetkých napospas. Keby bolo po mojom, nikto by z tej planéty
neprežil. Som zbabelec. Ja som zradca. A mne je odpustené. Povedal by som, že sme k takým veciam
dosť tolerantní. Teraz si už robíme naše vlastné zákony, našu vlastnú spravodlivosť. A sme kreatívni
v nachádzaní spôsobov, ako ľuďom odpustiť čokoľvek, od krádeže po vraždu. A museli sme, pretože...
pretože my už nie sme civilizácia... sme banda ľudí na úteku, musíme bojovať o prežitie, musíme
porušovať pravidlá, musíme obchádzať zákony, musíme improvizovať. Ale nie tentokrát, nie. Tentokrát
nie. A nie kvôli Gaiovi Baltarovi. Nie. Nie. Vy (Gaius Baltar) musíte zomrieť, pretože Vás nemáme radi,
pretože ste arogantný, pretože ste slaboch, pretože ste zbabelec. A my, luza, Vás chceme vyhodiť do
vesmíru, pretože ste sa nepostavil Cylonom a nenechal sa zabiť. To je teraz spravodlivosť! Toto! Mal
ste zomrieť dávno na Novej Kaprike. Ale pretože ste mal tú drzosť prežiť, tak Vás teraz popravíme. To
je teraz spravodlivosť... Tento prípad je postavený na emóciách, na hneve, horkosti, pomste, ale zo
všetkého najviac je založený na hanbe. Hanbe za to, čo sme si sami urobili na tej planéte. A je to o vine
tých z nás, ktorí utiekli... ktorí utiekli... A my sa snažíme hodiť všetku tú vinu, všetku tú hanbu na
jedného muža. Vyhodíme ho do vesmíru a budeme dúfať, že sa toho všetkého zbavíme. Aby sme zase
mohli žiť. Ale to nebude fungovať! Nie, to nebude! To nie je spravodlivosť. Nie pre mňa. Aspoň nie pre
4
mňa...“
Ostatné dve skúmané novely Trestného zákona priniesli celkovo 14 nových trestných činov (ak
počítame rozšírenie trestnej zodpovednosti pri trestnom čine ohrozenia návykovou látkou podľa § 289
TZ za novinku). Z ich analýzy vyplynulo, že štyri z nich sú mimoriadne prínosné, dva by síce nemuseli
byť v TZ, avšak posilňujú právnu istotu, tri vôbec nemusia byť v Trestnom zákone, pretože prakticky iba
inými slovami dupľujú ustanovenia iných trestných činov a päť z nich nemá v Trestnom zákone čo
hľadať, pretože riešia trestným právom také vzťahy, ktoré by mali byť riešené inými právnymi
odvetviami. Šesť ustanovení o trestných činoch preto možno hodnotiť pozitívne, ale osem negatívne.
Teoreticky platí, že trestné právo je prostriedok ochrany ultima ratio, tam kde iné právne odvetvia
nestačia. Legislatívna prax založená na kriminalizácií spoločnosti a presúvanie zodpovednosti za skoro
každý negatívny čin do roviny trestného činu však túto starú zásadu posielajú postupne do histórie.
Podobne ako v Battlestar Galactice, žijeme v spoločnosti, ktorá vyše dvadsať rokov prechádza
značnými zmenami. Zmenami, ktoré so sebou priniesli vzrast násilia a najmä vzrast ekonomickej
kriminality na najvyššej úrovni, legálne, pololegálne i ilegálne rozkrádanie štátu. Vymožiteľnosť práva sa
v mnohých prípadoch do značnej miery približuje k nule. A podobne, ako prípad Gaia Baltara,
legislatíva v oblasti trestného práva je častokrát postavená na emóciách, na hneve, horkosti, pomste,
ale zo všetkého najviac je založená na hanbe. Na hanbe, že nevieme spoločnosť a štát spravovať
efektívnejšie, lepšie. Na zakrývaní očí verejnosti. Politici vravia, trestnoprávna legislatíva je len začiatok,
najskôr sa musí zmeniť tá a potom treba niekoľko rokov čakať na pozitívny efekt. Ten však o niekoľko
rokov nepríde, alebo ho aspoň nevyhodnotíme. Prídeme však s novou, vraj prevratnou novelou
Trestného zákona.
Súdny proces s Gaiom Baltarom mal spasiť hriechy iných, vlastne všetkých. Trestnoprávna
legislatíva na Slovensku má spasiť hriechy nás všetkých. Za cenu neprehľadnosti trestnej úpravy
a kriminalizácie spoločnosti.
5
Gaia Baltara napokon oslobodili (hlasovanie senátu tri ku dvom ), ale my musíme naďalej žiť
s nekoncepčnými novelami Trestného zákona.
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PROBLEMATIKA VÝKONU OCHRANNÉHO LIEČENIA
Michal Valent
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Objektom záujmu tohto článku je priblíženie problematiky realizácie výkonu ochranného
liečenia, či už ambulantného alebo ústavného, v kontexte dodania odsúdeného do uloženého
ochranného liečenia. Vyhláška, ktorá upravuje postup pri výkone ochranného liečenia, je v rozpore
s ustanoveniami Tr. por. tiež upravujúcimi výkon tohto ochranného opatrenia a to v osobe oprávnenej
vydať pokyn na dodanie odsúdeného do výkonu ochrannej liečby, kedy sú súdnemu tajomníkovi
zverené právomoci a kompetencie predsedu senátu.
Kľúčové slová: ochranné opatrenie, ochranné liečenie, výkon ochranného liečenia v zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti, výkon ambulantného ochranného liečenia, súdny tajomník, predseda
senátu.
Abstract: The object of this paper is the problem of realization of execution of judgement imposing
protective in – patient, whether ambulant or detentional in context of committal of convict to protective in
– patient. The regulation which modified execution of protective tratment is in violation of criminal
procedure Act. The main problem consitc in who has the authority to give the order for realization of
execution of judgement imposing protective in – patient. Ehether secretary of court or presiding judge.
Key words: Kľúčové slová v angličtine (identické so slovenskou verziou kľúčových slov) oddelené
čiarkou, ktoré môžu mať maximálne 140 znakov aj s medzerami.

Ochranné opatrenia sú rovnako ako tresty jedným z druhov trestných sankcií, ktoré štát využíva
na ochranu zákonom chránených záujmov. Ich ukladaním a výkonom sa sleduje najmä preventívny
účel a do popredia vstupuje ich zložka terapeutická, výchovná a zabezpečovacia. Ochranné opatrenia
sú teda chápané predovšetkým ako nástroj ochrany spoločnosti pred páchateľmi trestných činov alebo
činov inak trestných, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť.
Ochranné liečenie je jedným z ochranných opatrení poskytujúcich ochranu spoločnosti pred
páchateľmi trestných činov alebo činov inak trestných, ktorí sú nebezpečnými, duševne chorými
osobami alebo osobami závislými na návykových látkach, a zároveň im poskytuje odbornú lekársku
starostlivosť na ich vyliečenie a zaradenie do normálneho života.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len Tr. zák.)
v ustanovení § 73 et § 74 upravuje zásady ukladania ochranného liečenia s tým, že pri ukladaní tohto
druhu ochranného opatrenia súd musí zároveň rozhodnúť o spôsobe jeho výkonu. Vydanie takéhoto
rozhodnutia by však na zabezpečenie ochrany spoločenských vzťahov nestačilo. Cieľ uloženia
ochranného liečenia možno však dosiahnuť až výkonom vydaného rozhodnutia. Uvedené je úlohou
vykonávacieho konania upraveného v štvrtej časti, druhej hlavy, prvého dielu Zák. č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Tr. por.).
Objektom záujmu tohto článku je priblíženie problematiky realizácie výkonu ochranného liečenia,
či už ambulantného alebo ústavného, v kontexte dodania odsúdeného do uloženého ochranného
liečenia.
Pri ideálnych aplikačných podmienkach je po právoplatnosti rozsudku, ktorým sa uložilo
ochranné ústavné liečenie podľa ustanovení § 73 a násl. Tr. zák., nariadený výkon ochranného liečenia
predsedom senátu, resp. vyšším súdnym úradníkom liečebnému ústavu, v ktorom sa má ochranné
liečenie vykonať (§ 445 ods. 1 Tr. por.) s tým, že po dohode so správou zariadenia ústavnej zdravotnej
starostlivosti určí súdny tajomník deň nástupu na ochranné liečenie. Podľa § 80 ods. 2 veta prvá
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (ďalej len
Vyhláška) súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, aby jeho výkon nastúpila
v príslušnom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v určenom termíne. Podľa § 80 ods. 3
Vyhlášky, ak nenastúpi osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti, výkon ochranného liečenia v určenom termíne alebo ak je nebezpečná pre svoje okolie,
požiada súdny tajomník o jej dodanie do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti okresné
riaditeľstvo Policajného zboru podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu osoby; na žiadosť o dodanie
do výkonu ochranného liečenia sa primerane použije ustanovenie § 76 ods. 1 a 2. Uvedené
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nespôsobuje v aplikačnej praxi väčšie problémy pokiaľ je páchateľ, ktorému bolo uložené ochranné
liečenie ústavnou formou odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý nastúpil, resp. do
ktorého bol dodaný a ochranné liečenie ústavnou formou je realizované priamo v ústave na výkon
trestu odňatia slobody i keď i na tomto mieste treba pripomenúť mnohé úskalia súvisiace s výkonom
ochranného liečenia v ústavoch na výkon trestu. Stáva sa však, že ochranné liečenie ústavnou formou
je uložené napr.: páchateľovi odsúdenému k trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu
trestu odňatia slobody, resp. páchateľovi u ktorého bola uznaná vina, avšak sa upustilo od potrestania.
Inými slovami je uložené odsúdenému, ktorý nie je ihneď po vynesení rozsudku eskortovaný do výkon
trestu odňatia slobody. Problém vyvstáva, pokiaľ odsúdená osoba dobrovoľne nenastúpi uložené
ochranné ústavné liečenie a nie je nebezpečná pre svoje okolie tak, ako to má na mysli § 445 ods. 2 Tr.
por. podľa ktorého ak je osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie, pri pobyte na slobode
nebezpečná pre svoje okolie, zariadi predseda senátu bež meškania jej dodanie do liečebného ústavu.
Na nenastúpenie osoby, ktorej bolo uložené ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti v určenom termíne (bez toho, že by bola nebezpečná pre svoje okolie) pamätá len už
spomínané ustanovenie § 80 ods. 3 Vyhlášky s tým, že žiadosť o dodanie odsúdeného do výkonu
ochranného liečenia požiada súdny tajomník príslušný policajný orgán, pričom má analogicky
postupovať podľa § 76 ods. 1, ods. 2 Vyhlášky. Ustanovenie § 76 ods. 1, ods. 2 Vyhlášky upravuje
opatrenia smerujúce k nariadeniu výkonu trestu odňatia slobody v rámci ktorých opatrení tieto, vrátane
príkazu na dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, realizuje súdny tajomník, čo je
v príkrom rozpore s ustanoveniami Tr. por. Podľa § 408 ods. 4 Tr. por. ak odsúdený nenastúpi do
výkonu trestu v lehote, ktorá mu bola poskytnutá, alebo ak je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať,
nariadi predseda senátu, aby bol do výkonu trestu dodaný. Ak nie je známe miesto pobytu odsúdeného,
použije sa na príkaz na jeho dodanie do výkonu trestu ustanovenie § 73 ods. 3 primerane. Ak je miesto
pobytu odsúdeného známe, možno použiť na jeho dodanie do výkonu trestu ustanovenia § 103 ods. 2.
Zákonné ustanovenie § 73 Tr. por. upravuje postup súdu pri vydávaní príkazu na zatknutie s tým, že na
vydanie príkazu na zatknutie musí byť daná existencia niektorého z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1
písm. a), b) alebo c) Tr. por., pričom o dôvodoch väzby a väzbe samotnej môže rozhodnúť jedine a len
predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, čo vyplýva
nielen z relevantných ustanovení Tr. por. týkajúcich sa väzby, ale i z Ústavy Slovenskej republiky.
V kontexte tejto rozpornej právnej úpravy narážame na problém, že podzákonná právna úprava
v podobe Vyhlášky zveruje vydanie príkazu na dodanie do výkonu ochranného liečenia súdnemu
tajomníkovi, avšak podľa ustanovení Tr. por. túto kompetenciu a právomoc má len predseda senátu.
Možno síce súhlasiť, že vyhlášky ako také len dopĺňajú zákonnú úpravu, avšak zákonná úprava
v podobe Tr. por. neobsahuje taký postup predsedu senátu, ktorý by mu umožňoval vydať príkaz na
dodanie do výkonu uloženej a nariadenej ochrannej liečby, okrem prípadu, že by odsúdená osoba bola
pri pobyte na slobode nebezpečná. Nebezpečnosť pobytu osoby na slobode sa v aplikačnej praxi však
vyskytuje zriedkavejšie oproti odsúdeným, ktorým bola uložená ochranná liečba a pri svojom pobyte na
slobode nebezpeční nie sú. Ide najmä o prípady uloženej a nariadenej ambulantnej ochrannej liečby,
kde vyššie uvedené platí obdobne i keď s tou odchýlkou, že podľa § 81 ods. 3 Vyhlášky upravujúceho
postup pri výkone ambulantného ochranného liečenia súdny tajomník len upozorní osobu na následky
jej neprihlásenia sa do zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ sa týka § 103 ods. 2 Tr. por., v súvislosti so
známym pobytom osoby, ktorá nenastúpila uloženú ochrannú liečbu, i vstup do obydlia, iných priestorov
a na pozemok je možný (v našom prípade) len ak bol vydaný príkaz na zatknutie, alebo v jeho
intenciách príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Inými slovami, Tr. por. vôbec
neupravuje postup dodania osoby, ktorá svojim pobytom na slobode nie je nebezpečná pre spoločnosť
a ktorej nebol zároveň uložený nepodmienečný trest odňatia slobody s okamžitým nástupom, do
výkonu ochranného liečenia. Je teda otázne, či súdy môžu podporne postupovať len podľa Vyhlášky
s tým, že podľa § 8 ods. 2 písm. c) Zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších
predpisov v trestnom konaní vyšší súdny úradník vykonáva opatrenia potrebné na výkon uložených
trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút. Dostávame sa teda do nutnosti komparácie úpravy
Tr. por., ktorý postup predsedu senátu ani súdneho úradníka ohľadne nariadenia dodania do
ochranného liečenia vôbec neupravuje (s výnimkou § 445 ods. 2 Tr. por.) s Vyhláškou, ktorá postup
nariadenia dodania zveruje súdnemu tajomníkovi, ktorý na takýto postup nie je oprávnený, keďže
uvedené prislúcha podľa zákonnej úpravy zákona o súdnych úradníkoch vyššiemu súdnemu
úradníkovi, avšak tento nemôže v intenciách Tr. por. rozhodovať o dôvodoch väzby a väzbe
v nadväznosti na ustanovenia o príkaze na zatknutie. Ide teda o patovú situáciu zabezpečenia
odsúdenej osoby, ktorej bola uložená ochranná liečba, ktorej sa dotyčná osoba nemieni podrobiť,
pričom nie je pre svoje okolie nebezpečná. Zaujímavosťou je, že porovnaním § 445 ods. 2 Tr. por. a §
80 ods. 3 Vyhlášky má súdny tajomník akoby viac práv pri rozhodovaní o dodaní osoby do výkonu
ochranného liečenia, keďže predseda senátu je oprávnený zariadiť dodanie osoby len keď je táto
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nebezpečná pre svoje okolie pričom súdny tajomník tak môže urobiť i keď sa osoba nedostavila do
nariadenej ochrannej liečby.
Obdobný problém vyvstáva i s výkonom ambulantného ochranného liečenia podľa § 81
Vyhlášky. Uvedené ustanovenie vôbec neupravuje, rovnako ako Tr. por., situáciu, kedy sa osoba, ktorej
bolo uložené ambulantné ochranné liečenie na toto nedostavuje. Riešenie opäť poskytuje len § 445
ods. 2 Tr. por., ktorý hovorí o osobe, ktorej pobyt na slobode je nebezpečný pre spoločnosť.
V prípadoch uloženého ambulantného ochranného liečenia by mal podľa § 81 ods. 3 Vyhlášky súdny
tajomník vyzvať osobu, ktorej bolo ochranné ambulantné liečenie uložené, aby sa na jeho výkon
prihlásila v príslušnom zdravotníckom zariadení a to najneskôr do určenej doby s tým, že súčasne ju
upozorní na následky, ak tak neurobí. Upozornenie obsahuje jednak poučenie podľa § 348 Tr. zák. o
marení výkonu úradného rozhodnutia a jednak poučenie o dodaní Policajným zborom do predmetného
nariadeného ochranného liečenia, pričom sa opäť dostávame do už spomínanej absentujúcej úpravy.
V aplikačnej praxi sa pristúpilo k analogickému výkladu a následnému použitiu Tr. por.
k Vyhláške s tým, že výkon ochrannej liečby v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 80
ods. 3 Vyhlášky realizuje predseda senátu postupom uvedeným v § 73 Tr. por. a rovnako postupuje i pri
dodaní osoby do výkonu ambulantného ochranného liečenia. Takýto analogický postup síce
nespôsobuje väčšie problémy, avšak ide o rozpor zákonnej úpravy s úpravou, ktorá zákon vykonáva,
teda o rozpor s Tr. por. a Vyhláškou. Nastolená situácia by sa teoreticky dala ešte riešiť
prostredníctvom striktného výkladu pojmov. Vyhláška v ust. § 80 ods. 3 hovorí že „...požiada súdny
tajomník o jej dodanie do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti okresné riaditeľstvo Policajného
zboru...“ a to tak, že súdny tajomník by nevydal príkaz na dodanie do výkonu ochranného liečenia, ale
„požiadal by“ Policajný zbor. Takéto riešenie však naráža na hneď dva problémy. Prvým je, či je
Policajný zbor povinný rešpektovať takúto „žiadosť“ súdneho tajomníka a druhým problémom je, že
súdny tajomník má pri takejto žiadosti primerane postupovať podľa § 76 ods. 1 ods. 2 Vyhlášky, ktorá
však výslovne vyžaduje už spomínaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody na ktorého
vydanie nie je súdny tajomník oprávnený pre už vyššie spomínané dôvody.
Vhodným riešením by bola novelizácia zákonnej úpravy § 445 ods. 2 Tr. por. a § 80 ods. 3
Vyhlášky s tým, že § 445 ods. 2 Tr. por. by znel nasledovne: „Ak nenastúpi osoba, ktorej bolo uložené
ochranné liečenie výkon ochranného liečenia v určenom termíne alebo ak je nebezpečná pre svoje
okolie zariadi predseda senátu bez meškania jej dodanie do výkonu ochranného liečenia; ináč jej môže
poskytnúť primeranú lehotu na obstaranie jej záležitostí.“ Úprava § 80 Vyhlášky je dostačujúca, avšak
osobu súdneho tajomníka je nevyhnuté novelizovať na osobu predsedu senátu. Rovnako je potrebné
zmeniť i pojmológiu „požiada“ na „zariadi“, resp. „vydá príkaz na dodanie“.
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ZRUŠENIE PRÁVOPLATNÝCH ROZHODNUTÍ V PRÍPRAVNOM
KONANÍ
Anna Suchá
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je mimoriadnym opravným
prostriedkom, ktorý sa aplikuje v trestnom konaní od 01.01.2006 a jeho právnu úpravu poskytuje
Trestný poriadok v § 363 až 367. Tento mimoriadny opravný prostriedok možno podať voči
právoplatným rozhodnutiam policajta alebo prokurátora v prípravnom konaní, ak rozhodnutím alebo
v konaní ktoré mu predchádzalo bol porušený zákon. Zrušenie právoplatného rozhodnutia je
v kompetencii generálneho prokurátora, ktorý tak môže urobiť na podnet v zákone špecifikovaných
osôb, alebo aj bez takéhoto podnetu v zákonom stanovenej lehote. Podľa priložených štatistických
ukazovateľov je tento mimoriadny opravný prostriedok relatívne málo využívaný, a tak je cieľom tohto
príspevku priblížiť ho odbornej ako aj laickej verejnosti.
Kľúčové slová: zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, mimoriadne opravné
prostriedky, generálny prokurátor
Abstract: The Annulment of the legal decisions in pre-trial is extraordinary legal remedy in criminal
proceedings, it is applied from 01.01.2006. In the Code of Criminal Procedure is it adapted in § 363 –
367. This extraordinary legal remedy in criminal proceedings may be used against final decisions made
by a police officer or prosecutor in the pretrial proceedings, if the law was violated in the decision or in
action before the decision. Annulment of the final decisions in pretrial is the responsibility of the Attorney
General, who may do so at the instigation of persons specified in the law, or without such an initiative
within statutory time. According to the enclosed statistical indicators is this extraordinary remedy
relatively little used, therefore the aim of this article is to bring information about it to the professional
and laic public.
Key words: annulment of the legal decisions in pre-trial, extraordinary legal remedies, Attorney
General,

Ako prvý z mimoriadnych opravných prostriedkov upravených v tretej časti ôsmej hlavy zákona
1
č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov nazvanej mimoriadne opravné
prostriedky, v ustanoveniach § 363 až 367 TP je zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom
konaní. Tento mimoriadny opravný prostriedok možno podať voči právoplatným rozhodnutiam policajta
alebo prokurátora v prípravnom konaní, ak rozhodnutím alebo v konaní ktoré mu predchádzalo bol
porušený zákon. Zrušenie právoplatného rozhodnutia je v kompetencii generálneho prokurátora, ktorý
tak môže urobiť na podnet v zákone špecifikovaných osôb, alebo aj bez takéhoto podnetu v zákonom
stanovenej lehote.
Účelom využitia tohto mimoriadneho opravného prostriedku je:
a)
previerka postupu prokuratúr nižšieho stupňa pri vydávaní ich rozhodnutí,
b)
zaistenie zabezpečenie zákonnosti meritórnych rozhodnutí v prípravnom konaní,
c)
zaistenie zjednocovania spôsobu rozhodovania v rámci celoštátnej pôsobnosti prokuratúry,
d)
operatívnejšie konanie
e)
odbremenenie súdov.
1

ÚPRAVA ZRUŠENIA PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA V PRÍPRAVNOM KONANÍ –
ZÁKONNÉ NORMY A VNÚTORNÉ PREDPISY GENERÁLNEJ PROKURATÚRY
Postup prokurátorov v trestnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch upravuje
okrem Trestného poriadku (363 – 405a TP) aj vnútorný predpis prokuratúry - Príkaz generálneho
prokurátora generálnej prokuratúry o postupe prokurátorov v trestnom konaní o mimoriadnych
2
opravných prostriedkoch (ďalej len „Príkaz generálneho prokurátora“). Je potrebné poznamenať, že
tento Príkaz generálneho prokurátora je účinný od 01. februára 2006 a nereflektuje zmeny týkajúce sa
1

pre zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ďalej aj „Trestný poriadok“ alebo „TP“
Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2006 o postupe prokurátorov v trestnom konaní
o mimoriadnych opravných prostriedkoch, Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora Slovenskej republiky Por. č. 4
/2006
2
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zmeny lehôt na vybavenie podnetu na zrušenie právoplatného rozhodnutia generálnym prokurátorom
tak jako je popísaný nižšie, avšak s prihliadnutím na túto zmenu je Príkaz generálneho prokurátora plne
aplikovateľný aj v súčasnosti, nakoľko ustanovenia o tomto mimoriadnom opravnom prostriedku sa od
jeho zavedenia zákonom č. 301/2005 Trestným poriadkom okrem uvedenej novely vôbec nezmenili.
Príkaz generálneho prokurátora stanovuje, že oprávnenie generálneho prokurátora zrušiť
podľa § 363 ods. 1 TP právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta zásadne možno využiť len,
ak nie je možné nápravu zabezpečiť inými prostriedkami dozorového prokurátora alebo jeho
3
nadriadeného prokurátora. Vyzdvihuje sa týmto zásada, že mimoriadne opravné prostriedky sa majú
využívať skutočne len mimoriadne, a pokiaľ je to možné, je potrebné k náprave využiť iné inštitúty.
2

NAPADNUTEĽNÉ ROZHODNUTIE

Trestný poriadok neuvádza taxatívny výpočet rozhodnutí, voči ktorým je možné podať tento
mimoriadny opravný prostriedok. Vyvodiť ho možno z jeho názvu, teda, že napadnuteľné budú
rozhodnutia v prípravnom konaní. Rozhodnutia v prípravnom konaní sú upravené v druhej časti,
4
druhej hlave, piatom diele Trestného poriadku v § 214 až 229 .
Avšak Príkaz generálneho prokurátora v článku 7 ods. 2 určuje, čo sa považuje za právoplatné
rozhodnutie, ktoré môže generálny prokurátor týmto mimoriadnym opravným prostriedkom zrušiť.
Rozumie sa ním najmä uznesenie, ktorým sa rozhodlo:
a) podľa § 29 ods. 2 TP o výške náhrady a odmeny tlmočníka a prekladateľa,
b) podľa § 50 ods. 4 TP o zaistení nároku poškodeného,
c) podľa § 64 ods. 1, ods. 2 TP o žiadosti obvineného o navrátenie lehoty,
d) podľa § 70 ods. 1 TP o uložení poriadkovej pokuty,
e) podľa § 97 a § 98 TP o vrátení veci,
f) podľa § 142 ods. 1 a § 147 ods. 1 TP o znaleckej činnosti,
g) podľa § 156 TP o prehliadke a pitve mŕtvoly a o jej exhumácii,
h) podľa § 214 ods. 1 TP o postúpení veci,
i) podľa § 215 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 TP o zastavení trestného stíhania, ak bolo vznesené
obvinenie,
j) podľa § 216 ods. 1 TP o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
k) podľa § 217 ods. 1 alebo podľa § 219 ods. 1 TP o osvedčení sa obvineného alebo o tom, že
sa v trestnom stíhaní pokračuje,
l) podľa § 218 ods. 1 TP o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho
obvineného,
m) podľa § 220 ods. 1 TP o schválení zmieru,
n) podľa § 227 ods. 2 TP o odovzdaní peňažnej sumy štátu na peňažnú pomoc poškodeným
trestnými činmi poskytovanú podľa osobitného zákona.
Pri iných uzneseniach, je podľa Príkazu generálneho prokurátora možné tento mimoriadny
opravný prostriedok využiť len na základe pokynu generálneho prokurátora alebo ním určeného
prokurátora.
Aj keď zákon v § 363 TP určuje, že generálny prokurátor môže zrušiť právoplatné „rozhodnutie“,
v zmysle Príkazu generálneho prokurátora je zrejmé, že zrušenie prichádza do úvahy len pri
uzneseniach. Možno tak vyvodiť, že týmto mimoriadnym opravným prostriedkom nie je možné zrušiť
príkaz (§ 181 TP) ani opatrenie (§ 10 ods. 19 TP). Rovnako nie je možné zrušiť uznesenie vo veci,
5
ktorým sa vec končí inak ako začatím trestného stíhania podľa § 197 TP , keďže toto uznesenie nie je
vo vyššie uvedenom taxatívnom výpočte uznesení podľa Príkazu generálneho prokurátora, a ani
v zmysle Trestného poriadku nie je rozhodnutím v prípravnom konaní, nakoľko prípravné konanie sa
začína až začatím trestného stíhania (§ 10 ods. 15 TP). Na druhej strane je však zaujímavá otázka
zrušenia uznesení uvedených v Príkaze generálneho prokurátora čl. 7 ods. 2 pod písmenami a) až g),
ak boli vydané pred vznesením obvinenia pred tým, ako bolo prípravné konanie začaté. Z Trestného
poriadku a ani z Príkazu generálneho prokurátora nevyplýva pri týchto prípadoch rozlíšenie, že
3

Tieto prostriedky upravuje zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, napr. § 6 citovaného zákona
(vydanie pokynu nadriadeného prokurátora, vykonanie úkonov podriadeného prokurátora nadriadeným prokurátorom,..) ako aj
Trestný poriadok v § 230 a nasl.
4
Rozhodnutia: o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, ak bolo vznesené obvinenie, o podmienečnom zastavení trestného
stíhania, o osvedčení sa obvineného alebo o tom, že sa v trestnom stíhaní pokračuje, o podmienečnom zastavení trestného stíhania
spolupracujúceho obvineného o schválení zmieru o odovzdaní peňažnej sumy štátu na peňažnú pomoc poškodeným trestnými činmi
poskytovanú podľa osobitného zákona.
5
§ 197 TP : (1) Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajt uznesením
vec : a) odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu, b) odovzdá inému orgánu na
disciplinárne konanie, c) odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo d) odmietne. (2) Prokurátor
alebo policajt pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na okolnosti
uvedené v § 215 ods. 2.
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uvedený mimoriadny opravný prostriedok nemožno použiť aj na vyššie uvedené uznesenia pod
písmenami a) až g) ak boli vydané ešte pred prípravným konaním. Autorka nemožnosť ich využitia
vyvodzuje z gramatického výkladu názvu uvedeného inštitútu – zrušenie právoplatných rozhodnutí
v prípravnom konaní.
Trestný poriadok a ani Príkaz generálneho prokurátora pre osoby podávajúce tento mimoriadny
opravný prostriedok neustanovuje ako podmienku jeho uplatnenia povinnosť, aby pred jeho podaním
využili riadny opravný prostriedok, tak ako je to povinnosť pri inom mimoriadnom opravnom prostriedku
dovolaní v § 372 TP. Je to spôsobené skutočnosťou, že mnoho nedostatkov napadnuteľných
rozhodnutí sa zistí až neskôr, po uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku (sťažnosti),
ako napríklad pri dozornej činnosti nadriadeného prokurátora.
3.

OSOBY OPRÁVNENÉ NA PODANIE NÁVRHU NA ZRUŠENIE ROZHODNUTIA

Návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v trestnom konaní môžu podať do 3 mesiacov od
právoplatnosti napadnutého rozhodnutia (§ 364 TP):
a) obvinený vo svoj prospech,
b) v prospech obvineného osoby, ktoré by mohli podať v jeho prospech odvolanie,
c) poškodený v neprospech obvineného,
d) zúčastnená osoba.
Príkaz generálneho prokurátora v článku 8 ods. 2 nad rámec Trestného poriadku konkretizuje
otázku udelenia plnej moci obhajcovi a splnomocnencovi pri tomto mimoriadnom opravnom
prostriedku. Pre obhajcu obvineného alebo splnomocnenca poškodeného alebo zúčastnenej osoby
nepostačuje všeobecná plná moc udelená na konanie, ale je potrebné predloženie takej plnej moci,
ktorá ich splnomocňuje presne na podanie podnetu na zrušenie právoplatného rozhodnutia
v prípravnom konaní, v opačnom prípade sa považuje takýto návrh za návrh podaný neoprávnenou
osobou.
Ako je už uvedené vyššie, generálny prokurátor môže rozhodnúť aj bez návrhu, a to v prospech
alebo v neprospech obvineného, pritom nie je viazaný návrhom podaným oprávnenými osobami.
4.

LEHOTA NA PODANIE NÁVRHU NA ZRUŠENIE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA
A LEHOTY NA ROZHODNUTIE
A) Lehota na podanie návrhu

Zákon stanovuje prekluzívnu lehotu na podanie návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia
oprávnenými osobami a to lehotu troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
B) Lehota na rozhodnutie
Pri rozhodnutí bez návrhu je pre generálneho prokurátora stanovená lehota troch mesiacov od
právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.V zmysle platnej právnej úpravy musí generálny prokurátor
rozhodnúť, ak rozhoduje na základe návrhu podaného oprávnenou osobou, do šiestich mesiacov od
právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Pred novelou Trestného poriadku zákonom č. 262/2011 Z.z.
s účinnosťou od 01.09.2011 mal generálny prokurátor lehotu 3 mesiacov od právoplatnosti
napadnutého rozhodnutia na rozhodnutie o zrušení, ak rozhodoval na základe návrhu podaného
oprávnenými osobami ako aj pri rozhodovaní bez návrhu.
5.

ÚPRAVA VNÚTORNÉHO POSTUPU V RÁMCI PROKURATÚRY PO PODANÍ NÁVRHU

Trestný poriadok neuvádza miesto a ani lehotu podania návrhu na zrušenia rozhodnutia
v prípravnom konaní, preto Príkaz generálneho prokurátora bližšie špecifikuje postup v prípade podania
návrhu na okresnú, krajskú či generálnu prokuratúru. Za príslušnú prokuratúru sa považuje prokuratúru,
ktorá vo veci vykonávala dozor v prvom stupni. Príslušná prokuratúra po doručení návrhu bez meškania
faxom alebo elektronickou poštou oznámi generálnej prokuratúre, kedy napadnuté rozhodnutie bolo
vydané a kedy nadobudlo právoplatnosť. Po právoplatnosti napadnutého rozhodnutia prokurátor
generálnej prokuratúry bez meškania faxom alebo elektronickou poštou určí krajskej prokuratúre lehotu
6
na predloženie spisových podkladov a stanoviska .
Príslušná krajská prokuratúra predloží generálnej prokuratúre svoje stanovisko k návrhu spolu s
vyšetrovacím spisom, dozorovými spismi a prípadne aj s ďalšími potrebnými spisovými podkladmi.
Stanovisko krajskej prokuratúry okrem iného obsahuje aj stručné, ale výstižné stanovisko k relevantným
argumentom hmotnoprávneho a procesného charakteru uvedeným v návrhu, ak návrh nie je dôvodný
6

Lehotu určí spravidla tak, aby mu na preskúmanie veci a rozhodnutie zostala najmenej polovica času zostávajúceho odvtedy, ako
zistil právoplatnosť rozhodnutia podľa článku 3, do uplynutia lehoty určenej ustanovením § 364 ods. 3 Trestného poriadku.
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alebo predloží návrh na zrušenie napadnutého rozhodnutia a náčrt uznesenia generálneho prokurátora
7
podľa § 363 ods. 1 TP .
Prokurátor generálnej prokuratúry po zadovážení podkladov preskúma zákonnosť napadnutého
rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo, pričom nie je viazaný dôvodmi uvedenými v návrhu,
stanovisku alebo v prípadnom náčrte podriadenej prokuratúry. Ak už uplynula lehota určená
ustanovením § 364 ods. 3 TP alebo ak návrh nie je dôvodný, prokurátor generálnej prokuratúry v
zastúpení generálneho prokurátora o takej skutočnosti písomne upovedomí navrhovateľa bez toho, aby
sa v oznámení zaoberal vecnou správnosťou rozhodnutia.
Vzťah sťažnosti strany konania ako návrhu na zrušenie právoplatného rozhodnutia
v prípravnom konaní je riešený v Stanovisku generálneho prokurátora k výkladu pojmu „návrh“
8
v zmysle § 364 ods. 1 TP. V zmysle uvedeného stanoviska sťažnosť strany konania podanú proti
prvostupňovému uzneseniu vydanému v prípravnom konaní nemožno posúdiť ako návrh na
zrušenie uznesenia podľa § 364 ods.1 TP. Ak je daný niektorý z dôvodov uvedených v § 193 ods. 1
písm. a) alebo b) TP (neprípustnosť sťažnosti alebo jej podanie oneskorene, prípadne neoprávnenou
osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala, alebo podala sťažnosť, ktorú už predtým výslovne vzala
späť) vedúci k zamietnutiu sťažnosti a limine, prokurátor v postavení nadriadeného orgánu v konaní o
takej sťažnosti je vždy povinný preskúmať napadnuté uznesenie z hľadísk uvedených v § 192 ods. 1
písm. a), b) TP (správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť
a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ prokurátor zistí porušenie
zákona uvedené v § 363 ods. 1 TP a súčasne ide o uznesenie uvedené v článku 7 Príkazu
generálneho prokurátora, postupuje podľa článku 14 uvedeného Príkazu. Teda ak sa prokurátor inak
ako z návrhu oprávnenej osoby počas svojej činnosti dozvie o porušení zákona odôvodňujúcom
zrušenie rozhodnutia generálnym prokurátorom podľa § 363 ods.1 TP, koná sa o tomto poznatku
rovnako ako o podanom návrhu.
6.

NEVYHOVENIE
NÁVRHU
V PRÍPRAVNOM KONANÍ

NA

ZRUŠENIE

PRÁVOPLATNÉHO

ROZHODNUTIA

Ak prokurátor po preskúmaní veci na základe návrhu oprávnenej osoby:
nezistí dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia
uplynula lehota v § 364 ods.1 TP alebo 3 (t.j. lehota 3 mesiacov od právoplatnosti
napadnutého rozhodnutia na podanie návrhu na jeho zrušenie oprávnenou osobu alebo lehota
6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozhodnutí o takomto návrhu oprávnenej osoby,
prípadne lehota 3 mesiacov od právoplatnosti na zrušenie rozhodnutia ak generálny prokurátor
rozhoduje bez návrhu) upovedomí o tom, oprávnenú osobu.
c) ak bol návrh podaný neoprávnenou osobou, generálny prokurátor nie je povinný konať; o tom
takú osobu upovedomí. Otázka neoprávnenej osoby je riešená v článku vyššie v časti osoby
oprávnené na podanie návrhu na zrušenie rozhodnutia, kde je potrebné zdôrazniť potrebu udelenia
plnej moci, nakoľko osoba konajúca ako zástupca oprávnenej osoby, môže byť bez dostatočne určitej
plnej moci v zmysle Príkazu generálneho prokurátora označená ako neoprávnená osoba.
a)
b)

7.

VYHOVENIE NÁVRHU NA ZRUŠENIE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA V PRÍPRAVNOM
KONANÍ

Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu na vyhovenie podnetu fyzických osôb alebo
právnických osôb na podanie mimoriadneho opravného prostriedku, ktorým je aj zrušenie
právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku, neexistuje
právny nárok, t. j. osobe, ktorá takýto podnet podala, nevzniká právo na jeho prijatie, resp.
akceptovanie, a teda generálny prokurátor nemá povinnosť takémuto podnetu vyhovieť. Je na voľnej
úvahe generálneho prokurátora, s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, rozhodnúť o tom, či
tento mimoriadny opravný prostriedok uplatní, alebo nie. Z obsahu základného práva na inú právnu
ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy možno vyvodiť povinnosť, aby sa prokurátor podnetom zaoberal
podľa príslušných ustanovení zákona o prokuratúre, nemožno však z neho vyvodiť základné právo,
resp. právny nárok, aby podnetu aj vyhovel (Rozhodnutie ústavného súdu I. ÚS 252/2010).
Ak bol zákon porušený, generálny prokurátor vysloví uznesením, že napadnutým rozhodnutím
alebo jeho časťou, alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v prospech alebo
v neprospech obvineného.
7

Náčrt uznesenia musí obsahovať všetky náležitosti určené ustanoveniami § 176, § 366 a §367 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku;
skutok sa uvedie aj vo výroku, ak ide o rozhodnutie vo veci samej.
Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 09. júla 2007 k výkladu pojmu „návrh“ v zmysle § 364 ods. 1 TP,
Ústredná evidencia stanovísk generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Por.č. 3/2007

8
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Súčasne s týmto výrokom generálny prokurátor:
a) zruší (i) napadnuté rozhodnutie alebo
(ii) jeho časť, prípadne aj
(iii) chybné konanie, ktoré mu predchádzalo
(iv) ďalšie rozhodnutia policajta a prokurátora, ktoré na zrušené rozhodnutie obsahovo
nadväzujú, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Ak je nezákonný len niektorý výrok rozhodnutia a ak ho možno oddeliť od ostatných, zruší len
tento výrok.
b) bez zrušenia právoplatného rozhodnutia, v prípade ak pochybenie spočíva len v tom, že
niektorý výrok chýba alebo je neúplný, môže prikázať orgánu (prokurátorovi alebo policajtovi)
o ktorého rozhodnutie ide, aby o chýbajúcom výroku rozhodol alebo neúplný výrok doplnil (§ 367
ods. 2 TP).
8.

ĎALŠIE KONANIE

Ak po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo jeho časti nerozhodne vo veci generálny
prokurátor sám, v ďalšom konaní prokurátor, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, podľa povahy veci
sám alebo prostredníctvom podriadeného prokurátora alebo policajta zabezpečí nápravu alebo
odstránenie nezákonnosti v rozhodnutí alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, zistené generálnym
prokurátorom. Rovnako sa postupuje, ak bolo zrušené rozhodnutie policajta.
V tomto prípade sa teda uplatňuje kasačný princíp (vrátenie veci orgánu, ktorého rozhodnutie je
napadnuté) s prvkami apelačnými (možnosť orgánu, ktorý o opravnom prostriedku rozhoduje, napraviť
nezákonnosť svojím vlastným rozhodnutím a urýchliť tak konanie).
Orgán, ktorému bola vec prikázaná na ďalšie konanie a rozhodnutie, postupuje podľa § 367 ods.
3 TP a teda je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie generálny prokurátor nariadil, a je viazaný
jeho právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil, okrem prípadu, ak sa zmenili skutkové alebo právne
okolnosti, z ktorých právny názor generálneho prokurátora vychádzal. Ak je týmto orgánom policajt,
splnenie určených povinností zabezpečí príslušný prokurátor v rámci výkonu dozoru prokurátora.
9.

ZRUŠENIE
PRÁVOPLATNÝCH
ROZHODNUTÍ
MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

V PRÍPRAVNOM

KONANÍ

A INÉ

Tento mimoriadny opravný prostriedok sa od ostatných mimoriadnych opravných
prostriedkov odlišuje vo viacerých smeroch:
1) Rozhodujúci subjekt
O tomto mimoriadnom opravnom prostriedku ako o jedinom nerozhoduje súd, ale výlučne
generálny prokurátor. Účelom jeho zavedenia zákonom č. 301/2005 Trestným poriadkom vyjadreným
už v dôvodovej správe k tomuto zákonu bola potreba odbremenia súdov a zabezpečenie
operatívnejšieho konania umožnením generálnemu prokurátorovi napraviť nezákonnosť rozhodnutia,
alebo postupu, ktoré mu predchádzalo v prípadoch v ktorých súd ešte nekonal a vec bola
v prípravnom konaní skončená prokurátorom alebo policajtom.
2) Uplatnenie zásady Ex offo
Popri zásade dispozitívnosti, charakteristickým znakom všetkých opravných prostriedkov,
znamenajúcej, že opravné konanie sa začína výhradne na základe prejavu vôle oprávnenej osoby,
v konaní o tomto mimoriadnom opravnom prostriedku sa uplatňuje aj zásada ex offo, teda konanie je
začaté z úradnej povinnosti. Generálny prokurátor tak môže napadnuté rozhodnutie zrušiť na základe
podnetu oprávnenej osoby, ako aj bez takéhoto podnetu (§ 364 ods. 2 TP).
3) Neuplatňovanie zásady – zákaz reformatio in peius
Neuplatňuje sa pri ňom ani ďalšia typická zásada opravných prostriedkov – zákaz reformatio
in peius (zákaz takej zmeny rozhodnutia, ktorá by zhoršovala postavenie toho, kto opravný prostriedok
podal). Generálny prokurátor totiž nie je podaným návrhom viazaný (§ 364 ods.2 TP). Teda v prípade,
aj keď bol návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní podaný v prospech
obvineného, generálny prokurátor môže na základe svojich zistení posúdiť vec inak, a zrušiť
právoplatné rozhodnutie v neprospech obvineného.
Porovnanie s dovolaním - Rozhodnutia, ktoré sú napadnuteľné mimoriadnym opravným
prostriedkom zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní nie je možné napadnúť iným
mimoriadnym opravným prostriedkom - dovolaním, nakoľko dovolanie možno podať iba proti
rozhodnutiu súdu (§ 368 TP).
Porovnanie s obnovou konania - Tretí zo skupiny mimoriadnych opravných prostriedkov –
obnova konania je aplikovateľný na rozhodnutia prokurátora z prípravného konania, a to na
právoplatné uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania, právoplatné uznesenie prokurátora o
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podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania
spolupracujúceho obvineného.
Obnova konania teda nie je možná pri rozhodnutiach policajta a pri rozhodnutiach o postúpení
veci (§ 214 TP) a zmieri (§220 TP), ako ani pri iných rozhodnutiach určených Príkazom generálneho
prokurátora pod písmenami a) až g) a n). Netreba však zabudnúť na základnú podmienku obnovy
9
konania, a to na objavenie sa nových skutočností alebo dôkazov, prokurátorovi skôr neznámych .
Konanie súdu o návrhu na povolenie obnovy konania podľa § 394 ods. 3 až ods. 5 Trestného
poriadku v tej istej veci na vybavenie návrhu nemá vplyv (článok 9 ods. 5 Príkazu generálneho
prokurátora).
10.

POSTUP V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S POSTUPOM PROKURÁTORA
PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA V PRÍPRAVNOM KONANÍ

PRI ZRUŠENÍ

Ústavný súd vo svojom rozhodnutí IV ÚS 174/2011 uviedol, že „sťažovateľka sa v prípade jej
nespokojnosti s postupom prokurátora generálnej prokuratúry týkajúcim sa vybavenia jej návrhu na
zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní môže originálnym (prvotným) podnetom podľa
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov domáhať preskúmania jeho
zákonnosti podľa § 31 ods. 1 (pozri II. ÚS 394/08).“
Ústavný súd považuje podľa svojej ustálenej judikatúry aj opakovaný podnet podľa príslušných
ustanovení zákona o prokuratúre za účinný prostriedok ochrany základných práv (IV. ÚS 244/2010).
Vynechanie týchto právnych prostriedkov nápravy (t. j. podnetu a opakovaného podnetu), ktoré existujú
v rámci sústavy orgánov prokuratúry Slovenskej republiky, nemožno nahrádzať podaním sťažnosti
ústavnému súdu, pretože takto by sa obmedzovala možnosť orgánov prokuratúry vo vlastnej
kompetencii nielen preveriť skutočnosti, ktoré tvrdí sťažovateľ, ale aj prijať opatrenia podľa zákona o
prokuratúre, ktoré by účinne napomohli, resp. mohli napomôcť k odstráneniu procesných alebo
faktických prekážok zákonného postupu orgánov činných v prípravnom konaní, resp. aj v konaní týchto
orgánov pred začatím trestného stíhania (IV. ÚS 166/2010)
Z tohto dôvodu ústavný súd ústavné sťažnosti, ktoré nevyčerpajú iné právne prostriedky, ktoré
zákon na ochranu základného práva alebo slobody sťažovateľom účinne poskytuje, odmietne ako
neprípustné podľa § 25 ods. 1 zákona o ústavnom súde (II. ÚS 394/08).
11.

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

2010

271
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Hodnotenie využívania tohto mimoriadneho opravného prostriedku je možné vyvodiť aj zo
10
štatistických údajov zverejnených generálnou prokuratúrou:
Podľa nižšie uvedených štatistických údajov bolo od roku 2006 podaných ročne približne 200300 návrhov na zrušenie rozhodnutia v prípravnom konaní, a generálny prokurátor v tom ktorom roku
zrušil približne 50 rozhodnutí prokurátora. Rozhodnutí policajtov, ktoré boli takto zrušené bol len
minimálny počet, čo je podľa Správy o činnosti Generálnej prokuratúry zapríčinené predovšetkým tým,
že len prokurátor je oprávnený meritórne rozhodnúť v trestnej veci, v ktorej došlo k vzneseniu
obvinenia konkrétnej osobe (zastaviť trestné stíhanie, podmienečne zastaviť trestné stíhanie, postúpiť
vec a pod.) a policajt vydáva len menej významné uznesenia.
Tieto počty sú relatívne nízke nakoľko návrhy, ktoré neboli vybavené zrušením sa vybavili buď
odložením (napríklad ak boli podané neoprávnenou osobou, boli doručené po zákonom stanovenej
lehote, prípadne generálny prokurátor nezistil porušenia zákona) alebo boli využité iné dozorné
oprávnenia prokurátora.

1
0

Tieto skutočnosti, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení s inými skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi viesť k záveru,
že dôvody na zastavenie alebo podmienečné zastavenie tu neboli a že je na mieste proti obvinenému podať obžalobu, alebo konať
o dohode (§ 394 ods.3 TP)
10
http://www.genpro.gov.sk/spravy-o-cinnosti/43431s
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Tabuľka 1: podané návrhy na zrušenie právoplatných rozhodnutí podľa navrhovateľov
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22
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88
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Tabuľka 2: Vybavené návrhy na zrušenie právoplatných rozhodnutí podľa spôsobu vybavenia

12.

ZÁVER

Postup v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku – zrušení právoplatného rozhodnutia
v prípravnom konaní okrem Trestného poriadku upravuje aj vnútorný predpis prokuratúry - Príkaz
generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 31. januára 2006 o postupe prokurátorov
v trestnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, Zbierka služobných predpisov
generálneho prokurátora Slovenskej republiky Por. č. 4 /2006.
Zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní má medzi ostatnými opravnými
prostriedkami osobitné postavenie a porušuje niektoré zásady opravného konania, tým, že o ňom
rozhoduje generálny prokurátor a nie súd, a to na základe návrhu ako aj bez podnetu. Zaujímavosťou,
je že generálny prokurátor nie je návrhom oprávnených osôb viazaný a môže rozhodnúť aj
v neprospech obvineného, aj keď návrh na zrušenie rozhodnutia bol podaný v jeho prospech. Článok je
venovaný postupom pri zrušení právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní podľa platnej právnej
úpravy a upozorňuje na novelu Trestného poriadku zákonom č. 262/2011 Z.z,, ktorá priniesla
predĺženie lehôt na vybavenie podnetu na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní.
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JE BAKŠIŠ ÚPLATOK?
Ondrej Laciak
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok je úvahou o právnej povahe bakšišu z pohľadu trestnoprávnej úpravy korupcie.
Kľúčové slová: Bakšiš, prepitné, úplatok, tip, trestný čin, korupcia.
Abstract: The article deals with the legal qualification of a tip in connection with a corruption point of
view.
Key words: Bakshish, bribe, tip, crime, corruption.

1

ÚVOD

Na úvod tejto právnej úvahy je potrebné si definovať pojmy ako sú „bakšiš“, „trinkgeld“, „tip“
a napokon aj „úplatok“.
1
Výraz bakšiš slovník cudzích slov vysvetľuje ako prepitné; drobný peniaz; úplatok. Iný slovník
2
cudzích slov definuje bakšik ako úplatok, obslužné, drobný peniaz ako dar, resp. milodar. Slovo
„bakshish“ znamená v islamských krajinách dar a vychádza z predstavy, že bohatstvo je požehnaním
3
od Alaha a povinnosťou bohatého človeka je podeliť sa s chudobnejším. Niekedy sa ľudovo bakšiš
ozačuje aj ako „všimné“.
Trinkgeld, alebo aj tringelt je iný výraz pre prepitné. Slovník cudzích slov slovo tringelt vysvetľuje
4
ako vreckové, obslužné, či diškrécia. Tip je rovnako synonymom pre prepitné. Ale zaujímavé je
najčastejšie vysvetlenie slova „tip“. Podľa anglofónnych lingvistov je tip skratka „to insure promptitude”,
čo znamená “zabezpečiť si ochotu”. Podľa historikov v Anglicku v 18. storočí sa “tippovalo” už pred
5
poskytnutím služby alebo dokonca hneď pri príchode. Chtiac nechtiac je v tomto „zvyku“ možno vidieť
paralelu s korupčným správaním.
Úplatkom sa podľa § 131 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy,
na ktoré nie je právny nárok. Aj podľa judikatúry z hľadiska naplnenia znakov úplatku nie je
6
rozhodujúca výška úplatku; zákon nestanovuje žiadnu hodnotovú hranicu. Výška úplatku je istotne ale
jedným z významných kritérií na určenie závažnosti korupčného trestného činu.
2

BAKŠIŠ S ÚPLATOK

Je to v skutku zaujímavý jav, že pri niektorých službách máme pocit, že k nim treba ešte priplatiť,
prípadne dať niečo bokom. Je tomu tak v reštauračných zariadeniach, kaviarňach, kaderníctvach, či
v hoteloch. Pri platení za službu tohto typu má väčšina ľudí pocit, že je na mieste byť grant. Platiť niečo
navyše. Otázka je prečo, načo a začo?
Dôvod treba hľadať v histórii rôznych služieb, ale rovnako i v špecifikách toho ktorého regiónu.
Napríklad v Spojených štátoch amerických je tzv. „tippovanie“ v skutku súčasťou ekonomiky a čašníci
by bez tipu neprežili. Majú minimálne mzdy a pri americkej tradícii dávať prepitné priemerne vo výške
15% až 20% je to ich legálna súčasť príjmu, ktorú musia aj zdaniť. Za zmienku určite stojí, že
o prepitnom je aj zmienka v slovenskom právnom poriadku, hoci v legislatívnom jazyku sa tu používa
pojem „obslužné“. Podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú dary
poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti (a aj s podnikaním a inou samostatne
zárobkovou činnosťou) predmetom dane z príjmov. Zdaňujú sa v rámci príslušného druhu príjmov.
Nie sú od dane oslobodené. Z uvedeného dôvodu je tzv. „obslužné“ uvedené v § 5 od. 1 písm. h)

1

www.cudzieslova.sk/hladanie/bakšiš
ŠALING, S., IVANOVÁ – ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO – AAMM, Bratislava – Veľký Šariš,
1997, s. 148.
3
Šujanová, Z.: Tringelt, prepitné a bakšiš. Pozornosť či urážka? In: Cestovanie sme.sk
10.12.2009
http://cestovanie.sme.sk/c/5146355/tringelt-prepitne-a-baksis-pozornost-ci-urazka.html
4
ŠALING, S., IVANOVÁ – ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z.: Veľký slovník cudzích slov, SAMO – AAMM, Bratislava – Veľký Šariš,
1997, s. 1242.
5
Is a tip a just bribe? http://tippingoz.wordpress.com/
6
R 17/1978
2

- 658 -

zákona o dani z príjmov aj medzi príjmami zo závislej činnosti. V zmysle tohto ustanovenia ide napr. o
obslužné, v súčasnosti v zmysle § 46 ods. 8 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov.
Aký je rozdiel medzi bakšišom a prepitným, resp. tringeltom? Vo všeobecnosti by rozdiel
nemusel byť žiadny. Nech ich nazveme akokoľvek, ide o zväčša finančné vyjadrenie vďaky a ocenenia
určitých už vykonaných služieb, zväčša v reštauráciách alebo kaviarňach. V niektorých situáciách ale
rozdiel medzi bakšišom a prepitným môže byť v tom, že bakšiš sa dáva aj pred poskytnutou
službou, úkonom alebo inou činnosťou. Tu to lepšie vystihuje pojem „všimné“. Takéto všimné je bežne
očakávané pracovníkmi v službách v arabských krajinách. Ale takéto situácie nie sú vylúčené ani
v našich podmienkach. Ako príklad si môžeme uviesť poslíčka v hoteli, ktorému hostia bežne dávajú
vopred napríklad 10 eur, aby im odniesol kufor do izby. V zásade to vyplýva z jeho pracovnej náplne,
ale nie je isté, či by kufre odniesol i bez takéhoto všimného. Iný príklad je veľmi častým javom v už
spomínanom arabskom svete, kde nie je ničím výnimočným, že recepčný dá hosťovi najprv zlú izbu
a až, keď príde hosť požiadať o inú izbu a šuchne recepčnému par dolárov, dostane izbu na úrovni.
Takúto situáciu by bolo možné už hodnotiť ako podplácanie, resp. prijímanie úplatku. Ale aj to je otázne
vzhľadom na okolnosti prípadu.
Trestný čin prijímania úplatku podľa § 328 ods. 1 Trestného zákona vo svojej objektívnej stránke
vyžaduje, aby páchateľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijal, žiadal
alebo si dal sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti
vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. Je preto otázka, či by napríklad
recepčný porušil svoje povinnosti vyplývajúce z jeho zamestnania, keby dal hosťovi krajšiu izbu. Na
druhej strane, ak by uprednostnil iného hosťa, ktorý mu dá bakšiš a tomuto dá izbu s výhľadom na more
a ďalšiemu hosťovi, ktorý mu bakšiš nedá, dá izbu na prízemí, bolo by to možné kvalifikovať ako
korupčné správanie. Rovnako, ale zrkadlovo, sa na tento problém treba pozrieť pri trestnom čine
podplácania podľa § 332 ods. 1 Trestného zákona. Objektívnu stránku tohto trestného činu naplní ten,
kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo
sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne
úplatok inej osobe.
V zásade je hlavný rozdiel medzi úplatkom a prepitným v čase, kedy sa dávajú. Pričom ak ide
o podplácanie, tak úplatok sa ponúkne, sľúbi ale poskytne vždy vopred, ale prepitné až po vykonaní
služby, či úkonu. Prepitné sa v princípe neponúka ani nesľubuje, iba sa jednoducho dá.
Ak by bol bakšiš poskytnutý vopred, nie vždy by to bolo možné kvalifikovať ako podplácanie,
pretože nemožno okrem formálnych znakov trestného činu opomínať materiálny korektív trestného
činu. Podľa § 10 ods. 2 Trestného zákona nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a
jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho
závažnosť nepatrná. Preto v prípade, ak by aj boli naplnené formálne znaky skutkovej podstaty prečinu
podplácania § 332 ods. 1 Trestného zákona alebo prijímania úplatku podľa § 328 ods. 1 Trestného
zákona, ale vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu by bolo jednoznačné, že napríklad s prihliadnutím
na to, že je spoločensky prijateľné dať bakšiš poslíčkovi v hoteli aj pred tým, ako niečo vykoná, hoci
inak by nevykonal, by takéto konanie pravdepodobne nebolo trestným činom – prečinom.
Mám ale jednoznačne za to, že keby bol zákazník výslovne požiadaný o bakšiš vopred, aby mu
vôbec bola služba, ktorú už napríklad aj má zaplatenú (napr. izbu v hoteli), poskytnutá, bola by
naplnená skutková podstata trestného činu prijímania úplatku. Znak žiada nevyžaduje, aby páchateľ
požiadal o úplatok výslovne. Stačí akékoľvek konanie, z ktorého je zrejmé, že páchateľ úplatok očakáva
7
a chce. Tento prípad je však potrebné odlíšiť od prípadu, keď páchateľ svojim konaním len vytvára
podmienky na ponúknutie úplatku, ale svoj záujem nedáva najavo, napr. zdôrazňuje alebo zveličuje
náročnosť vykonania služby, aby tak zákazníka priviedol na myšlienku, že vykonanie služby ľahšie
dosiahne, keď úplatok ponúkne.
Otázne je, či je na súčasnej úrovni spoločnosti akceptovateľné, aby boli takéto platby navyše, na
ktoré nie je právny nárok a nemajú od úplatku ďaleko, tolerované. V holej definícii úplatku a prepitného,
či bakšišu nie je rozdiel. Pre zopakovanie úplatkom je vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej
povahy, na ktoré nie je právny nárok. Bakšiš je takmer vždy majetkovej povahy a rovnako naňho nie je
právny nárok.
3

ZÁVER

Konklúzia vyššie uvedeného by mohol byť pohľad na niektoré vyspelé krajiny, kde je bakšiš
považovaný za urážku, rovnako ako by bolo ponúknutie úplatku. Takouto krajinou je napríklad
7

R 46/1983
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Japonsko. V Japonsku, keby hosť v hoteli dal recepčnému bakšiš, aby mu dal lepšiu izbu, by si vyslúžil
minimálne pobúrenie recepčného a dokonca možno aj privolanie polície.
Domnievam sa, že by bolo určite prijateľnejšie, keby ceny akýchkoľvek služieb zahŕňali aj
pomyslený tip a nevystavovali hostí, či zákazníkov tomu, aby sa od nich očakávalo dať ešte čosi
navyše.
Rovnako stojí za zmienku, že prepitné je vo väčšine nepriznaný príjem, ktorý je súčasťou čiernej
ekonomiky. Väčšinou je prepitné a bakšiš platený cash a neexistuje spôsob, ako to spätne skontrolovať.
Hoci je pravdou, že napríklad v Spojených štátoch amerických majú aj formálne účty v reštauráciách
prispôsobené tradícii tipov a je na nich samostatná kolonka pre tip. Je to istá forma zlegalizovania
a zdanenia aj tohto príjmu, ktorý je v takom prípade evidovaný na rozdiel do prepitného v službách na
Slovensku.
Na prepitnom, či tipe je možno iba jedno pozitívum. Je to istotne motivačný faktor pre
poskytujúceho služby, ktorý sa snaží s cieľom, dostať čo najvyšší bakšiš, o najlepší výkon. Pokiaľ
zákazník túto motiváciu nevníma, služby považuje za výborné. To je možno jedným z dôvodov, prečo
sú služby v Spojených štátoch amerických, na tak vysokej úrovni.
Som ale presvedčený, že v ideálnom právnom poriadku a ideálne fungujúcej ekonomike by
nemuseli byť dávame tipy, mzdy pracovníkov služieb by boli adekvátne a služby by boli na vysokej
úrovni bez nutnosti motivovať vysokým prepitným.
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AMNESTIA A MILOSŤ V PRÁVNEJ TEÓRII
Miroslav Šimala
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá viacerými najmä právno-teoretickými otázkami právneho inštitútu
amnestie a milosti. Základnou otázkou je definovanie pojmu amnestia a milosť. V príspevku je
prezentovaná nami vytvorená všeobecná definícia amnestie a milosti a pojmu amnestia a milosť
v slovenskom právnom poriadku. Pri definovaní amnestie a milosti sa osobitne venujeme rozdielom
medzi amnestiou a milosťou. Tieto rozdiely sme zadelili do dvoch kategórii: právno–teoretické
vyplývajúce zo samotnej definície amnestie a milosti a právno-procesné, ktoré pramenia z odlišností
konania o udelení amnestie a konania o udelení milosti. V poslednej časti článku sú zadefinované
a stručne charakterizované jednotlivé formy amnestie a milosti: abolícia, agraciácia a rehabilitácia.
Kľúčové slová: amnestia, milosť, hlava štátu, abolícia, agraciácia, rehabilitácia, trest, prezident,
ústava, zahladenie odsúdenia
Abstract: The paper deals with more particularly legal and theretical issues of the institute of legal
amnesty and grace. The fundamental question is the definition of amnesty and grace. The paper
presents the general definition of amnesty and grace as well as the concept of amnesty and grace in
the Slovak law system. In defining amnesty and grace we pay particular attentipon to differences
between amnesty and grace. We divide these differences into two categories: legal-theoretical, resulting
from the definition itself, and legal-procedural, which stems from differences in the procedure for
granting amnesty and procedure for granting grace. The last part of the article deals with the definition
and and brief characteristic of various forms of amnesty and grace: abolition, agraciation and
rehabilitation.
Key words: amnesty, grace, head of state, abolition, agraciation, rehabilitation, punishment, president,
constitution, removal of any convictions

Pojem amnestia alebo milosť je definovaný v právnej teórii rôzne. Mnohokrát sa definícia
amnestie a milosti prelína s charakterizovaním aplikačných aktov právneho inštitútu amnestie a milosti
t.j. rozhodnutí o amnestii a rozhodnutí o udelení milosti. Pri definovaní amnestie a milosti treba
zohľadniť najmä niekoľko tisícročí trvajúci historický vývoj tohto právneho inštitútu a zaradenie amnestie
a milosti do viacerých právnych odvetví najmä ústavného práva a trestného práva.
Amnestia je teokratického pôvodu a vznikla odvodením od individuálnej tzv. božej milosti. Božia
podstata amnestie súvisela s posvätným postavením kráľa, ktorý sa považoval za Boha alebo
1
prostredníka medzi bohmi a ľuďmi. Amnestia a milosť vznikli v období keď sa svetská moc začala
výraznejšie oddeľovať od moci nadprirodzenej a vtedy sa prvýkrát stretávame s pojmami približujúcimi
sa k dnešnému chápaniu amnestie a milosti. Pojem amnestia pochádza z gréckeho slova „amnéstiá“
2
a znamená zábudlivosť alebo zabudnutie. V odbornej literatúre sa niekedy etymológia slova amnestia
spája so slovom amnesia, čo znamená strata pamäti. Amnestiu možno považovať v prvopočiatkoch len
za akési zabudnutie predstaviteľov štátnej moci na spáchanie trestného činu, pričom v čase udeľovania
amnestie nemusel byť páchateľ protiprávneho konania známy. Pojem milosť pravdepodobne pochádza
z latinského alebo gréckeho slova „gratia“ a znamená darovať, poskytnúť niečo bez odplaty, z vďaky
alebo v širšom ponímaní aj odpustiť. Milosť možno teda v širšom slova zmysle považovať za dar –
odpustenie poskytovaný konkrétnemu páchateľovi trestného činu orgánom štátnej moci.
V súčasnosti v najvšeobecnejšom zmysle milosť (aj amnestia) znamená odpustenie trestu mimo
3
možnosti trestného zákona a mimo činnosti súdov, a to hlavou štátu alebo orgánom štátnej moci.
Rozhodnutím o amnestii a rozhodnutím o udelení milosti sa neodpúšťajú iba tresty, ale aj následky
trestu - zápis v registri trestov a taktiež sa zastavuje alebo sa ani nezačne trestné stíhanie podozrivého,
obvineného alebo sa nevedie trestného stíhanie pre spáchanie trestného činu. Považovanie amnestie
a milosti iba za odpustenie trestu treba skôr považovať za užšie definovanie amnestie a milosti.
1

ECOSOC, Study on Amnesty Laws and their role in the safeguard and protection of human rights (21. june 1985) UN doc. E /CN
4/Sub.2/1985/16 (prepared by Louis Joinet) str. 9
2
Ben Chigarqa, Amnesty in International Law: The Legality under Internetional Law of National Amnesty Laws Longman, Harlow, UK
2002 s. 8
3
M. Hencovská: Milosť a amnestia v československom právnom poriadku. Právny ústav Ministerstva spravodlivosti SSR. Bratislava
1986, str. 36
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Amnestia a milosť ako právny inštitút zmierňujúci tvrdosť trestného zákona je mimo činnosti súdov
a možností trestného zákona. Oddelením amnestie a milosti od činnosti súdov citovaná definícia
poukazuje na odlišnosť oproti iným právnym inštitútom, ktorými sa tiež odpúšťajú alebo zmierňujú tresty
alebo sú svojím účelom a obsahom podobné právnemu inštitútu amnestie a milosti. Medzi inštitúty
približujúce sa svojím účelom a obsahom amnestii a milosti môžeme zaradiť najmä účinnú ľútosť,
zahladenie odsúdenia, zmena zákona, podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu
zvyšku trestu, upustenie od potrestania
V anglosaskom právnom systéme je amnestia považovaná za zákon, ktorým sú spätne
oslobodzované skupiny ľudí, väčšinou vojenskí vodcovia a vládni predstavitelia, z trestnej
4
zodpovednosti za spáchané zločiny. Amnestia je v anglosaskom právnom systéme pokladaná za
právny prežitok, kde udelenie amnestie sa vzťahovalo zväčša na privilegované skupiny obyvateľstva
ako sú vládcovia alebo vojenskí vojvodcovia. Nielen pre udelenie amnestie, ale aj milosti je
charakteristické, že majú retroaktívny účinok, pôsobia do minulosti do času, okamihu spáchania
trestného činu. Iba spáchaním trestného činu vzniká spoločnosti právo, resp. povinnosť potrestať
páchateľa za spáchanie trestného činu. Za spáchanie trestného činu nesie každý páchateľ trestnú
zodpovednosť.
Milosť je aktom milosti vládnej moci poverenej výkonom práva, ktorá oslobodzuje jedinca od
5
trestu, ktorý mu bolo uložený na základe zákona za spáchaný trestný čin. Citovaná definícia milosti
z amerického právneho slovníka sa približuje ku chápaniu milosti v kontinentálnom právnom systéme.
Významnou odlišnosťou oproti definovaniu milosti v kontinentálnom právnom systéme je priradenie
právomoci udeľovať milosť k orgánom výkonnej, vládnej moci. Hlava štátu, monarcha alebo prezident
nemusia byť súčasťou výkonnej, vládnej moci, ale môžu mať špecifické postavenie v rámci deľby moci
ako je to v prípade Slovenskej republiky. Väčšina definícii amnestiu a milosť obmedzuje iba na
odpustenie a zmierňovanie trestov ako aj Niceho kriminologický slovník, keď uvádza: amnestia je
6
modifikácia trestov zásahom výkonnej moci v zmysle ich omilostenia. Slovenská právna teória sa pri
definovaní amnestie a milosti vybrala vlastnou cestou.
Slovenská právna teória definuje amnestiu a milosť ako právo hlavy štátu udeľovať milosť, ktoré
sa realizuje tak v zmysle všeobecnom ako aj individuálnom k všeobecne určenej skupine osôb
7
a trestných vecí alebo vo vzťahu k individuálne určenej osobe, osobám ku konkrétnemu prípadu. Prof.
Prusák vyzdvihuje najmä individuálny charakter milosti a poukazuje na všeobecný charakter amnestie.
Amnestiu obmedzuje iba na všeobecnú milosť udeľovanú hlavou štátu určitej skupine osôb a trestných
vecí a nezahŕňa vo svojej definícii špecifickú aboličnú formu amnestie, amnestiu udelenú na skutok, na
konkrétny trestný čin. V. Flegl vo svojej štúdii pod pojmom amnestia podobne ako prof. Prusák rozumie
8
akt generálnej milosti adresovaní osobám identifikovateľným až pri jeho vykonávaní. Rovnako aj
Fleglove definovanie amnestie nezahŕňa amnestiu udelenú na skutok – konkrétny trestný čin, kedy
nemusí obligatórne dôjsť k identifikácii osôb aby mohla byť amnestia vykonateľná. Madarov právnický
slovník považuje amnestiu za akt, ktorým sa neudeľuje milosť jednotlivo, ale osobám individuálne
9
neurčeným. Madarov právnický slovník chápe amnestiu iba ako milosť udelenú neurčitým osobám.
Samotný pojem amnestia považuje Madara iba za hromadnú milosť, milosť udelenú väčšiemu počtu
osôb, ktoré nie sú v rozhodnutí o amnestii individuálne určené.
M. Hencovská zašla v definovaní amnestie a milosti ďalej milosť všeobecná hromadná –
amnestia – je normatívny právny akt, ktorým hlava štátu alebo iný orgán – odpúšťa právoplatne uložený
trest, následky trestu, nariaďuje nezačínať, alebo ak sa už začalo, zastaviť trestné stíhanie páchateľov
trestných činov, ktorí nie sú konkrétne vymenovaní, ale ich okruh je určený výškou trestu, druhom
trestnej činnosti, druhom trestu a pod. Konkretizácia týchto osôb sa uskutočňuje až aplikáciou
10
amnestijného aktu orgánmi činnými v trestnom konaní. Hencovská vo svojej definícii, tiež považuje
amnestiu za hromadnú milosť, ale zároveň do definície zahŕňa jednotlivé formy amnestie a snaží sa
explicitne poukázať na spôsob určenia osôb – páchateľov trestných činov účastných na amnestii.
Citované definovanie amnestie sa podľa nášho názoru skôr vzťahuje na rozhodnutie o amnestii –
aplikačný akt právomoci udeliť amnestiu. M. Hencovská taktiež definuje aj milosť. Milosť v užšom slova
zmysle je individuálny právny akt, ktorým hlava štátu odpúšťa konkrétnej osobe, právoplatne uložený
trest, nariaďuje nezačínať, alebo ak sa už začalo, zastaviť trestné stíhanie, alebo odstraňuje následky

4
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trestu. Rovnako ako v prípade amnestie autorka zahŕňa vo svojej definícii všetky formy milosti
a vyzdvihuje individuálny charakter milosti, t.j. milosť sa udeľuje konkrétnej osobe, ktorá v ojedinelých
prípadoch nemusí byť ani páchateľom trestného činu. Podľa nášho názoru za individuálny právny akt
možno považovať iba rozhodnutie o udelení milosti a nie samotnú milosť. M. Hencovská vyššie
uvedenými definíciami stotožňuje rozhodnutie o amnestii a rozhodnutie o udelení milosti so samotným
právnym inštitútom amnestie a milosti. Považujeme za nevyhnutné oddeľovať právny inštitút amnestie
a milosti od aplikačných aktov tohto právneho inštitútu teda od rozhodnutí o amnestii a rozhodnutí
o udelení milosti.
Slovenské ústavné právo nám ponúka vlastné ponímanie právneho inštitútu amnestie a milosti.
V komentári k Ústave Slovenskej republiky Milan Čič k amnestii a milosti uvádza: Udelenie amnestie
patrí k výlučným oprávneniam hlavy štátu. Udeľovaním amnestie sa rozumie hromadné odpúšťanie
a zmierňovanie trestov a právnych následkov odsúdenia. Súčasne zahŕňa právo nariaďovať, aby sa
trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo, a zahládza tresty. Súčasťou tohto
oprávnenia je aj udeľovanie milosti, ktorá je aktom individuálnym. Spôsob realizácie rozhodnutí
o amnestii alebo milosti je podrobne upravený v Trestnom poriadku. Vo svojej podstate ide vlastne
12
o zásah hlavy štátu do súdnej moci. V komentári k Ústave Slovenskej republiky je na rozdiel od M.
Hencovskej amnestia považovaná za oprávnenie hlavy štátu, nie za normatívny právny akt. Milosť je
podľa M. Čiča považovaná iba za individuálnu formu amnestie. S definovaní milosti ako individuálnej
formy amnestie sa nemôžeme plne stotožniť a viacerým odlišnosťami amnestie od milosti sa budeme
venovať podrobnejšie. Ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky nedostatočne odlišujú amnestiu od
milosti a z toho pramení aj myšlienka považovať amnestiu za hromadne udelenú milosť. Oprávnením
udeľovať amnestiu a milosť prezident Slovenskej republiky zasahuje predovšetkým do trestného
konania, pričom pod jurisdikciu súdnej moci nespadá celé trestné konanie.
Nakoľko nám teória práva a slovenské ústavné právo neponúkajú presnú definíciu právneho
inštitútu amnestie a milosti rozhodli sme sa vytvoriť vlastnú definíciu amnestie a milosti. Amnestia je
právomoc, oprávnenie štátneho orgánu najčastejšie hlavy štátu, zákonodarného orgánu
využívaná zvyčajne pri významných príležitostiach spočívajúca vo vydaní normatívneho
právneho aktu, ktorým sa nariaďuje aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v začatom
trestnom konaní nepokračovalo, odpúšťajú sa alebo zmierňujú sa tresty alebo zahládzajú
odsúdenia. V normatívnom právnom akte – obvykle v rozhodnutí o amnestii osoby, na ktoré sa
vzťahuje amnestia sú určené výškou trestu, druhom trestu, vymedzením skutkovej podstaty trestného
činu, druhom trestnej činnosti, vekom páchateľa, subjektívnou stránkou trestného činu alebo vzájomnou
kumuláciou viacerých v tejto vete demonštratívne vymenovaných kritérií. Milosť je právomoc,
oprávnenie najmä hlavy štátu v ojedinelých prípadoch nariadiť individuálnym právnym aktom
aby sa trestné konanie voči konkrétnej osobe nezačínalo, alebo aby sa v začatom trestnom
konaní nepokračovalo, odpustiť alebo zmierniť odsúdenému trest alebo zahladiť odsúdenie.
Udeľovanie milosti sa nemôže stať pravidlom. Hlava štátu má oprávnenie, právomoc udeľovať milosť
iba vo výnimočných prípadoch, bez presne stanovených podmienok. Vyššie sme vytvorili univerzálnu
definíciu amnestie a milosti. Slovenské právo nám umožňuje amnestiu a milosť zadefinovať ešte
presnejšie. Amnestiu pri vychádzaní z aktuálnej právnej úpravy môžeme v slovenskom právnom
poriadku zadefinovať nasledovne: Amnestia je právomoc, oprávnenie prezidenta Slovenskej
republiky zakotvené v Ústave Slovenskej republiky normatívny právnym aktom, platným po
kontrasignácii predsedu vlády Slovenskej republiky alebo ním povereným ministrom a
publikovaným v Zbierke zákonov zmierniť a odpustiť tresty uložené trestnými súdmi alebo
zahladiť odsúdenia. Oproti všeobecnejšej definícii amnestie, nami zadefinovaný pojem amnestie
v slovenskom právnom poriadku zahŕňa všetky špecifické znaky tohto právneho inštitútu vyplývajúce
z ustanovení Ústavy Slovenskej republiky. Pojem milosť vychádzajúc z aktuálnej právnej úpravy
v slovenskom právnom poriadku definujeme nasledovne: Milosť je právomoc, oprávnenie prezidenta
Slovenskej republiky individuálnym právnym aktom zmierniť a odpustiť trest, tresty uložené
trestným súdom a zahladiť odsúdenie.
ROZDIELY MEDZI AMNESTIOU A MILOSŤOU
Už pri hľadaní definície amnestie a definovaní pojmu milosť sme v predchádzajúcej časti načrtli
niektoré rozdiely medzi amnestiou a milosťou. Poznanie rozdielov medzi amnestiou a milosťou nám
uľahčí ďalšie skúmanie tohto právneho inštitútu. Hlavnú príčinu rozdielov medzi amnestiou a milosťou
treba hľadať v právnych dejinách. Z pohľadu histórie vznik milosti predchádzal vzniku amnestie a táto
skutočnosť determinovala vznik viacerých odlišností amnestie od milosti. V každom právnom poriadku,
11
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či právnom systéme nájdeme viac či menej rozdielov medzi amnestiou a milosťou. Rozdiely medzi
amnestiou a milosťou možno rozdeliť na právno-teoretické a procesné.
Základným právno-teoretickým rozdielom medzi amnestiou a milosťou je, že milosť je aktom
individuálnym, pri ktorom treba prihliadať ku všetkým špecifikám konkrétneho prípadu a osoby
žiadateľa, amnestia je aktom všeobecným zahrňujúcim väčšie skupiny páchateľov. Tento postulát však
13
neplatí bezvýhradne. I v amnestii sa môže vyskytnúť individuálny prvok. Rovnako ako česká aj
slovenská právna teória vymedzila pomyselnú hranicu medzi amnestiou a milosťou počtom osôb
14
užívajúcich výhody amnestie a milosti. Teda keď amnestiu označila za hromadne udelenú milosť.
Treba však poukázať na fakt, že základným rozdielom nie je iba počet osôb na ktoré sa vzťahuje
amnestia alebo milosť, ale v prípade amnestie v čase vydávania rozhodnutia amnestie najmä
anonymita a menovité neurčenie osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o amnestii. Primárny právny
význam nemá počet osôb, ktorým sa poskytuje výhoda plynúca z amnestie, ani ich totožnosť. Naopak,
milosť sa udeľuje osobe. Podstatná je totožnosť osoby, ktorá má požívať výhodu plynúcu z udelenia
15
milosti. Ďalším dôležitým znakom rozlíšenia medzi amnestiou a milosťou je ich právna povaha. Najmä
americká právna literatúra špecifikuje rozdiel v právnej povahe amnestie a milosti nasledovne:
rozhodnutie o udelení amnestie je zvyčajne legislatívny akt (zákon), zatiaľ čo milosť je aktom výkonnej
16
moci udeľovaný hlavou štátu. V slovenskom právnom poriadku má rozhodnutie o amnestii povahu
normatívneho právneho aktu a rozhodnutie o udelení milosti je považované za individuálny právny akt.
Medzi ďalšie právno – teoretické rozdiely medzi amnestiou a milosťou najmä podľa slovenského
právneho poriadku zaraďujeme kontrasignáciu rozhodnutia o amnestii predsedom vlády alebo ním
povereným ministrom ako nevyhnutnú podmienku platnosti rozhodnutia o amnestii. V prípadoch
kontrasignácie rozhodnutí prezidenta zodpovedá za jeho rozhodnutia vrátane rozhodnutia o udelení
amnestie vláda Slovenskej republiky. Na platnosť rozhodnutia o udelení milosti sa nevyžaduje
kontrasignácia rozhodnutia predsedom vlády alebo ním povereným ministrom. Predseda vlády zvykne
poverovať najčastejšie kontrasignáciou ministra spravodlivosti.
Rozhodnutie o amnestii ako normatívny právny akt je zvyčajne považované v právnej teórii za
17
prameň práva. Rozhodnutie o udelení milosti je individuálnym aktom aplikácie práva a preto ho
nemožno pokladať za prameň práva. Významným rozdielom medzi amnestiou a milosťou je, že
amnestia sa udeľuje na spáchaný skutok, vzťahuje sa na určitú kategóriu páchateľov, trestných činov
alebo sadzieb a druhov trestov, pričom milosť sa udeľuje konkrétnej osobe, podozrivému, obvinenému,
obžalovanému alebo odsúdenému za spáchanie trestného činu.
Nielen slovenská právna teória sa zaoberá skúmaním účelu amnestie a milosti. Základnou
otázkou tejto problematiky je prečo má opodstatnenie amnestia a milosť v právnych poriadkoch nielen
demokratických krajín. Riešenie tejto otázky nám ponúka účel právneho inštitútu amnestie a milosti.
Prof. Prusák rozdiely medzi účelom amnestie a milosti nerobí a za účel amnestie a aj účel milosti
považuje:
a) nedostatočné zohľadnenie materiálnej spravodlivosti pri potrestaní páchateľov trestného činu,
ktoré však vyhovuje formálnej spravodlivosti; trest je z hľadiska všetkých okolností príslušnej trestnej
veci priveľmi neadekvátny,
b) náprava justičných omylov, hromadnej nezákonnej aplikácie práva, alebo justičného omylu,
ktorá sa však môže uskutočniť aj prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré
adekvátne zabezpečia nevyhnutnú satisfakciu za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu, vrátane
práva na zachovanie osobnej cti a dobrej povesti,
c) upokojenie spoločnosti, spoločenských vzťahov po občianskej vojne, povstaniach,
hospodárskej kríze, vojne a pod.
d) okolnosť, že od spáchania trestného činu uplynulo dlhšie časové obdobie, takže záujem
18
verejnosti na trestnom stíhaní, potrestaní a výkone trestu sa podstatne znížil alebo celkom vyhasol.
Podľa nášho názoru v nadväznosti na definovanie účelu amnestie a milosti prof. Prusákom
možno medzi účelom amnestie a milosti viesť zreteľnú deliacu čiaru. V právnickej odbornej literatúre sú
19
uvádzané najmä tieto účely amnestie: dekriminalizácia spoločnosti , vytvorenie voľných miest
13
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19
za dekriminalizáciu spoločnosti, možno považovať udelenie amnestie za menej závažné zväčša nedbanlivostné trestné činy
určitým spoločensky znevýhodneným kategóriám osôb ako sú napr. dôchodcovia, tehotné ženy, slobodné matky, maloletý umožniť
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v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a väzby reguláciou počtu odsúdených, dosiahnutie
sociálneho a spoločenského zmieru. Dosiahnutie sociálneho a spoločenské zmieru je považované
20
množstvom zahraničných právnikov za hlavný cieľ a účel amnestie. Účelom amnestie je upokojenie
spoločnosti, spoločenských vzťahov po vojne, povstaniach, hospodárskych krízach, občianskych
nepokojoch a pod., kde sa vyžaduje pre upokojenie situácie významné udelenie amnestie. Naproti tomu
milosť plní úlohu zmiernenia tvrdosti zákona a pozitívnej motivácie, je veľakrát prostriedkom zmiernenia
21
škôd napáchaných trestno-právnym systémom v prípade justičných omylov. Najmä účelom milosti je
zohľadnenie materiálnej a morálnej spravodlivosti v trestnom práve aj za cenu oslabenia formálnej
spravodlivosti.
Okrem vyššie popísaných právno-teoretických rozdielov medzi amnestiou a milosťou môžeme
rozlišovať
aj
procesno-právne
rozdiely
medzi
konaniami
o udelení
amnestie
a konaniami o udelení milosti. Konanie o udelení amnestie začína vždy ex offo z vlastnej iniciatívy hlavy
štátu. Na začatie konania o udelenie amnestie sa zvyčajne vyžaduje existencia vhodnej príležitosti
najčastejšie okrúhle výročie významnej historickej udalosti. Konanie o udelení milosti môže začať
kedykoľvek, nie iba pri významnej príležitosti a začína sa ex offo ako v prípade amnestie alebo na
základe podnetu – žiadosti o milosť. Konanie o udelení milosti prebieha skoro celé pod patronátom
hlavy štátu a na konaní priebežne participujú aj iné štátne orgány ako napr. Ministerstvo spravodlivosti,
generálna prokuratúra a pod. Konanie o udeľovaní amnestie je rozdelené na dve fázy – vydanie
rozhodnutia o amnestii a na rozhodovanie súdu o účasti osoby na amnestii. Konanie o udelení
amnestie končí vydaní rozhodnutia o amnestii. Rozhodnutie o amnestii sa uverejňuje v Zbierke zákonov
a dňom uverejnenia nadobúda záväznosť. Konanie o udelení milosti nemusí vždy skončiť vydaním
rozhodnutia o udelení milosti. Ak však dôjde k vydaniu rozhodnutia o udelení milosti, toto rozhodnutie
sa neuverejňuje v Zbierke zákonov a zvykne sa osobne doručovať osobe, ktorej bola ním udelená
milosť poprípade žiadateľovi a orgánom zabezpečujúcim jeho vykonateľnosť.
Medzi amnestiou a milosťou rozlišujeme viaceré rozdiely, ale aj napriek týmto rozdielom sú
svoju podstatou veľmi podobné. Spoločnou a najdôležitejšou charakteristikou amnestie a milosti je, že
oboma sa nariaďuje aby sa trestné stíhanie nezačínalo, a aby sa v trestnom stíhaní nepokračovalo,
zmierňujú a odpúšťajú sa nimi tresty a zahládzajú odsúdenia..
FORMY AMNESTIE A MILOSTI
Amnestia a milosť sa udeľuje najčastejšie v týchto troch formách abolícia, agraciácia
a rehabilitácia.
Abolícia
Pojem abolícia pochádza z latinského slova abolitio, čo v preklade znamená zničiť, vzdialiť
alebo zrušiť. Abolícia ako forma amnestie a milosti má počiatky v rímskom práve. Pravdepodobným
predchodcom abolície bol inštitút rímskeho práva abolitio generaliss publica, ktorý spočíval v tom, že pri
príležitosti nejakej verejnej slávnosti boli obžalovaným sňaté putá a ich opätovné spútanie bolo
22
dovolené len v prípade novej obžaloby. Táto rímska tradícia bola oživená v období cárskeho Ríma.
Udelením amnestie a milosti vo forme abolície nariaďuje hlava štátu alebo iný orgán nezačínať
23
trestné stíhanie a ak sa už začalo, zastaviť ho. Ak má nariadenie hlavy štátu alebo iného štátneho
orgánu nezačínať trestné stíhanie alebo zastaviť začaté trestné stíhanie formu normatívneho právneho
aktu alebo svojim obsahom a formou pripomína normatívny právny akt jedná sa o aboličnú formu
amnestie. V prípadoch keď zvyčajne hlava štátu alebo iný štátny orgán nariaďujú individuálnym
právnym aktom zastaviť začaté trestné stíhanie vedené voči konkrétnej osobe alebo nezačínať trestné
stíhanie podozrivého hovoríme o aboličnej forme milosti.
V slovenskom právnom poriadku bola aboličná forma amnestie a milosti derogovaná ústavným
zákonom č. 90/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2001. Prezident Slovenskej republiky mohol
naposledy udeliť amnestiu a milosť vo forme abolície 30. júna 2001. Pri skúmaní a definovaní aboličnej
formy amnestie a milosti budeme vychádzať z poslednej právnej úpravy tejto formy amnestie a milosti
v slovenskom právnom poriadku. Amnestiu – abolíciu v slovenskom právnom poriadku môžeme
zadefinovať ako právomoc, oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky normatívnym právnym
im viesť riadny život aj napriek spáchaniu trestného činu, v prípade rehabilitácie umožniť výmazom záznamov z registra trestov
uľahčeniu návratu odsúdených za menej závažné trestné činy do bežného života
20
Faustin, Z. Ntoubandy: Amnesty for crimes against humanity under internetional law. Netherlands 2007, Martinus Nijhoff Publishon
s. 13
21
L. Marečková: Milosti. Ohnisko lidství v trestním právu. Academia. Praha 2007 str. 30-31
22
Ottův slovník náuční II. Praha 1888. s. 72
23
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1986, str. 37
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aktom nariadiť aby sa pre konkrétny trestný čin alebo viacero konkrétne neurčených trestných
činov nezačínalo trestné stíhanie alebo ak sa začalo trestné stíhanie aby sa v ňom
nepokračovalo. Ako vyplýva z definície aboličnej formy amnestie, amnestiu formou abolície možno
udeliť dvomi spôsobmi. Medzi dva druhy – spôsoby udelenia amnestie - abolície zaraďujeme udelenie
amnestie na konkrétny trestný čin alebo na určitú kategóriu trestných činov, ktorá je určená výškou
hornej hranice trestnej sadzby, charakteristikou páchateľov (napr. na základe veku, rodinného stavu),
subjektívnou stránkou trestného činu atď., poprípade kumuláciou viacerých charakteristík.
Milosť – abolícia v slovenskom právnom poriadku je právo, právomoc prezidenta
Slovenskej republiky individuálnym právnym aktom (rozhodnutím o udelení milosti) nariadiť aby
sa trestné konanie voči podozrivému nezačínalo, alebo aby sa v trestnom stíhaní obvineného
nepokračovalo. Pri aboličnej forme milosti je nevyhnutná iba konkretizácia trestného činu a páchateľa,
ktorému sa kladie za vinu jeho spáchanie. Aboličná forma milosti sa udeľuje vo fáze trestného konania,
kedy platí zásada prezumpcie neviny, osoba, ktorej prezident udeľuje milosť nemusí byť páchateľom
trestného činu.
Abolícia ako forma amnestie a milosti je inštitútom trestného práva hmotného a trestného práva
procesného. Trestné právo hmotné skúma abolíciu ako jeden z dôvodov zániku trestnosti. Abolícia je
inštitútom trestné práva procesného ako dôvod neprípustnosti trestného stíhania, ktorý má hmotnoprávny základ v zániku trestnosti. Udelenie amnestie alebo milosti vo forme abolície je procesnou
prekážkou v postupe v trestnom konaní. Amnestiu alebo milosť vo forme abolície je možné udeliť
v období od spáchania trestného činu až do skončenia trestného stíhania t. j. do dňa právoplatnosti
odsudzujúceho rozsudku.
Aboličná forma amnestie a milosti patrila v slovenskom právnom poriadku v praxi medzi menej
často udeľovanú formu amnestie a milosti. V roku 1998 boli vydané predsedom vlády Slovenskej
republiky, ktorý vykonával právomoci prezidenta, z dôvodu, že prezident Slovenskej republiky ešte
nebol zvolený kontroverzné rozhodnutia o amnestii vzťahujúce sa na trestné činy, ktorých páchateľmi
mali byť predstavitelia politickej strany. Z vyššie uvedených dôvodov došlo k zrušeniu aboličnej formy
amnestie a milosti v slovenskom právnom poriadku. Medzi ďalšie argumenty pre opodstatnenosť
zrušenia aboličnej formy amnestie a milosti patrí: spoločnosť má právo poznať páchateľov trestných
činov a následne povinnosť ich aj potrestať za spáchanie trestného činu, prejednanie prípadu je
dôležité aj z hľadiska generálnej prevencie, z hľadiska poškodeného a jeho nárokov na náhradu škody,
24
ktoré môže uplatniť v adhéznom konaní. Hlavným argumentom odporcov zrušenia aboličnej formy
amnestie a milosti je neefektívnosť a nehospodárnosť trestného stíhania pre skutok a voči osobe,
v prípadoch keď je veľmi pravdepodobné, že dôjde k udeleniu amnestie alebo milosti inou formou napr.
agraciáciou alebo agraciáciou spojenou s rehabilitáciou.
Agraciácia
Agraciácia je najčastejšie používanou formou amnestie a milosti. Súčasťou definície amnestie
a milosti je skoro vždy agraciačná forma amnestie a milosti. Etymologický základ slova agraciácia
nachádzame v latinskom slove aggratiatio, čo v preklade znamená udelenie milosti. V právnej teórii
možno agraciáciu definovať ako právomoc, oprávnenie hlavy štátu alebo iného štátneho orgánu
normatívnym právnym aktom (amnestia) alebo individuálnym právnym aktom (milosť)
odsúdeným zmierniť právoplatne uložený trest alebo im ho celkom odpustiť. Agraciácia je
odpustenie právoplatného trestu a to buď celého – aggratiatio plena alebo iba časti aggratiatio minus
plena alebo aj zmena trestu na iný trest, napr. z trestu smrti na trest odňatia slobody na doživotie.
V minulosti sa agraciácia prelínala s abolíciou a to v prípadoch, keď sa agraciačné rozhodnutia
vzťahovali aj na tresty, ktoré „ budú právoplatne uložené“, t. j. neuplynula síce ešte lehota, v ktorej
môžu oprávnené osoby podať odvolanie, ale žiadna z týchto osôb v lehote odvolanie nepodá.
25
Uplynutím lehoty nastane právoplatnosť rozsudku a aj rozhodnutia o amnestii alebo milosti.
Agraciačné rozhodnutia o amnestii sa na území Slovenska vzťahujú len na tresty odňatia
slobody a peňažné tresty. Ostatné druhy trestov ako napr. zákaz činnosti, zákaz pobytu, trest
vyhostenia, prepadnutia veci a iné majú taký špecifický charakter a ciele, že by nebolo vyhovujúce
udeľovať na ne amnestiu, ktorá je anonymná a ten, kto ju udeľuje, nemôže presne určiť, na aké osoby
26
sa bude vzťahovať. Naopak rozhodnutím o udelení milosti hlava štátu zmierňuje a odpúšťa všetky
druhy trestov. Individuálna povaha aktu milosti umožňuje hlave štátu v osobitných prípadoch odpustiť
alebo zmierniť aj trest domáceho väzenia, trest prepadnutia majetku, trest zákazu činnosti, trest

24
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povinnej práce, trest vyhostenia a iné. Prezident republiky nemôže milosťou odpustiť stratu čestných
27
titulov a vyznamenaní. Môže iba vyznamenania opätovne udeliť.
Agraciačné rozhodnutia o amnestii alebo o udelení milosti sa vždy vzťahujú na nevykonané
tresty alebo ich zostatky. K zmierneniu trestu dochádza najmä krátením t.j. zo základu trestu sa
odpúšťa určitá časť zvyčajne je to polovica trestu, alebo ešte nevykonaná časť trestu, počítaná odo dňa
účinnosti rozhodnutia o amnestii alebo milosti. Kým peňažné tresty sa obvykle odpúšťajú celkom,
rozsah agraciácie na tresty odňatia slobody je zložitejší. Určuje sa obvykle výškou právoplatne
28
uloženého trestu, ale niekedy aj výškou zákonnej sadzby.
Agraciačná forma amnestie a milosti sa neudeľuje zväčša samostatne. Agraciácia sa v praxi
často kombinuje a spája s inou formou amnestie a milosti, s rehabilitáciou. O spojenie dvoch foriem
agraciácie a rehabilitácie sa jedná v prípadoch, keď u odsúdených dochádza okrem odpustenia alebo
zmiernenia trestu aj k výmazu odsúdenia z registra trestov, resp. nepríde k zápisu odsúdenia do
registra trestov.
Rehabilitácia
Rehabilitácia patrí medzi v praxi najmenej využívané formy amnestie a milosti. Pojem
rehabilitácia pochádza z latinského slova rehabilitas, čo znamená obnovenie spôsobilosti, v širšom
ponímaní návrat do bežného života, obnovenie spoločenského postavenia. Rehabilitácia je súčasťou
inštitútu zahladenia odsúdenia. Rehabilitáciou sa rozumie odstránenie následkov vykonaného alebo
29
odpusteného trestu, t. j. zahladenie odsúdenia, ktoré je zapísané v registri trestov. Rehabilitáciu ako
formu amnestie a milosti treba skúmať a definovať v rámci zahladenia odsúdenia. Zahladenie
odsúdenia sa týka právnych pomerov odsúdeného, ktoré vznikajú z odsúdenia, prípadne z ďalších
z neho odvodených právnych skutočností, predovšetkým z výkonu trestu. Je to dôvod zániku týchto
právnych pomerov, prípadne niektorých z nich, spravidla na základe uplynutia času v spojení s inými
30
právnymi skutočnosťami. Medzi takéto právne skutočnosti možno zaradiť rehabilitačné rozhodnutie
o amnestii alebo rozhodnutie o udelení milosti. Rehabilitácia nemá nič spoločné s rehabilitáciou súdnou
(zákon č. 82/1968 Zb. v znení zákona č.70/1970 Zb.) prostredníctvom, ktorej sa majú napraviť
31
rozhodnutia súdov najmä z obdobia od 1. 1. 1953 do 30. 12. 1956, v tzv. politických procesoch.
Okrem tzv. zákonnej rehabilitácii treba rehabilitáciu ako formu amnestie a milosti odlíšiť od zahladenia
odsúdenia upraveného Trestným zákonom.
V slovenskej právnej teórii pod pojmom amnestia – rehabilitácia rozumieme právomoc,
oprávnenie hlavy štátu normatívnym právnym aktom zahladiť odsúdenie a odstrániť následky
výkonu trestu odňatia slobody odsúdeným zapísaného v registri trestov. Amnestia sa samostatne
vo forme rehabilitácie udeľuje málokedy väčšinou je udeľovaná popri agraciácii. Milosť – rehabilitácia
je právomoc, oprávnenie hlavy štátu rozhodnutím o udelení milosti odstrániť následky výkonu
trestu odňatia slobody odsúdenému, ktoré sú zapísané v registri trestov. Milosť formou
rehabilitácie udeľuje prezident Slovenskej republiky pomerne často aj samostatne nielen v spojitosti
s agraciáciou. Samostatne býva milosť udeľovaná formou rehabilitácie v prípadoch, keď má odsúdený
z dôvodu zápisu v registri trestov problém nájsť si zamestnanie.
Hlavnú príčinu, prečo prezident Slovenskej republiky udeľuje amnestiu a milosť formou
rehabilitácie iba v minimálnom počte prípadov, treba hľadať v ustanoveniach § 92 zákona č. 300/2005
Z. z. Trestného zákona v znení neskorších právnych predpisov, kde je upravená právomoc súdu
zahladiť odsúdenie ak odsúdený po výkone trestu alebo jeho odpustení, alebo po premlčaní viedol
riadny život po zákonom stanovenú dobu. Považujeme za dôležité zaoberať sa otázkami či má
opodstatnenie rehabilitačná forma amnestie a milosti v slovenskom právnom poriadku a či prezident
Slovenskej republiky môže udeliť amnestiu a milosť ak súd nevyhovie žiadosti odsúdeného
o zahladenie odsúdenia? Prezident slovenskej republiky môže bez splnenia akýchkoľvek podmienok,
lehôt odsúdenému zahladiť odsúdenie. Môžeme konštatovať, že právomoc, oprávnenie prezidenta
udeľovať milosť a amnestiu formou rehabilitácie je koncipovaná podstatne širšie a všeobecnejšie ako je
to v prípade súdov. Taktiež podľa nášho názoru súd môže zahladiť odsúdenie iba na základe žiadosti
odsúdeného a po splnení zákonom stanovených podmienok, pričom prezident môže udeliť amnestiu
27
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a milosť formou rehabilitácie aj bez žiadosti odsúdeného. Prezident pri udeľovaní rehabilitácie najmä
v prípadoch udelenia milosti zvažuje alebo zohľadňuje aj iné kritériá ako súdy v prípadoch zahladenia
odsúdenia. Práve zohľadňovanie ďalších resp. iných kritérií pri zahládzaní odsúdenia rehabilitáciou
potvrdzuje opodstatnenie rehabilitačnej formy amnestie a milosti v slovenskom právnom poriadku.
Taktiež treba podotknúť, že súd nemá zákonnú povinnosť zahladiť odsúdenie odsúdenému po splnení
zákonom stanovených podmienok, a v prípade, že súd žiadosť odsúdeného zamietne, pre odsúdeného
predstavuje zväčša žiadosť o milosť jediný špecifický mimoriadny prostriedok k dosiahnutiu zahladenia
odsúdenia. Rovnako ako prezident Slovenskej republiky aj súdy môžu zahladiť iba následky odsúdenia
pri trestoch odňatia slobody, pretože pri treste domáceho väzenia, treste povinnej práce, peňažnom
treste, treste prepadnutia majetku, treste prepadnutia veci, treste zákazu činnosti, treste zákazu pobytu,
treste straty čestných titulov a vyznamenaní, treste straty vojenskej a inej hodnosti a treste vyhostenia
dochádza k zahladeniu odsúdenia ich vykonaním alebo udelením milosti alebo amnestie formou
agraciácie. Ak bolo odsúdenie zahladené udelením rehabilitačnej formy amnestie alebo milosti hľadí sa
na páchateľa, ako keby nebol nikdy odsúdený. Udelenie milosti alebo amnestie formou rehabilitácie
zaznačí generálna prokuratúra odsúdenému podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona
č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších právnych predpisov do registra trestov a je
súčasťou odpisu z registra trestov.
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POSTAVENIE POŠKODENÉHO V TRESTNOM KONANÍ
Ladislav Vlachovič
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrak: Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činnom ublížené na zdraví, spôsobená majetková
škoda, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.
Postavenie poškodeného v trestnom konaní, sa vyvýjalo od vzniku ČSR až po súčasnosť. V rámci
môjho príspevku sa chcem venovať tejto problematike a poukázať na jednotlivé práva, ktorými
disponuje poškodený v trestnom konaní. Ďalej chcem poukazať aj na postavenie poškodeného
v prípravnom konaní a konaní pred súdom.
Kľúčové slová: poškodený, postavenie, právo, trestné konanie
Abstract: Aggrieved person is a person who was affected by a crime, thus the crime caused the party
health injuries, moral average or any other average, or other rights and liberties were violated by the
crime. Position of aggrieved party has been developing since the creation of ČSR and it is still not
completed. In my article I deal with this problem theoretically and practically. I deal with laws which
aggrieved party has in criminal procedure. This article also deals with the position of aggrieved party in
different stages of criminal procedure.
Key words: aggrieved person, position of aggrieved person, criminal procedure

1

ÚVOD

Postavenie poškodeného v trestnom konaní je veľmi zaujímavá téma, nakoľko ide o procesnú
stranu, ktorá sa nijakým spôsobom nesnažila dostať do tohto postavenia. Inak povedané do tohto
procesného postavenia sa dostala osoba poškodeného nezavinene. Bez toho aby niečo konala alebo
opomenula. Je známe z viacerých článkov a publikácii, že sa poškodenému nevenuje taká pozornosť
ako obvinenému alebo páchateľovi trestného činu.
Veď, len ako príklad sa dá uviesť mediálny záujem o obvineného a o páchateľa trestného činu.
Do detailov sa rozoberú jeho práva a naviac média upozornia aj na to, čo bolo porušené zo strany
orgánov činných v trestnom konaní pri jednotlivých procesných úkonoch, ktoré súvisia s daným
prípadom.
O poškodenom sa len zmienia ako o „okradnutom“ alebo ako o osobe, ktorej bolo ublížené na
zdraví a pod.. Ďalej je táto procesná strana pre všetkých nezaujímavá, samozrejme, okrem orgánov
činných v trestnom konaní a samotných poškodených, prípadne ich pozostalých alebo blízkych.
Ako ďalší príklad uvediem záujem médií o to, ako sa „majú“ odsúdení v ústavoch na výkon
väzby. Média a určité ľudskoprávne organizácie sa zaujímajú či majú podmienky porovnateľné ako sú
v iných krajinách EU a iné. O poškodených, ktorým práve títo právoplatne odsúdení spôsobili škodu sa
v médiach nič nedozvieme. Našťastie aj pre poškodených existujú ľudskoprávne organizácie, ktoré im
vedia poskytnúť určitú právnu pomoc.
Poškodený ako osoba, ktorej bolo trestným činom zasiahnuté do jej práv a slobôd a bol jej
spôsobený škodlivý následok, má v trestnom konaní významné postavenie. Toto postavenie vychádza
zo základných procesných zásad, v plnom rozsahu im zodpovedá a je predpokladom naplnenia
základných úloh trestného konania. Z týchto dôvodov je dodržiavanie ustanovení, ktoré garantujú práva
poškodeného v trestnom konaní, veľmi dôležité.
2

DEFINÍCIA POJMU POŠKODENÝ

Trestný poriadok definuje poškodeného v § 46 ods. 1 ako „osobu, ktorej bolo trestným činom
ublížené na zdraví(t.j. spôsobené poškodenie zdravia, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie,
ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obviklý spôsob života
poškodeného § 123 ods. 2 TZ), spôsobená majetková škoda (t.j. škoda, ktorú možno zásadne
a objektívne vyjadriť v peniazoch), morálna alebo iná škoda (morálna škoda je spôsobená najmä
trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti – druhá hlava osobitnej časti Trestného zákona, trestné činy
proti poriadku vo verejných veciach – ôsma hlava osbitnej časti Trestného zákona a trestnými činmi
proti iným právam a slobodám – deviata hlava osobitnej časti Trestného zákona. alebo boli porušené
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či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody (všetky práva a slobody zakotvené
1
v Ústave Slovenskej republiky a v iných právnych predpisoch).“
Podľa ustálenej rozhodovacej činnosti súdov treba za poškodeného považovať fyzickú alebo
právnickú osobu (i štát), a to aj vtedy, ak jej páchateľ škodu spôsobenú trestným činom ešte pred
začatím trestného stíhania, prípadne počas jeho priebehu, celú nahradil.
Trestný poriadok definuje pojem poškodený pomerne rozsiahlo. Je potrebné si uvedomiť, čo
všetko je obsiahnuté pod pojmom škoda spôsobená trestným činom. Nie je to len ublíženie na zdraví
prípadne majetková škoda.Patrí sem aj morálna či iná škoda. Pod škodou rozumieme akýkoľvek
škodlivý zásah do práv a záujmov dotyčného subjektu, ktoré sú chránené zákonom, aj keď škodlivý
zásah nemá za následok vznik nároku na náhradu škody. Naviac poškodeným v zmysle § 46 ods. 1
Trestného poriadku je aj ten, komu boli porušené alebo ohrozené zákonom chránené práva alebo
slobody.
„Trestný poriadok rozlišuje v trestnom konaní dve kategórie poškodených:
a/ poškodení, ktorí nemajú nárok na náhradu škody, majú len tzv. procesné práva (§ 46 ods. 1
Trestného poriadku),
b/ poškodení, ktorí majú nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom (ďalej len
,,nárok na náhradu škody“) v trestnom (adhéznom) konaní. Títo poškodení majú okrem procesných
práv uvedených v § 46 ods. 1 Trestného poriadku, aj právo si uplatniť svoje nároky na náhradu škody
2
priamo v tomto konaní (§ 46 ods. 3, 287 ods. 1 Trestného poriadku).“
Cieľom môjho príspevku je samotné postavenie poškodeného v trestnom konaní. Preto sa
budem viac venovať tejto téme. V rámci vedecko odbornej debate ako i laickej debate sa často krát
stretávam s názorom, že poškodený by mal mať v rámci trestného konania rovnaké postavenie ako
obvinený. Stýmto názorm nemôžem súhlasiť. Poškodený ani nemože mať rovnaké procesné
postavenie a práva nakoľko sám poškodený nie je obvinený. Poškodený ich má mať porovnateľné
alebo primerené. Toto je podľa môjho názoru ten výraz, ktorý vystihuje samotnú podstatu.
3

PRÁVA POŠKODENÉHO

V každom prípade však ide v prípade poškodeného v trestnom konaní o procesnú stranu, bez
ohľadu na to či má právo na náhradu škody v adhéznom konaní alebo nemá. Odborná literatúra
rozdeľuje zákonné práva poškodeného, tak aby charakterizovali jeho samotné postavenie v rámci
trestného konania. Sú to:
„Všeobecné práva poškodeného
o Právo na náležité zaobchádzanie a rešpektovanie jeho dôstojnosti a ústavných práv
(§ 55 ods.1 TP)
o Právo byť poučený o svojich právach a o možnosti ich uplatnenia, ako aj
o organizáciách na pomoc poškodeným (§49 TP)
o Právo byť zastupovaný a nechať sa zastupovať (§48 ods. 1 a 2 TP), v prípade
vysokého počtu poškodených zastupovanie prostredníctvom spoločného zástupcu
poškodených (§ 47 ods.2 TP)
o Právo na podanie a prijatie trestného oznámania (§62 ods. 2, § 196 TP)
o Právo na tlmočníka ak neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie (§ 2 ods. 20 TP)
Právo poškodeného na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom
o Právo na náhradu spôsobenej škody proti obvinenému, pričom návrh treba uplatniť
najneskôr do skončenia vyšetrovania. Návrh nemožno podať ak sa o návrhu
rozhodlo v občianskom alebo inom konaní (§46 ods. 3 a 4 TP).
o Právo uplatňovať konkrétne návrhy za účelom uzavretia zmieru alebo dohody
s páchateľom (§46 ods. 6 TP)
o Právo na odškodné pri násilných trestných činoch v zmysle zákona č. 215/2006 Z.Z
Právo poškodeného na zaistenie nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom,
zaistením majetku obvineného alebo jeho majetkových práv
Práva poškodeného aktívne vystupovať pri zisťovaní skutkového stavu
o
Právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo ich doplnenie a predkladať dôkazy
(§ 46 ods. 1 TP)
o
Právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom (§ 46 ods. 1 TP)
o
Právo žiadať v pribehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania prokurátora
o preskúmanie postupu policajta (§ 210 TP)
o
Právo klásť vypočúvaným na hlavnom pojednávaní otázky (§ 272 ods. 1 TP)
1
Ivor J. a kolektív, Trestné právo procesné, Druhé doplnené a prepracované vydanie, Bratislava, Iura Edition, 2010, str. 245, ISBN
978-80-8078-309-9
2
Čentéš J., Justičná akadémia, článok pre agentúru na podporu výskumu a vývoja
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Právo preštudovať spis po skončení vyšetrovania a podávať návrhy na doplnenie
vyšetrovania (§208 ods. 1 TP)
o
Právo nazerať do spisu a robiť si zneho výpisky, poznámky a obstarávať si na svoje
trovy kópie spisu(§ 69 ods. 1 TP)
o
Právo zúčasniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí (§ 46 ods. 1
TP)
o
Právo na záverečnú reč (§ 274 ods. 2 TP)
Právo poškodeného byť informovaný o stave veci a jeho právo podávať opravné prostriedky
v rozsahu vymedzenom trestným poriadkom, a to najmä
o
Právo na doručenie rozhodnutí o vybavení veci pred začatím trestného stíhania (§
199 ods. 1 TP) a o vznesení obvinena (§ 206 ods. 2 TP)
o
Právo byť upovedomený o podaní obžaloby (§ 234 ODS. 1 TP)
o
Právo na doručenie meritórných rozhodnutí vydaných orgámni činnými v trestnom
konaní a súdom
o
Právo podať sťažnosť proti uzneseniu o odovzdaní, odmietnutí alebo odložení veci
(§ 197 ods. 1 a 2 TP)
o
Právo podať sťažnosť proti uzneseniu o postúpení veci (§ 214 ods. 3 TP),
o zastavení trestného stíhania (§ 215 ods. 6 TP), o podmienečnom zastavení
trestného stíhania (§ 217 ods. 5 TP), o prerušení trestného stíhania (§ 228 ods. 6
TP)
o
Právo podať odbolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa pre nesprávnosť výroku
o náhrade škody /§ 307 ods. 1 písm. b) TP/
o
Právo podať odpor proti trestnému rozkazu, ktorým bola priznaná náhrada škody (§
355 ods. 2 TP)
Právo súhlasiť s trestným stíhaním, tzv dispožičné právo poškodeného za podmienok
ustanovených v § 211 a 212 TP
o
ide o taxatívne vymedzené trestné činy
o
trestným činom nesmie byť spôsobená smrť alebo poškodeným nie je štát, vyšší
územný celok, právnická osoba s účasťou štátu alebo právnická osoba hospodáriaca
s verejnými financiami
o
medzi poškodeným a páchateľom je vzťah blízkej osoby
Právo byť informovaný o prepustení alebo úteku obvineného z väzby a o jeho prepustení
alebo úteku z výkonu trestu odňatia slobody (§ 46 ods. 9 TP)
3
Právo vzdať sa procesných práv, ktoré mu priznáva zákon (§ 46 ods. 7 TP)“
Ako sa dá vidieť v tomto príspevku, poškodený má pomerne veľa práv a vo všeobecnosti by ich
mal aj využívať. Musíme si však uvedomiť, že poškodený ako subjekt trestného konania je vo väčšine
prípadov občan tohto štátu, ktorý nemá právne vzdelanie. Veľkú úlohu pri využívaní práv poškodeného
ako aj ich uplatnenia v praxi zohráva policajný zbor SR a kokrétny policajt, ktorý danú trestnú vec
vyšetruje.
Trestný procesje je pomerne striktný a lehoty sa musia dodržiavať. V prípade ich nedodržania
prakticky nie je možnosť nápravy. Neznalosť zákona neospravedlňuje platí aj v tomto prípade.
Jednotlivé práva spôsobujú, že postavenie poškodeného je v trestnom konaní na úrovni európskej
legislatívy. Avšak, uplatňovanie týchto práv je pomerne nízke, pre už spomínanú právnu nevedopmosť
a postup polície.
V nasledovných riadkoch sa budem venovať niektorým právam, ktoré podľa môjho názoru sú
pre poškodeného dôležitejšie. Ostatné práva ktorým sa nebudem venovať do hĺbky sú rovnako dôležité,
ale niektoré sú z praktického hľadiska významnejšie.
Ako prvému sa chcem povenovať právu byť poučený o svojich právach a o možnosti ich
uplatnenia, ako aj o organizáciách na pomoc poškodeným (§49 TP). Táto povinnosť poučiť
poškodeného o jeho právach patrí orgánom činným v trestnom konaní,
a to povinnosť
poskytnúť obeti poučenie o podmienkach, za ktorých možno žiadať poskytnutie peňažnej pomoci od
štátu podľa zákona o pomoci obeti trestného činu. Taktiež má poškodený právo, aby bol poučený
o možnosti žiadať rozne informácie.
Jedným z najdôležitejších procesných práv poškodeného je právo vyjadrovať sa k dôkazom
vykonaným v trestnom konaní, ako aj predkladať vlastné dôkazy a návrhy dôkazov na preukázanie
trestného činu. Toto právo si netreba mýliť s povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní (polícia,
prokuratúra) vyšetriť trestný čin. Zároveň má poškodený právo nahliadnuť do spisu, a to vždy
minimálne pred ukončením vyšetrovania, o čom je povinný policajt poškodeného upovedomiť.
o

3
Ivor J. a Záhora J., Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, Siedme vydanie, Bratislava, Iura Edition, 2011, str. 111 a str.
112, ISBN 987-80-8078-433-1

- 671 -

Poškodený má právo prečítať si svoju výpoveď, má právo odmietnuť podpísať ju. Má právo na kópiu
výpovede. Má právo žiadať aby policajt urobil úradný záznam zo zákroku. Má právo podať trestné
oznámenie a policajt je povinný ho prijať. Má právo byť informovaný o výsledku prešetrenia jeho
podania. Poškodený má právo, aby mu súd priznal náhradu škody priamo v trestnom konaní a aby
zaviazal páchateľa – odsúdeného na úhradu tejto škody. O tomto práve ale mnoho poškodených nevie,
polícia ho skôr tají ako propaguje.
4

POSTAVENIE POŠKODENÉHO V PRÍPRAVNOM KONANÍ

Prípravné konanie je obrazne povedané konanie, ktoré zahŕňa všetky úkony, ktoré sa
vykonávajú pred tým, než sa konkrétny prípad dostane pred súd v podobe obžaloby. Tento úsek
trestného konania zahrňuje samotné vyšetrovanie, ako aj preverovanie a objasňovanie skutočností,
ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin. Účelom prípravného konania je zistiť trestné činy
a odhaliť ich páchateľov, zistiť, kto je poškodeným týmto trestným činom a či je poškodeným s nárokom
na náhradu škody, vykonanie dokazovania tak, aby sa zabezpečili dostatočné dôkazy o danom
trestnom čine a v neposlednom rade zabezpečiť podklady nutné na prejednanie veci na hlavnom
pojednávaní pred súdom. Toto prípravné konanie je vo vzťahu ku konaniu pred súdom síce iba
pomocným konaním, pretože konanie pred súdom je stále najdôležitejšou časťou trestného konania,
nemožno ho však podceniť. Kvalitne vykonané prípravné konanie totiž výrazne uľahčuje situáciu pred
súdom už len tým, že podáva komplexný pohľad na danú trestnú vec a v neposlednej rade uľahčuje
dokazovanie pred súdom, vrátane prípadného adhezného konania. Naproti tomu prípravné konanie
vykonané nekvalitne, prípadne s nejakými vadami, môže viesť k tomu, že páchateľ trestnej činnosti
spravodlivosti unikne.
Absolútne dominantné postavenie v prípravnom konaní má prokurátor. Vyšetrovanie síce vedú
policajné orgány a popritom konajú procesné úkony. Teda disponujú procesnou samostatnosťou, ale sú
viazané pokynmi prokurátora. V konečnom dôsledku je prokurátor zodpovedný za ich prácu a vykonáva
nad prípravným konaním dozor (dohľad). Samotný prokurátor je zodpovedný v konečnom dôsledku za
nekvalitne vykonané prípravné konanie a nekvalitné vyšetrovanie. Z toho vyplýva aj postavenie
prokurátora, ktorý plní okrem iného aj úlohu inštančného orgánu, ktorý rozhoduje o sťažnostiach proti
uzneseniam policajného orgánu. Tie môže podať okrem iných osôb aj poškodený.
Poškodený tak ako vystupuje v prípravnom konaní si plní mimoriadne dôležitú úlohu. Často je to
práve poškodený, ktorý iniciuje trestné konanie podaním trestného oznámenia. Jeho úloha je
nenahraditeľná aj v prípade, že to tak nie je. Je ľahko pochopiteľné že často práve poškodený má
najviac informácií o danom trestnom čine. V takomto prípade vystupuje ako dôležitý svedok. Samotná
výpoveď poškodeného v prípravnom konaní je kľúčovou a prostredníctvom nej sa dajú zistiť alebo
získať okolnosti činu, ktoré sú kľúčové pre samotné vyšetrovanie. Okrem úlohy zistiť okolnosti trestného
činu je však jednou z úloh prípravného konania aj úloha zistiť, kto bol trestným činom dotknutý na
svojich právach a v prípade vzniku škody, komu táto škoda vznikla. Je myslím zbytočné zdôrazňovať,
že často ide vo všetkých prípadoch o tú istú osobu – poškodeného. Pre prípadné adhézne konanie je
dokazovanie v prípravnom konaní má tak proces s veľkým významom.
Vzhľadom na to, že som už v tomto príspevku uviedol pomerne vyčerpávajúci zoznam
procesných práv poškodeného nebudem teraz na tomto mieste opakovať všetky práva, ktorými
poškodený v trestnom konaní disponuje, pretože to nepovažujem za potrebné. Stačí, myslím, dodať, že
v uvedenom zozname je veľakrát jasné, ktoré práva sa vzťahujú k prípravnému konaniu a ktoré ku
konaniu pred súdom. Je však potrebné uviesť, že niektoré práva poškodeného sa viažu na celé trestné
konanie – rovnako na prípravné konanie, ako aj na konanie pred súdom. Prípravné konanie sa končí
podaním obžaloby.
5

POSTAVENIE POŠKODENÉHO V KONANÍ PRED SÚDOM

Ako som už uviedol, konanie pred súdom je najdôležitejšou a najpodstatnejšou časťou trestného
konania. Z pohľadu poškodeného by sa dalo povedať, že je časťou, v ktorej sa naplno prejavia jeho
práva. Dalo by sa povedať, že jeho postavenie v procese dochádza ku naplneniu. V konaní pred súdom
má totiž najlepšiu možnosť aktívne sa podieľať na konaní (túto možnosť mal samozrejme aj
v prípravnom konaní, počas hlavného pojednávania, ktoré je verejné a ústne, sa však táto možnosť
prejavuje v najväčšej miere). Okrem toho je určite väčšia šanca dosiahnuť zadosťučinenia v podobe
odsúdenia páchateľa, ak bola na páchateľa podaná obžaloba a proces sa dostal až pred súd, než keď
sa ešte len v prípravnom konaní voči nemu zbierali dôkazy. V neposlednej rade je tiež významné to, že
o prípadnom uplatnení nároku na náhradu škody rozhoduje súd v adheznom konaní. Ak sa teda prípad
trestného činu nedostane pred súd (napríklad keď prokurátor nevznesie obžalobu), poškodený so
svojim nárokom na náhradu škody má už len možnosť obrátiť sa na civilné konanie. Je tiež potrebné
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spomenúť niekoľko základných princípov, ktorými sa konanie pred súdom riadi. Okrem zásad ústnosti,
bezprostrednosti, verejnosti a plného zaistenia práva na obhajobu, je to najmä princíp sudcovskej
nezávislosti tak, ako je stanovený ústavou. Dá sa povedať, že konanie pred súdom je vrcholným
naplnením zásad moderného trestného procesu, čo z neho robí najdôležitejšiu a najpodstatnejšiu časť
trestného konania.
Poškodenými môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Spôsobilosť byť poškodeným
ako stranou konania je však viazaná na spôsobilosť k právnym úkonom, pretože s účasťou
poškodeného na trestnom konaní je spojených niekoľko procesných úkonov, ktoré vyžadujú primeranú
rozumovú vyspelosť. Za právnické osoby vystupuje oprávnená osoba podľa príslušného zákona.
Niektorí autori upozorňujú na to, že záujmom poškodeného zďaleka nie je len prípadná náhrada
vzniknutej škody, ale že v mnohých prípadoch je trestné konanie jedniným prostriedkom ochrany
poškodeného pred jeho ďalšou viktimizáciou zo strany páchateľa trestnej činnosti. Klasickým príkladom
môžu byť prípady domáceho násilia, keď obeť trestného činu nemá inú možnosť obrany, než práve
trestné konanie. Druhým typom poškodeného je poškodený ktorý si v konaní môže voči obžalovanému
uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom. Obidve kategórie poškodených disponujú
istým okruhom procesných práv, ktoré som už spomenul.
6

ZÁVER

Postavenie poškodeného v rámci legislatívneho procesu v slovenskej republike je na veľmi
dobrej úrovni. Jednotlivé práva, ktoré môže poškodený využívať mu zaručujú porovnateľné postavenie
ako obvinenému. Je však na škodu veci skutočnosť, ktorá platí pre celý právny systém v rámci
Slovenskej republiky a to neznalosť zákona alebo inak povedané právnas nevedomodť. Je potrebné
aby sa v rámci stredoškolského vzdelávacieho procesu učili základy práva a v rámci týchto základov
práva bola aj náuka o právach poškodeného.
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VYBRANÉ ASPEKTY PRÁVA NA OBHAJOBU V KONTEXTE PRÁVA
EURÓPSKEJ ÚNIE
Alžbeta Strajňáková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou práva na obhajobu s akcentom na zákaz nútiť
obvineného k priznaniu. Princíp nemo tenetur obsahuje nielen právo nevypovedať (právo mlčať), ale aj
právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, k svojmu usvedčeniu a je
považovaný za jeden zo základných princípov trestného konania v demokratickej spoločnosti.
Kľúčové slová: právo na obhajobu, princíp nemo tenetur, výsluch obvineného, právo obvineného
odoprieť vypovedať, zákaz nútiť obvineného k súčinnosti, povinnosť obvineného strpieť úkony.
Abstract: The author in this paper deals with the right of the defense with an emphasis on prohibition
forcing the accused to confess. The principle of nemo tenetur contains not only the right of an accused
to denied his hearing (the right to remain silent), but also the right not to active in any way, whether
directly or indirectly, to his conviction and is considered one of the fundamental principles of criminal
trial proceeding in a democratic society.
Key words: right of defense, the principle of nemo tenetur, hearing of an accused, the right of an
accused to denied his hearing, prohibition to force an accused to cooperation, obligation to tolerate acts
of the accused.

1

ÚVOD

Právo na obhajobu predstavuje jedno z najdôležitejších práv osoby, proti ktorej sa vedie trestné
konanie a smeruje k dosiahnutiu spravodlivého rozhodnutia vydaného nielen v záujme trestne stíhanej
osoby, ale nepochybne tiež v záujme demokratického právneho štátu založeného na úcte k právam
a slobodám človeka a občana. Je teda povinnosťou štátu zabezpečiť také podmienky, aby uvedené
princípy bolo možné realizovať prostredníctvom príslušných procesných záruk garantujúcich postavenie
obvineného a jeho obhajcu.
Uvedené právo sa vzťahuje na celé trestné konanie, pričom právo obvineného na obhajobu
pozostáva z viacerých parciálnych práv, a to najmä z (1) práva obvineného vedieť z čoho je obvinený,
(2) práva osobnej obhajoby, ktoré môže obvinený realizovať buď aktívnym spôsobom (najmä
výpoveďou, účasťou na úkonoch, navrhovaním dôkazov a pod.), alebo pasívnym spôsobom vo forme
využitia práva odoprieť výpoveď, (3) povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu poučiť
obvineného o práve na obhajobu a poskytnúť mu plnú možnosť na jeho uplatnenie a pod.
Cieľom predkladaného príspevku je poskytnúť komplexný pohľad na jeden z vyššie uvedených
parciálnych aspektov práva na obhajobu, ktorým je zákaz donútenia obvineného k priznaniu.
V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že imanentnou súčasťou všeobecne uznávaného
zákazu donútenia k priznaniu je nielen právo nevypovedať (právo mlčať), ale aj právo neprispieť
žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, k svojmu usvedčeniu. Právny princíp nemo
tenetur se ipsum accusare (nikto nie je povinný sám seba obviňovať), niekedy tiež označovaný ako
nemo tenetur se ipsum prodere (nikto nie je povinný vydať sám seba), teda znamená zákaz nútiť
osobu, aby prispela k svojmu usvedčeniu, pričom pod tento pojem je možné subsumovať nielen zákaz
nútiť obvineného k výpovedi, ale aj zákaz nútiť takúto osobu k súčinnosti alebo k aktívnemu konaniu,
ktoré je potrebné na usvedčenie takejto osoby.
2

HISTORICKÉ A LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ PRINCÍPU NEMO TENETUR

Právny princíp nemo tenetur sa ipsum accusare bol uznávaný niektorými právnymi systémami
už v staroveku. Ako príklad možno uviesť judaistický talmud (ktorý vznikol na prelomí tisícročí), a
v ktorom bola uvedená zásada obsiahnutá ustanovením, v zmysle ktorého „nikto nestojí človeku bližšie,
než on sám sebe, a nikto sám zo seba nerobí zločinca.“ V starom zákone sudca teda nielenže nesmel
vynucovať priznanie obžalovaného, ale dokonca nesmel k jeho usvedčeniu použiť ani dobrovoľné
priznanie.
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Zvrat v tejto zásade sa zmenil v priebehu 12. storočia, kedy sa predovšetkým pričinením pápeža
Inocenta III. presadilo inkvizičné trestné konanie, ktorého súčasťou bolo aj zakotvenie povinnosti
obvinenej osoby vypovedať pravdivo. Ako uvádza najvýznamnejší katolícky teológ a filozof Tomáš
Akvinský „obžalovaný z povinnosti je viazaný vyložiť sudcovi pravdu, ktorú od neho podľa pravidiel
práva vyžaduje. A preto, ak nechce vyznať pravdu, ktorou je viazaný povedať, alebo keď ju nepravdivo
poprie, smrteľne hreší.“
Najbrutálnejší prostriedok k vynúteniu výpovede obvineného však predstavovala tortúra, teda
výsluch obvineného na mučidlách. Takto vynútené priznanie obvineného bolo považované za kráľovnú
dôkazov (regina probationum), obvinený sa tak v tomto období stal obyčajným objektom trestného
1
konania, z ktorého dôvodu bola zásada nemo tenetur na niekoľko storočí úplne zabudnutá.
Uvedenú právnu prax zmenila až veľká buržoázna revolúcia, ktorá viedla (spolu s celkovou
transformáciou trestného procesu) k opätovnej renesancii zákazu donucovania k seba obvineniu. Za
prvú explicitnú formuláciu tohto princípu možno považovať Piaty dodatok americkej ústavy z roku 1791.
V americkej právnej náuke sa v tejto súvislosti hovorí o „privilege against self-incrimination“.
K uznaniu a legislatívnom zakotvení tejto zásady na európskom kontinente došlo pomalými
a reformnými krokmi v priebehu 19. storočia a na prelome 20. storočia.
V podmienkach Slovenskej republiky je princíp nemo tenetur obsiahnutý vo viacerých
ustanoveniach Trestného poriadku, a rovnako je garantovaný aj Ústavou SR. Ústava SR ako základný
zákon štátu poskytujúci fundamentálne garancie práv a slobôd občanov, sa zásady nemo tenetur
dotýka v článku 50 ods. 4, v zmysle ktorého obvinený má právo odoprieť výpoveď; tohto práva ho
nemožno pozbaviť nijakým spôsobom.
Podrobnejšiu úpravu tohto princípu poskytuje Trestný poriadok, pričom jeho úprava je
obsiahnutá vo viacerých jeho ustanoveniach. V zmysle ust. § 34 ods. 1 veta prvá Trestného poriadku
obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré
sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, má však právo odoprieť vypovedať.
Ďalším ustanovením je § 121 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého výsluch obvineného
vykonáva orgán činný v trestnom konaní alebo súd tak, aby zistil podstatné skutočnosti dôležité pre
trestné konanie. K výpovedi ani k priznaniu nesmie byť obvinený nijakým nezákonným spôsobom
donucovaný a pri výsluchu treba rešpektovať jeho osobnosť.
Napokon je potrebné spomenúť aj ustanovenie § 201 ods. 4 in fine Trestného poriadku,
v zmysle ktorého obvinený nesmie byť nijakým spôsobom k výsluchu a k priznaniu nezákonne nútený.
Odopretie výpovede sa nesmie použiť ako dôkaz proti obvinenému.
Okrem vyššie uvedenej národnej úpravy je potrebné poukázať na právnu úpravu tohto princípu
aj na medzinárodnej úrovni. K medzinárodným dokumentom o ľudských právach záväzným pre
Slovenskú republiku a pojednávajúcim o princípe nemo tenetur patrí Medzinárodný pakt o občianskych
2
a politických právach z roku 1966, ktorého článok 14 odsek 3 písm. g) stanovuje, že obvinený ...
nesmie byť nútený svedčiť proti sebe alebo priznať vinu.
Naproti tomu zodpovedajúce ustanovenia neobsahuje Európsky dohovor o ochrane ľudských
3
práv a základných slobôd z roku 1950 (ďalej len „dohovor“) , ani jej dodatkové protokoly. Uvedený
princíp však možno vyvodiť z článku 6 dohovoru, ako to vo svojich viacerých rozhodnutiach judikoval
4
Európsky súdu pre ľudské práva, napr. vo veciach Funke proti Francúzsku, a John Murray proti
5
Spojenému kráľovstvu, v ktorých Európsky súd pre ľudské práva vyvodil, že nerešpektovanie tohto
pravidla môže porušiť právo na spravodlivý proces, zakotvené v článku 6 dohovoru.
K uvedenej zásade zaujal Európsky súd pre ľudské práva svoje stanovisko aj vo veci Sunders
6
proti Spojenému kráľovstvu , v ktorom je konštatované, že právo odoprieť výpoveď je úzko späté s
prezumpciou neviny zakotvenou v článku 6 ods. 2 dohovoru. Prezumpcia neviny zahŕňa právo
nevypovedať vo svoj neprospech, ktoré pozostáva z práva odoprieť výpoveď a z práva, ktorým je
zaručené, aby nikto nemohol byť nútený predkladať dôkazy vo svoj neprospech.
Kontinuitu svojej judikatúry potvrdil Európsky súd pre ľudské práva aj v rozsudku Heaney
7
a McGuiness proti Írsku, v ktorom konštatoval, že aj keď právo nevypovedať vo svoj neprospech nie je
osobitne uvedené v dohovore, je všeobecne uznanou medzinárodnou normou, ktorá predstavuje
„základný prvok spravodlivého konania“. Toto právo chráni obžalovaného proti neprimeranému nátlaku
zo strany orgánov a takto prispieva k zníženiu počtu súdnych omylov a umožňuje uplatňovať zásadu
rovnosti zbraní. Obžaloba nemôže založiť svoje dokazovanie v prípade na dôkazoch, ktoré boli získané
donútením alebo nátlakom. Obmedzovanie týchto práv nie je možné odôvodniť ani bezpečnosťou a
1

MUSIL, J: Princíp nemo tenetur. Praha: LexisNexis, s.r.o., 2007, s. 76 až 88.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb.
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.
4
Funke c/a Francúzsko, č. 10828/84, A 256-A (25. február 1993).
5
John Murray c/a Spojené kráľovstvo, č. 14310/88.
6
Saunders c/a Spojené kráľovstvo, 43/1994/490/572 (17.december 1996).
7
Heaney a McGuiness c/a Írsko, č. 34720/97 (21. december 2000).
2
3
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verejným poriadkom. Tieto práva spolu súvisia, každé donútenie, ktorého cieľom je získať dôkazy
v neprospech obvineného je porušením práva odoprieť výpoveď. Donútením obvineného k spolupráci
s orgánmi v predsúdnom konaní sa môže porušiť právo nevypovedať v jeho neprospech a môže byť
ohrozené právo na spravodlivé konanie.
3

APLIKÁCIA
DÔKAZOV

PRAVIDLA

NEMO

TENETUR

V KONTEXTE

3.1

Výsluch obvineného a právo obvineného odoprieť vypovedať

JEDNOTLIVÝCH

DRUHOV

Zákaz donucovania obvineného k výpovedi v trestnom konaní je všeobecne uznávanou zásadou
ako v legislatíve, tak aj v judikatúre a v justičnej praxi interpretácia tohto pravidla v zásade nespôsobuje
žiadne väčšie problémy. Podľa slovenského Trestného poriadku je obvinený povinný dostaviť sa na
predvolanie na výsluch, pre neuposlúchnutie mu môže byť uložená poriadková pokuta a môže byť k
nemu aj predvedený.
A teda aj v prípade, ak sa obvinený rozhodne nevypovedať, musí sa na predvolanie orgánu
činného v trestnom konaní dostaviť na výsluch, nakoľko pri výsluchu je obvinený nezastupiteľný.
Uvedenej povinnosti sa obvinený nemôže nijakým spôsobom zbaviť, a to ani písomným vyhlásením
adresovaným predvolávajúcemu orgánu, že odmieta vypovedať, rovnako tak ani tým, že svojho obhajcu
8
poverí, aby orgánom činným v trestnom konaní oznámil odmietnutie vypovedať.
Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené
donútiť obvineného k osobnej prítomnosti pri tomto procesnom úkone. Týmto sa však ich donucovacie
možnosti končia.
Ak obvinený odmietne vypovedať, t.j. slovne komunikovať s orgánom činným v trestnom konaní,
nemožno ho k tomu nijako donucovať, ani ho za to nemožno sankcionovať. Odmietnutie vypovedať nie
je (samo o sebe) dôvodom väzby. Obvinený má totiž nespochybniteľné právo odmietnuť vypovedať
a realizovať tak svoje právo na osobnú obhajobu.
Obvinený je pritom oprávnený odmietnuť vypovedať úplne, t.j. takým spôsobom, že nebude
vypovedať ani formou monológu a ani na otázky kladené orgánom činným v trestnom konaní, alebo
môže odmietnuť vypovedať formou monológu a obmedziť svoju výpoveď na otázky, ktoré mu položí
vypočúvajúci orgán.
Otázne podľa môjho názoru je, či by obvinený mohol odmietnuť vypovedať takým spôsobom, že
síce vo forme monológu uvedie svoje stanovisko k veci, ale súčasne odmietneš odpovedať na
vypočúvajúcim kladené otázky, pričom by tieto otázky boli potrebné napr. na objasnenie
nezrozumiteľnosti výpovede obvineného.
Mám za to, že aj takýto postup obvineného je možný, a to aj napriek tomu, že Trestný poriadok
takýto postup vyslovene neupravuje. Uvedený názor opieram o ustanovenie § 122 ods. 1 Trestného
poriadku v spojení so skutočnosťou, že aj kladenie otázok je integrálnou súčasťou výpovede
obvineného.
Spornou sa môže tiež javiť otázka, či z odmietnutia vypovedať je možné vyvodzovať nejaké
dôkazné závery o vine obvineného. V zásade sa považuje za neprípustné, aby sa takéto odmietnutie
vyhodnocovalo v neprospech obvineného. V praktickom ponímaní však v slovenských podmienkach
nastávali aj situácie, že využitie uvedeného (najzákladnejšieho) práva obvineného bolo zo strany
orgánov činných v trestnom konaní, predovšetkým v rámci prípravného konania, chápané ako „dôkaz“
proti obvinenému, a to zrejme na základe subjektívneho zhodnotenia skutkových okolností príslušným
orgánom prípravného konania.
Z teoretického hľadiska nepochopiteľným, avšak v praxi nie nevyskytujúcim sa prípadom, boli
dokonca aj také situácie, že sa uvedené subjektívne hodnotenie dostávalo aj do odôvodnenia
rozhodnutí vydávaných v prípravnom konaní. Z uvedeného dôvodu možno pozitívne hodnotiť
skutočnosť, že Trestný poriadok expressis verbis v § 201 ods. 4 in fine uvádza, že odopretie výpovede
sa nesmie použiť ako dôkaz proti obvinenému. Napriek tomu je zrejmé, že ani akákoľvek explicita
zákona nezabráni vnútornému subjektívnemu hodnoteniu takéhoto postoja zo strany príslušného
orgánu. Na strane druhej však v prípade, ak by príslušný orgán predsa len odopretie výpovede
vyhodnotil v neprospech obvineného, takéto rozhodnutie by s najväčšou pravdepodobnosťou bolo
v rámci opravných prostriedkov zrušené práve s poukazom na porušenie princípu nemo tenetur.
Napriek vyššie uvedenému však možno v posledných desaťročiach v niektorých krajinách
pozorovať zmenu, ktorá má za následok, že zákaz vyvodzovať z odmietnutia výpovede akékoľvek
dôkazné závery v neprospech obvineného je v istých prípadoch prelomený. Ako príklad možno uviesť
Veľkú Britániu. V období, keď krajinu zasiahla vlna násilných teroristických útokov severoírskych
8

VANTUCH, P. Obhajoba obviněného, s. 16.
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separatistov, bol prijatý nový zákon Criminal Justice and Public Order Act 1994 (c. 33, 3. 11. 1994).
Uvedený zákon umožňuje súdu, aby v prípade, ak to pokladá za zmysluplné, pri hodnotení dôkazov
zohľadnil v neprospech obvineného napr. fakt, že obvinený (1) mlčí alebo bez udania dôvodov odmieta
odpovedať na otázky súdu, (2) nepodá žiadne vysvetlenie k veciam alebo stopám, ktoré boli pri jeho
zadržaní objavené na ňom alebo pri ňom, (3) neuvedie žiadne dôvody pre svoj pobyt na mieste v čase
9
činu a pod. Táto právna úprava vyvolala veľkú kritiku v odborných kruhoch, napriek tomu však zostala
v platnosti a britské súdy podľa nej dodnes postupujú.
K uvedenej otázke zaujal svoj postoj aj Európsky súd pre ľudské práva, a to v už spomínanej
veci John Murray proti Spojenému kráľovstvu. John Murray, člen Írskej republikánskej armády (IRA), bol
zadržaný políciou v dome, v ktorom bol nájdený aj násilne zadržovaný informátor polície, unesený
organizáciou IRA. Murray odmietol podať akúkoľvek výpoveď o dôvodoch svojej prítomnosti v dome, za
čo ho anglický súd odsúdil za trestný čin pozbavenia osobnej slobody, pričom v odôvodnení
odsudzujúceho rozsudku pokladal inter alia za dôkaz viny aj mlčanie obvineného.
Európsky súd pre ľudské práva preskúmajúc vyššie uvedený odsudzujúci rozsudok nenašiel v
postupe britského súdu porušenie článku 6 dohovoru konštatujúc, že na jednej strane je zrejme
nezlučiteľné s právom mlčať, aby odsúdenie bolo založené výlučne alebo hlavne na mlčaní obvineného
alebo na jeho odmietnutí odpovedať na otázky alebo vypovedať. Na druhej strane mal však súd
rovnako za zrejmé, že uvedené právo nemôže zabrániť tomu, aby sa mlčanie obvineného vzalo do
úvahy pri hodnotení presvedčivosti usvedčujúcich dôkazov v situáciách, ktoré si vyžadujú vysvetlenie z
jeho strany. Podľa právneho názoru súdu pri zisťovaní, či vyvodenie nepriaznivých záverov z mlčania
obvineného porušuje článok 6 dohovoru, je potrebné vziať do úvahy všetky okolnosti prípadu, najmä
podmienky, za ktorých možno takéto závery vyvodiť, váhu, ktorú národné súdy mlčaniu prikladali pri
hodnotení dôkazov a stupeň donútenia vzhľadom k danej situácii.
Pre Európsky súd pre ľudské práva bola teda predovšetkým dôležitá tá skutočnosť, že
odsúdenie obvineného nespočívalo len na fakte, že odmietol vypovedať, ale opieralo sa ešte o ďalšie,
hoci nepriame, avšak veľmi závažné a presvedčivé dôkazy.
10
V inej právnej veci Telfner proti Rakúsku dospel Európsky súd pre ľudské práva naproti tomu k
odlišnému záveru. Rakúsky súd uznal Telfnera za vinného za to, že ako vodič spôsobil dopravnú
nehodu a zranil poškodeného. Svedok poškodený bol síce schopný identifikovať vozidlo, nie však
vodiča. Obvinený poprel, že by vozidlo patriace jeho matke riadil, odmietol však uviesť, kde sa
v rozhodnom čase zdržiaval a k veci ďalej vypovedal. Odsudzujúci rozsudok argumentoval mlčaním
obvineného ako aj skutočnosťou, že obvinený v rozhodnom čase nespal doma.
Na základe sťažnosti obvineného Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie článku
6 ods. 2 dohovoru, pričom v zdôvodnení rozhodnutia poukázal predovšetkým na tú skutočnosť, že
v predmetnom prípade bola dôkazná situácia veľmi slabá, a že domáci súd de facto presunul dôkazové
bremeno na obvineného.
Odhliadnuc od vyššie uvedených prípadov, kedy právo odoprieť vypovedať uplatní obvinený, za
potrebné považujem poukázať aj na situácie, kedy je osoba najprv vypočutá ako svedok a až následne
je voči nej vznesené obvinenie. V uvedenom prípade je vo všeobecnosti možné konštatovať, že neskôr,
t.j. po vznesení obvinenia, nemôže byť predchádzajúca svedecká výpoveď použitá ako dôkaz proti
obvinenému. Ak je osoba vypočúvaná ako svedok a odmietne vypovedať argumentujúc, že by sama
sebe spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania, nemôže byť k výpovedi nútená ani pokutou, ani
inak.
Nepravdivou svedeckou výpoveďou, ktorou sa určitá osoba snaží vyhnúť vlastnému trestnému
stíhaniu, sa takáto osoba nedopúšťa trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy v zmysle § 346
Trestného zákona, keďže jej trestné stíhanie pre krivé svedectvo by odporovalo zásade nemo tenetur.
Ohľadom tejto problematiky možno v podmienkach Slovenskej republiky konštatovať ustálenú
rozhodovaciu prax súdov, ako príklad možno uviesť rozsudok najvyššieho súdu ešte zo dňa 29. októbra
1968, sp. zn. 5 Tz 71/68, v zmysle ktorého osoba, ktorá spáchala trestný čin, sa nepravdivou
svedeckou výpoveďou ohľadom tohto svojho trestného činu nedopúšťa trestného činu krivej výpovede
podľa § 175 tr. zák. ani vtedy, ak bola riadne poučená o práve odoprieť vypovedať podľa § 100 ods. 2
tr. por. Trestné stíhanie takej osoby, hoci nebola vo veci obvineným, by bolo v rozpore s § 91 ods. 1 tr.
por., podľa ktorého obvinený nesmie byť k výpovedi alebo k priznaniu nijakým spôsobom donucovaný,
pretože sankcia stanovená na trestný čin podľa § 175 tr. zák. by predstavovala neprípustné donútenie k
pravdivej výpovede.
Obdobný právny názor zaujal najvyšší súd aj v rozhodnutí zo dňa 5. marca 1970, sp. zn. 8 Tz
31/69, konštatujúc, že skutočnosť, že páchateľ trestného činu, vypočúvaný ako svedok v trestnej veci
9
ROBERTS, D.: Legal Advice, the Unrepresented Suspect and the Courts: Inferences from Silence under the Criminal Justice and
Public Order Act 1994. Criminal Law Review 1995, 483-485; Sharpe, S.: Criminal Justice and Public Order Bill – The Demise of the
Presumption of Innocence. Journal of Criminal Law 1994, 58, 179-182.
10
Telfner c/a Rakúsko, č. 33501/96 (20. marec 2001).

- 677 -

iného obvineného a vypovedajúci nepravdu ohľadne svojho trestného činu, bol riadne poučený o práve
odoprieť výpoveď, má len procesný význam v tom smere, že takúto výpoveď treba považovať za dôkaz
výpoveďou svedka podľa § 89 ods. 2 a § 97 a nasl. tr. por. Nemá však hmotno-právny význam v tom
smere, že sa takýto páchateľ dopúšťa trestného činu krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 tr. zák. Trestná
zodpovednosť takéhoto páchateľa za trestný čin krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 tr. zák. by
odporovala zásade, že obvinený nesmie byť donucovaný k doznaniu žiadnym spôsobom (§ 91 ods. 1 tr.
por.).
V tomto zmysle je rovnako konštantná aj rozhodovacia prax zahraničných a medzinárodných
súdnych orgánov. Z uvedeného dôvodu sa preto ako prekvapujúce (a podľa môjho názoru aj ako
11
nesprávne), javí rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Serves proti Francúzsku.
V uvedenom prípade Paul Serves odmietol pred francúzskym súdom vypovedať ako svedok v konaní
proti ďalším obvineným dôvodiac, že by sám seba usvedčil, za čo mu bola súdom uložená pokuta.
Európsky súd pre ľudské práva nemal za preukázané žiadne porušenie dohovoru postupom
francúzskych súdov s odôvodnením, že vraj sťažovateľovi bola uložená pokuta nie za odmietnutie
výpovede, ale za odmietnutie prísahy. Možno iba zdôrazniť, že traja sudcovia Európskeho súdu pre
ľudské práva (Pekkanen, Wildhaber a Makarczyk) vzniesli proti tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko,
v ktorom je obsiahnutá presvedčivá argumentácia porušenia zásady nemo tenetur.
A contrario za neprípustné je v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
považovaná situácia, ak je v trestnom konaní použitý ako dôkaz usvedčujúca výpoveď získaná pod
hrozbou trestnej sankcie v inom druhu konania, napr. v správnom alebo disciplinárnom konaní. Takáto
situácia nastala vo veci Saunders proti Spojenému kráľovstvu, kedy trestnému stíhaniu predchádzalo
administratívne vyšetrovanie vykonávané inšpektormi ministerstva obchodu a priemyslu, pričom pred
týmito inšpektormi sú osoby povinné vypovedať pravdivo pod hrozbou trestnej sankcie. Takáto výpoveď
sťažovateľa bola neskôr použitá proti nemu ako usvedčujúci dôkaz v trestnom konaní. Európsky súd
pre ľudské práva nespochybnil oprávnenie správnych alebo disciplinárnych orgánov vypočúvať
preverovanú osobu pod hrozbou sankcie, avšak ak bola takáto výpoveď použitá proti tejto osobe v
neskoršom trestnom konaní, došlo podľa názoru súdu k porušeniu článku 6 dohovoru.
3.2

Zákaz donucovania obvineného k aktívnemu konaniu verzus pasívne strpenie úkonov

Zo začiatku sa interpretácia pravidla nemo tenetur používala v užšom zmysle slova, a to tak, že
zákaz donútenia sa vzťahuje iba na výsluch obvineného (resp. podozrivého) alebo na inú slovnú
komunikáciu s obvineným. Až v neskoršom vývoji judikatúry došlo v európskych krajinách k rozšíreniu
interpretácie tohto ustanovenia tak, že obvinený nesmie byť donucovaný nielen k výpovedi, ale ani k
žiadnemu inému aktívnemu konaniu, ktorým by prispieval k obstarávaniu dôkazov proti sebe.
Medzi takéto konania, ku ktorým obvineného nemožno donucovať, patrí okrem ústnej výpovede
obvineného tiež napr. vyhotovenie skúšky ručného písma za účelom znaleckého dokazovania, chôdza
a iné motorické skúšky majúce za cieľ sledovať koordináciu pohybov pri zisťovaní príznakov opitosti,
plnenie pohybových úloh súvisiacich s vyšetrovacím pokusom a pod.
Princíp nemo tenetur je v Trestnom poriadku napr. výslovne upravený v súvislosti
s vyšetrovacím pokusom v § 157 ods. 4, v zmysle ktorého k úkonom, ktoré súvisia s vyšetrovacím
pokusom, nesmie byť obvinený, podozrivý alebo svedok, ktorý má právo odoprieť výpoveď, žiadnym
spôsobom donucovaný.
Na vykonanie týchto úkonov môže byť obvinený vyzvaný (eventuálne tiež predvolaný či
predvedený), nesmie k nim však byť donucovaný, a to ani bezprostredným fyzickým donútením, ani
uložením poriadkovej pokuty.
V praxi nie zriedkavou je rovnako tak situácia, keď orgán činný v trestnom konaní požiada osobu
dôvodne podozrivú zo spáchania trestného činu, prípadne už aj obvinenú zo spáchania trestného činu,
aby vydala rôzne veci (spravidla listinné dôkazy, napríklad účtovné doklady), nakoľko sú dôležité pre
trestné konanie. Konanie podozrivej či obvinenej osoby, ktorá orgánom činným v trestnom konaní
odmietne poskytnúť požadovanú súčinnosť je oprávnené a nemožno ju preto žiadnym spôsobom
donucovať k vydaniu požadovaných vecí, a to ani hrozbou uloženia poriadkovej pokuty či hrozbou
začatia trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia spravodlivosti podľa §
344 ods. 1 písm. b) Trestného zákona. Ide síce o postup, ktorý možno označiť za bránenie v získaní
dôkazu, avšak tento postup je oprávnený (zákonom dovolený), a preto ho nemožno považovať za
12
protiprávny.
K uvedenej problematike zaujal stanovisko aj Ústavný súd Českej republiky, a to v pomerne
rozsiahlej a ustálenej rozhodovacej činnosti, napr. v náleze sp. zn. II. ÚS 255/05, v ktorom vyslovil
názor, že „ak nie je dobrovoľne splnená povinnosť predložiť vec dôležitou pre trestné konanie, a to je
11
12

Serves c/a Francúzsko, č. 82/1996/671/893, rozsudok z 20. 10. 1997.
ŠAMKO, P.: Trestný čin marenia spravodlivosti – vybrané praktické problémy. In: Justičná revue, 2011, č. 1.
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reálne najmä u obvineného, ktorý tak robí práve preto, aby neposkytoval proti sebe vecný dôkaz,
nemožno splnenie tejto povinnosti vynútiť, a to ani postupom uvedeným § 66 tr. por., ak nemá byť
dotknutý článok 6 ods. 2 Dohovoru a článok 14 ods. 2 Paktu. Donucovanie splnenia povinnosti predložiť
vec prostredníctvom aplikácie § 66 tr. por. by bolo ústavné, ak by sa vzťahovalo na iné osoby ako
obvineného, ktoré sú zaviazané povinnosťou vec predložiť (pozri nález Ústavného súdu ČR sp. zn Pl.
ÚS 29/2000). Nie je pritom žiadneho zásadného rozdielu medzi právom osoby obvinenej odmietnuť
výpoveď a medzi právom osoby nestíhanej nebyť - pomocou nepriamych, ale veľmi účinných nástrojov
- nútená k vydaniu dôkazov, ktoré môžu jej trestné stíhanie privodiť“.
Mutatis mutandis Ústavný súd Českej republiky v náleze sp. zn. III.ÚS 561/04 vyslovil, že
„i v následnej rozhodovacej praxi vyjadril Ústavný súd opätovne názor, podľa ktorého ak trestné
konanie nepochybne smeruje k obvineniu sťažovateľa, nie je možné ho nútiť uložením poriadkovej
pokuty k súčinnosti v predložení dôkazu, ktorý ho môže usvedčovať. K tomu treba doplniť, že toto
stanovisko prirodzene platí a musí platiť rovnako aj voči tomu, ktorý bol pre konkrétny trestný čin už
obvinený (argumentum a fortiori)“.
Zákaz donucovať obvineného k aktívnemu konaniu, ktorým by mohol prispieť k vlastnému
usvedčeniu, je však potrebné dôsledne rozlišovať od tých úkonov, ktoré je obvinený povinný strpieť,
nakoľko pri ich vykonaní obvinený figuruje nie ako konajúci subjekt, ale iba ako objekt alebo pasívny
účastník. Uvedená situácia je typická v prípade napr. prehliadky tela obvineného. K strpeniu týchto
úkonov môže byť obvinený donucovaný, a to nielen poriadkovou pokutou, ktorú možno považovať za
miernejší prostriedok, ale aj priamym fyzickým donútením. V slovenskej právnej úprave sú takéto úkony
uvedené v ustanovení § 155 Trestného poriadku pod označením prehliadka tela a obdobné úkony.
Povinnosť obvineného strpieť prehliadku tela a iné obdobné úkony, ako aj možnosť uložiť
poriadkovú pokutu za odmietnutie strpieť tieto úkony je vo všeobecnosti rešpektovaná, v praxi
13
aplikovaná a v právnej teórii ohľadom tejto problematiky nevznikajú zásadné rozpory. Vo všetkých
týchto prípadoch sa jedná o postupy, ktoré principiálne nevyžadujú žiadne aktívne konanie obvineného,
ale len pasívne strpenie týchto úkonov.
Aj uvedené pravidlo však má svoje medze, a to tam, kde by jeho aplikácia mohla byť
kvalifikovaná ako mučenie, resp. neľudské či ponižujúce zaobchádzanie, ako v prípade Jalloh proti
14
Nemecku. V uvedenom prípade bol zatknutý pouličný díler drog, ktorý pri zatýkaní prehltol sáčok,
ktorý mal u seba. Nemecké policajné orgány následne prikročili k vynútenému vyvolaniu vracania (k
vypudeniu drog ukrytých v žalúdku) tým, že obvinenému proti jeho vôli (s použitím fyzického donútenia)
bol podaný prostriedok vyvolávajúci vracanie. Tento zákrok bol veľmi intenzívny a neprimeraný,
z ktorého dôvodu Európsky súd pre ľudské práva považoval v tomto prípade postup nemeckej polície
za porušenie článku 3 dohovoru.
4.

ZÁVER

Záverom považujem za potrebné konštatovať, že princíp nemo tenetur sa ipsum accusare ako
jedno z fundamentálnych pravidiel trestného procesu v demokratickom právnom štáte, zahŕňa nielen
právo nevypovedať (právo mlčať), ale aj právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo
alebo nepriamo, k svojmu obvineniu. Zákaz nútiť osobu, aby prispela k svojmu obvineniu či usvedčeniu
znamená nielen zákaz nútiť podozrivú či obvinenú osobu k výpovedi, ale aj zákaz nútiť takúto osobu
k súčinnosti alebo k aktívnemu konaniu, ktoré je potrebné na usvedčenie takejto osoby.
Účelom uvedeného princípu však nie je poskytnúť obvinenému absolútnu imunitu voči
dôkazným úkonom a zásahom orgánov činných v trestnom konaní, ale garantovať ústavne zakotvené
právo obvineného na obhajobu. Pri posudzovaní interpretácie toho princípu je nevyhnutné prihliadnuť aj
na všeobecný záujem spoločnosti na efektívnom výkone trestného súdnictva, nakoľko príliš extenzívny
výklad princípu nemo tenetur by mohol viesť k paralyzovaní účinného boja proti kriminalite.
Z uvedeného dôvodu ochrana spoločnosti pred kriminalitou zohľadňuje požiadavku, aby obvinený strpel
niektoré primerané obmedzenia, a aby bol k strpeniu týchto dôkazných úkonov aj primerane
donucovaný.
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ÚSTAVNOPRÁVNE LIMITY ZÁSAHOV DO OSOBNEJ SLOBODY
V TRESTNOM KONANÍ
Tomáš Matúška
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Úspešná realizácia trestného konania si vo všeobecnosti nevyhnutne vyžaduje zásahy do
základných ľudských práv a slobôd. Právo na osobnú slobodu zaujíma v hierarchii základných ľudských
práv a slobôd popredné miesto a je jedným z elementárnych predpokladov dôstojnej ľudskej existencie.
Z tohto dôvodu si zásahy do práva na osobnú slobodu vyžadujú veľmi precízne vymedzenie podmienok
a spôsobov, za akých a ktorými sa tak môže uskutočniť. Príspevok sa zaoberá tak východiskovými
princípmi uplatňujúcimi sa pri obmedzovaní osobnej slobody ako základnej hodnoty v demokratickom a
právnom štáte, ako aj konkrétnymi prípadmi oprávneného pozbavenia osobnej slobody v trestnom
1
konaní, ktoré nám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“).
Kľúčové slová: Dohovor, ústava, základné práva a slobody, osobná sloboda, obvinený, pozbavenie
osobnej slobody, zadržanie, zatknutie, väzba.
Abstract: Successful execution of criminal proceedings inevitably requires interference with human
rights and fundamental freedoms. Right to personal liberty is one of the most important among the
human rights and presents the essential premise of dignified existence of the human being. For the
above mentioned reason, interference with the right to personal liberty requires very strict definition of
terms under which it can be performed. This article deals with the source principle applied for the
restriction of personal liberty as the fundamental value in every democratic country with the rule of law,
as well as with specific examples of lawful deprivation of personal liberty during the criminal
proceedings according to the Constitution.
Key words: Convention, Constitution, fundamental rights and freedoms, personal liberty, accused,
deprivation of personal liberty, arrest, detention.
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OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ZARUČENÝCH ÚSTAVOU

Základné práva a slobody, ktoré sa zaručujú v Slovenskej republike, sú obsiahnuté vo viacerých
prameňoch tak medzinárodného, ako aj vnútroštátneho charakteru. Dominantné postavenie v tejto
oblasti majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré za splnenia v
2
ústave vymedzených podmienok spolu s ústavou tvoria záväzné právne mantinely pre zásahy do
základných práv a slobôd, ktoré príslušné orgány nesmú prekročiť, a tým zabezpečujú ich ochranu
a podmienky ich pre uplatnenie.
Základným medzinárodným dokumentom v tejto oblasti je bezpochyby Dohovor o ochrane
3
ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorý nemožno opomenúť ani pri
problematike ústavne zaručených základných práv a slobôd. Článok 5 Dohovoru, ktorý upravuje
právo na slobodu a osobnú bezpečnosť a ktorému som venoval pozornosť v predchádzajúcom
4
príspevku, vo svojej uvádzacej vete zakotvuje, že nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem prípadov
v ňom uvedených, pokiaľ sa tak stane „v súlade s konaním ustanoveným zákonom“, pričom každé
takéto pozbavenie musí byť „zákonné“. Dohovor týmto odkazuje na vnútroštátne právo zmluvných
štátov, ponecháva konkrétnu realizáciu pozbavenia osobnej slobody na vnútroštátnu úpravu a
zvýrazňuje požiadavku zákonnosti každého zásahu do osobnej slobody fyzickej osoby.
Z hľadiska vnútroštátneho práva popredné miesto zaujíma ústava, ktorá ako základný
štátoprávny dokument Slovenskej republiky predstavuje dokument najvyššej právnej sily a kostru
právneho poriadku. Ustanovuje základné princípy a pravidlá organizácie a realizácie verejnej moci
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Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pozri čl. 7 ods. 5, čl. 153 a čl. 154c ods. 1 ústavy.
K výkladu Dohovoru pozri napr. Pirošíková, M. Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd. Bratislava: Euroiurius, 2007; Repík, B. Ľudské práva v súdnom konaní. 1. vydanie. Bratislava: Manz, 1999; Svák, J. Ochrana
ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. rozšírené vydanie. Žilina: Eurokodex Poradca
podnikateľa, 2006.
4
Pozri Matúška, T. Osobná sloboda a zákonnosť jej pozbavenia v trestnom konaní podľa čl. 5 Dohovoru. In Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2011. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 31. 3 – 2. 4. 2011 v priestoroch ÚZ NR SR Častá Papiernička pod dekana Univerzity Komenského, Právnickej fakulty prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc., Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011, s. 436 – 441.
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v štáte, vzťah štátu a jednotlivca, resp. vzťah orgánov verejnej moci a subjektov základných práv
5
a slobôd.
Ústava poskytuje garancie základných práv a slobôd tak vo vzťahu k orgánom verejnej moci,
6
ako aj voči ich nositeľom navzájom. Ich úprava je obsiahnutá v druhej hlave ústavy (čl. 11 až 54) .
7
Podľa prvej vety čl. 12 ods. 1 ústavy sa základné práva a slobody priznávajú všetkým ľudským
bytostiam, t.j. každý človek sám osebe je subjektom takto priznanej ochrany. V druhej vete sa
garantuje všetkým subjektom práva, že základné práva a slobody im nemožno odňať, scudziť, nie
8
sú premlčateľné, ani im ich nemožno zrušiť. Druhá veta je formulovaná všeobecne. Ústava výslovne
neurčuje že subjektom ochrany je iba fyzická osoba. Zásady určené druhou vetou sa môžu týkať aj
9
právnických osôb, pokiaľ sa im priznávajú základné práva a slobody.
Základné práva a slobody možno obmedziť len za dodržania „podmienok ustanovených
10
ústavou“. Podmienky, za ktorých sa tak môže stať, ústava vymedzuje vo viacerých ustanoveniach. Čl.
13 ods. 2 až 4 ústavy upravuje všeobecné podmienky obmedzenia základných práv a slobôd, medzi
ktoré patria:
ústavou predpísaná forma takéhoto obmedzenia – „len zákonom“,
zásada zákazu diskriminácie a privilégií – „obmedzenia základných práv a slobôd musia
platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky“,
„pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel“ a
„takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ“.
Okrem všeobecných podmienok čl. 13 ústavy sa musia pri obmedzovaní základných práv
a slobôd dodržať aj ďalšie konkrétne podmienky, ktoré pri jednotlivých právach a slobodách ústava
výslovne stanovuje. Zákonodarca pri ich obmedzovaní tiež nesmie porušiť všeobecné princípy
vyjadrené v čl. 2 ods. 2 a 3 ústavy, v zmysle ktorých „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy,
v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ a „každý môže konať, čo nie je zákonom
11
zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“.
2

OSOBNÁ SLOBODA A JEJ ÚSTAVNOPRÁVNE VYJADRENIE

Osobná sloboda a jej ochrana sú predmetom čl. 17 ústavy. Akýkoľvek spôsob jej obmedzenia
preto musí mať právny základ už v Ústave Slovenskej republiky.
Právo na osobnú slobodu garantované tak ústavou, ako aj Dohovorom zaujíma v hierarchii
základných práv a slobôd popredné miesto.
Každé pozbavenie osobnej slobody musí byť „zákonné“, t. j. musí byť vykonané „v súlade s
konaním ustanoveným zákonom“, a okrem toho každé opatrenie, ktorým je jednotlivec
pozbavený osobnej slobody, musí byť zlučiteľné s účelom čl. 17 ústavy, ktorým je ochrana jednotlivca
12
proti svojvôli.
Pod osobnou slobodou sa rozumie voľný, ničím neobmedzený pohyb človeka, ktorý sa môže
13
podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo slobodne z tohto miesta odísť.
Osobná sloboda podľa čl. 17 ústavy nezahŕňa všetky tie práva, ktoré človeku zabezpečujú,
aby sa cítil a konal ako slobodná ľudská bytosť. Na tento účel ústava upravuje súbor takých práv a
slobôd, akými sú napríklad sloboda prejavu, právo na súkromie, sloboda myslenia, svedomia,
náboženského vyznania a viery a iné. Osobná sloboda podľa čl. 17 zabezpečuje len voľnosť človeka
14
od vonkajších prekážok a obmedzení jeho pohybu.
Podľa čl. 17 ods. 1 ústavy sa osobná sloboda zaručuje. Na túto úpravu nadväzujú ďalšie
ustanovenia čl. 17, ktorými sa špecifikujú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby obmedzenie
osobnej slobody bolo v súlade s ústavou.
Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok (ods. 2).

5

Drgonec, J. Ústava Slovenskej republiky: Komentár. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 13.
Čl. 11 ústavy bol zrušený ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2001.
Čl. 12 ods. 1 ústavy: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné,
nepremlčateľné a nezrušiteľné.“
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K tomu porovnaj PL. ÚS 33/95.
9
Drgonec, J., ref. 5, s. 147.
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Ust. čl. 17 ods. 2 ústavy.
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Bližšie pozri Drgonec, ref. 5, s. 157 – 161; Drgonec, J. Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok 1.
Bratislava, MANZ, 1997, s. 47 – 56; Čič, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 77 –
81.
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K tomu porovnaj napr. I. ÚS 165/02; II. ÚS 55/98; I. ÚS 177/03; III. ÚS 7/00; I. ÚS 115/07. Porovnaj tiež Čentéš J. Väzba ako
najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd. In Trestněprávní revue, r. 7 , 2008, č. 5, s. 133 – 140.
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Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch ustanovených
zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do
48 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín a pri
obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej
prepustení na slobodu (ods. 3).
Obvineného možno zatknúť iba na odôvodnený písomný príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí byť
do 24 hodín odovzdaná súdu. Sudca musí zatknutú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných
trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na
slobodu (ods. 4).
Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia
súdu (ods. 5).
Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno prevziať osobu do ústavnej zdravotníckej
starostlivosti alebo ju v nej držať bez jej súhlasu. Takéto opatrenie sa musí do 24 hodín oznámiť súdu,
ktorý o tomto umiestnení rozhodne do piatich dní (ods. 6).
Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz
súdu (ods. 7).
Dohovor v čl. 5 a ústava v čl. 17 sa svojím obsahom týkajú osobnej slobody jednotlivca. Pri ich
porovnaní však môžeme vidieť rozdiely v použitej terminológii. Prvá veta čl. 5 Dohovoru výslovne
15
priznáva jednotlivcovi právo, resp. nárok súvisiaci s osobnou slobodou. Obdobne je to aj v ďalších
ustanoveniach čl. 5, kde Dohovor operuje s pojmami ako „každý“, „má právo“, „má nárok“.
Na druhej strane čl. 17 ústavy takéto termíny nepoužíva. Prvým odsekom tohto článku sa
zaručuje osobná sloboda. Slová „každý“, „má právo“, „má nárok“ v tomto ustanovení, ako aj v ďalších
odsekoch čl. 17 však nenájdeme. Sú tam použité výrazy ako „nikoho“, „nemožno“, „možno“, „musí“
(napr. „nikoho nemožno pozbaviť slobody...“, „sudca musí...“, „zatknutá osoba musí byť...“ a pod.).
Znenie čl. 17 ústavy teda v záujme ochrany osobnej slobody predovšetkým zdôrazňuje
16
a ustanovuje jasné limity pre štát v prípade zásahov do osobnej slobody jednotlivca.
Hoci práva
jednotlivca výslovne nespomína, neznamená to, že nie sú súčasťou zaručenia osobnej slobody.
Vzhľadom na skutočnosť, že text čl. 17 ústavy ich ale výslovne neobsahuje (na rozdiel od čl. 5
Dohovoru), je potrebné tieto práva vyvodzovať výkladom, pričom vo väčšine prípadov aj za pomoci
17
iných prameňov práva, vrátane Trestného poriadku a medzinárodných zmlúv o ľudských právach a
základných slobodách, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj rozhodnutí príslušných orgánov
18
vo veciach ochrany ľudských práv a slobôd .
Osobná sloboda sa čl. 17 ústavy chráni najmä vo vzťahu k situáciám, ktoré nastanú pri
uplatňovaní trestnej zodpovednosti a pri umiestňovaní osôb do ústavnej zdravotníckej starostlivosti bez
ich súhlasu. Zámerne sme použili slovo „najmä“, a to z dôvodu, že výpočet prípadov pozbavenia
osobnej slobody v zmysle predmetného článku nie je vyčerpávajúci (na rozdiel od čl. 5 Dohovoru).
Ochrana osobnej slobody sa vzťahuje aj na mnohé ďalšie situácie, pri ktorých môže dôjsť
k pozbaveniu, resp. obmedzeniu osobnej slobody jednotlivca, výslovne tam neuvedené ale uvedené
v príslušnom zákone, čo vyplýva zo znenia ustanovenia ods. 2 čl. 17 ústavy: „Nikoho nemožno (...)
pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ (môže ísť napr.
o predvedenie osoby za účelom zistenia jej totožnosti alebo povinnosť dostaviť sa na útvar Policajného
zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
19
v znení neskorších predpisov, a pod.).
V zmysle čl. 17 ods. 2 ústavy k obmedzeniu osobnej slobody nemôže dôjsť inak, ako z dôvodov
20
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Ustanovením prvej vety citovaného článku sa priznáva generálna ochrana osobnej slobody bez
21
ohľadu na to, aký je dôvod obmedzenia osobnej slobody. Zároveň sa (opätovne) zdôrazňuje
požiadavka ustanovenia dôvodov a spôsobu obmedzenia osobnej slobody vo forme zákona. Takýmto
15

„Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť.“
K tomu porovnaj III. ÚS 466/2010. Ďalej porovnaj Babjak, J. Ústavnosť a väzba. In Bulletin slovenskej advokácie, r. 7, 2001, č. 6, s.
19.
17
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“)
18
Napr. zo zásady obsiahnutej v prvej vete čl. 17 ods. 2 ústavy „Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ možno odvodiť právo jednotlivca nebyť stíhaný alebo pozbavený osobnej slobody inak, ako z
dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Okrem toho, napr. pri inštitúte väzby čl. 17 ods. 2 ústavy obsahuje také práva, akými sú napríklad: právo byť vo väzbe len zo
zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia sudcu alebo súdu; právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd neodkladne alebo
urýchlene rozhodol o zákonnosti väzby a nariadil prepustenie, ak je táto nezákonná; právo nebyť vo väzbe dlhšie ako po dobu
nevyhnutnú, resp. primeranú dobu alebo byť prepustený počas konania, pričom prepustenie môže byť podmienené zárukou (pozri III.
ÚS 7/00, III. ÚS 7/04, III. ÚS 466/2010).
19
Ust. § 17 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o Policajnom zbore“).
20
IV. ÚS 171/03.
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Drgonec, ref. 5, s. 195.
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zákonom, ktorý v podmienkach právnej úpravy Slovenskej republiky ustanovuje podmienky a spôsob
obmedzenia osobnej slobody, je predovšetkým (ale nielen) Trestný poriadok.
Článok 17 ods. 2 ústavy obsahuje základné garancie pre rôzne formy pozbavenia osobnej
slobody v trestnom konaní (napr. výkon trestu odňatia slobody, ochranného liečenia a ochrannej
výchovy), a teda aj väzbu . Pri definovaní práv vyplývajúcich z tohto ustanovenia v súvislosti s väzbou
je však potrebné prihliadnuť aj na tie ustanovenia čl. 17 ústavy, ktoré väzbu výslovne uvádzajú (odseky
22
3, 4 a 5).
V rámci svojho príspevku sa ďalšom texte sústredím na zásahy do osobnej slobody osôb
obvinených zo spáchania trestného činu, ktoré slúžia k zabezpečeniu ich prítomnosti pre účely
23
trestného konania.
Zo vzájomnej kombinácie ústavnej a zákonnej úpravy nám vyplývajú viaceré prostriedky
zaistenia osoby obvineného, ktoré sa od seba líšia spôsobom, rozsahom a intenzitou zásahu do práva
na osobnú slobodu. Sú nimi:
predvolanie,
predvedenie,
zadržanie,
zatknutie,
väzba.
Základným a zároveň najbežnejším spôsobom zabezpečenia účasti obvineného na úkonoch
trestného konania (na výsluchu, konfrontácii, hlavnom pojednávaní a pod.) je jeho predvolanie.
Predvolanie je procesný úkon, ktorým si orgán činný v trestnom konaní alebo súd obstaráva
prítomnosť obvineného na inom procesnom úkone. Ide o výzvu príslušného orgánu, aby sa obvinený
z určitého dôvodu v konkrétnom čase dostavil na určené miesto na vykonanie procesného úkonu.
Predvolanie nie je bezprostredne spojené s výkonom donútenia. Pri jeho použití sa predpokladá, že
k orgánu, ktorý ho predvoláva, sa obvinený dostaví dobrovoľne. Až nerešpektovanie predvolania bez
dostatočného ospravedlnenia môže mať za následok použitie niektorého z dôraznejších spôsobov
24
zaistenia prítomnosti obvineného.
Príslušný orgán teda prostredníctvom predvolania ukladá obvinenému presne vymedzenú
povinnosť. Plnením tejto povinnosti (dostavením sa na určené miesto, v určitom čase, zotrvanie na
tomto mieste počas výkonu procesného úkonu) je nesporne obmedzená, aj keď len v minimálnom
25
rozsahu, osobná sloboda obvineného.
V názore dôležitom pre určenie vzťahu ústavnosti a takéhoto zásahu do osobnej slobody
ústavný súd uviedol: „Povinnosť dostaviť sa pred štátny orgán, bez ohľadu na to, či ide o orgán
zákonodarnej, výkonnej alebo súdnej moci, vyčkať v priestore na to určenom, dokiaľ tento orgán
nevyzve občana, aby urobil výpoveď, ako aj samé poskytnutie svedeckej výpovede obmedzuje
správanie človeka s intenzitou a v trvaní, ktoré pri dodržaní obvyklého postupu na strane
štátneho orgánu ukladajúceho povinnosť svedčiť netrvajú tak dlho, aby ich bolo možné hodnotiť ako
26
zásah do osobnej slobody, ktorý nie je v súlade s podstatou a zmyslom práva na osobnú slobodu.“
Napriek tomu, že inštitút predvolania ústava v čl. 17 výslovne neupravuje, jeho aplikáciu, a teda
obmedzenie osobnej slobody obvineného takouto formou, umožňujú v zmysle odkazu na zákonnú
27
úpravu príslušné ustanovenia Trestného poriadku.
Ďalším inštitútom slúžiacim na zaistenie prítomnosti obvineného pre účely trestného konania je
predvedenie. V porovnaní s predvolaním ide o intenzívnejší zásah do osobnej slobody obvineného.
Predvedenie možno vymedziť ako procesný úkon, ktorým príslušný orgán trestného konania
zabezpečuje prítomnosť obvineného na inom úkone trestného konania, keď napriek predchádzajúcemu
upozorneniu bez dostatočného ospravedlnenia nerešpektoval riadne predvolanie, alebo i bez
28
predchádzajúceho predvolania, ak sú na to niektoré naliehavé dôvody procesnej povahy.
Obdobne ako predvolanie ani inštitút predvedenia čl. 17 ústavy výslovne neupravuje a jeho
použitie sa pri rešpektovaní ústavou stanovených podmienok opiera o zákonnú úpravu obsiahnutú
29
v Trestnom poriadku.
Na rozdiel od vyššie spomínaných inštitútov (predvolanie, predvedenie) ústava v čl. 17 priamo
zakotvuje ostatné prostriedky, ktoré je možné aplikovať v nadväznosti na potrebu zabezpečenia účasti
obvineného na úkonoch trestného konania, a to:
22

K tomu porovnaj napr.: III. ÚS 7/00; III. ÚS 79/00.
Obvinený je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie spôsobom predpísaným zákonom.
K tomu pozri bližšie pozri ust. § 33 a 206 TP.
24
Porovnaj Mandák, V. Zajištení osoby obvineného v československém třestním řízení. Praha: Orbis, 1975, s. 16 – 17.
25
Ivor, J. Zaistenie osôb v trestnom konaní. Bratislava: IURA EDITION, 1997, s. 81.
26
PL. ÚS 29/95.
27
Ust. § 120 TP.
28
Mandák, ref. 24, s. 28.
29
Ust. § 120 TP.
23

- 684 -

zadržanie (ods. 3),
zatknutie (ods. 4),
väzba (ods. 5).

-

Zadržanie predstavuje krátkodobé obmedzenie osobnej slobody obvineného alebo osoby
podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorého cieľom je spravidla zabezpečenie rozhodnutia o tom, či
30
takáto osoba má byť vzatá do väzby.
Účelom zadržania z osobitných dôvodov v zmysle § 204 TP, ktorý upravuje tzv. superrýchle
31
vyšetrovanie, je najmä umožniť rýchle objasnenie skutku, vyhľadanie dôkazov, ktoré bude možné
vykonať v konaní pred súdom, a následne odovzdanie zadržanej osoby súdu zároveň s podaním
obžaloby.
Čl. 17 ods. 3 ústavy určuje základné podmienky obmedzenia osobnej slobody zadržaním. Bližšia
špecifikácia podmienok ako aj postup príslušných orgánov vo vzťahu k zadržanej osobe po tom, ako bol
vykonaný zásah do jej osobnej slobody, sú ustanovené v nadväzujúcej zákonnej úprave obsiahnutej
32
v Trestnom poriadku.
Podľa citovaného článku sa ochrana priznáva osobitne kvalifikovanej skupine osôb, medzi ktoré
33
patrí nie len obvinený z trestného činu, ale aj osoba podozrivá zo spáchania trestného činu.
Základným predpokladom, ktorý ústava stanovuje, aby obmedzenie práva na osobnú slobodu
zadržaním bolo konformné s ústavou, je, že k zadržaniu možno pristúpiť len v prípadoch ustanovených
zákonom.
Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania a vypočutá. Ústava tiež
určuje maximálnu dĺžku trvania tohto zásahu (48 hodín), v ktorej musia príslušné orgány činné
v trestnom konaní uskutočniť potrebné úkony a následne odovzdať takúto osobu súdu s návrhom na jej
vzatie do väzby (v prípade tzv. superrýchleho vyšetrovania spolu, príp. iba s obžalobou) alebo ju
34
prepustiť zo zadržania, ak dôvody zadržania pominuli. Lehota 48 hodín začína plynúť od okamihu,
keď dôjde k obmedzeniu osobnej slobody zadržaním alebo od jej zaistenia podľa osobitného zákona
(napr. podľa § 19 zákona o Policajnom zbore). Uplynutie stanovenej lehoty je automaticky dôvodom na
35
prepustenie zadržanej osoby na slobodu.
Lehota 48 hodín je spoločná pre policajta i prokurátora a počíta sa od okamihu k okamihu (a
momento ad momentum). Pre uplynutie takto stanovenej lehoty nie je rozhodujúce, či jej koniec
pripadne na deň pracovného pokoja, na nočnú dobu a pod. Plynutie tejto lehoty nemožno nijako
36
zastaviť, prerušiť, či inak dosiahnuť jej predĺženie.
Pre prípad, že sa zadržaná osoba dostane do dispozície sudcu (sudca pre prípravné konanie –
pozn. autora), ústava určuje lehotu, v ktorej ju musí sudca vypočuť a rozhodnúť, či bude vzatá do
väzby alebo prepustená na slobodu. Lehota v tomto prípade plynie od prevzatia zadržanej osoby
sudcom, jej dĺžka však nie je vyjadrená jednotne pre všetky situácie. „Základná“ lehota je 48 hodín. Ak
je však zadržaný obvinený z obzvlášť závažného zločinu (v ústave je použitý pojem „obzvlášť závažný
trestný čin“, ktorý reflektoval terminológiu trestných kódexov platných a účinných v dobe prijatia ústavy
– pozn. autora), ústava určuje pre realizáciu úkonov sudcu lehotu 72 hodín. Pri postupe v rámci tzv.
superrýchleho vyšetrovania platí iba 48 hodinová lehota, a to z dôvodu vymedzeného okruhu prípadov,
kedy možno takýto postup aplikovať. Ani tieto lehoty ústava nedovoľuje predĺžiť.
Odovzdanie zadržanej osoby sudcovi podľa čl. 17 ods. 3 ústavy má predovšetkým zabezpečiť jej
právo na súdnu previerku zákonnosti opatrenia, ktorým bola pozbavená osobnej slobody. Ide o
zabezpečenie ochrany pred svojvoľnými zásahmi štátu do jej osobnej slobody, aby sa riziko svojvôle
zredukovalo na minimum. Jednou z nevyhnutných podmienok na dosiahnutie tohto cieľa je aj dodržanie
ústavnej povinnosti sudcu vypočuť zadržanú osobu. Z povinnosti sudcu podľa čl. 17 ods. 3 ústavy
30

Porovnaj Mandák, ref. 24, s. 34; Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. Aktualizované vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, s.
203; Ivor, ref. 25, s. 88.
Ide o situáciu, keď bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri páchaní prečinu,
na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov. Ak takúto osobu prokurátor
neprepustí na slobodu, odovzdá ju súdu, ktorému tiež podá obžalobu spolu so spisom. V prípade, že prokurátor zistí dôvody väzby,
súčasne navrhne, aby bol obvinený vzatý do väzby. Bližšie k tomu pozri ust. § 204 a § 348 TP.
32
Ust. § 85 až 87 TP.
33
V odbornej literatúre nie sú jednoznačné názory na vymedzenie pojmu osoba podozrivá zo spáchania trestného činu. Trestný
poriadok síce tento termín používa, ale nedefinuje ho.
Podľa Ivora „na účely zadržania možno určitú osobu označiť za podozrivú, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný
trestný čin a ak je dostatočne odôvodnený záver, že ho spáchala určitá osoba, pričom proti nej dosiaľ nebolo vznesené obvinenie“.
(Ivor, ref. 25, s. 98).
Podobný názor zastáva aj Mandák, ktorý uvádza, že „na zadržanie podozrivej osoby sa vyžaduje v podstate rovnako kvalifikované
podozrenie, aké sa vyžaduje na vznesenie obvinenia“. (Mandák, ref. 24, s. 45.).
34
Pod odovzdaním zadržanej osoby súdu je potrebné rozumieť odovzdanie zadržanej osoby jurisdikcii súdu oprávneného rozhodnúť
o jej väzbe, ktoré sa fakticky uskutočňuje podaním návrhu súdu, a nie fyzickým odovzdaním takejto osoby (k tomu porovnaj napr. I.
ÚS 34/06; IV. ÚS 122/08).
35
Bližšie pozri ust. § 85 a 86 TP.
36
Šámal, P. a kol. Třestní řád. Komentář. I. díl. 5. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 574.
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vypočuť zadržanú osobu, ktorá mu bola odovzdaná, potom vyplýva subjektívne právo takejto osoby byť
37
vypočutá sudcom pred rozhodnutím o väzbe.
Viacerí autori odborných publikácií zaraďujú pod inštitút zadržania aj inštitút obmedzenia
38
osobnej slobody podozrivej osoby, ktorý definujú ako „osobitný prípad zadržania osoby, ktorá bola
39
pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom“.
Podmienka obmedzenia osobnej slobody fyzickej osoby v tomto prípade teda spočíva v jej
40
pristihnutí pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom. Účelom je zistenie totožnosti takejto osoby,
zabránenie jej úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti.
Osobitosť tohto inštitútu má základ predovšetkým v tom, že k obmedzeniu osobnej slobody nedochádza
prostredníctvom zásahu orgánov činných v trestnom konaní ale prostredníctvom zásahu súkromnej
osoby, t.j. subjektom oprávneným na obmedzenie osobnej slobody takejto osoby je ktokoľvek (napr.
náhodný okoloidúci), s výnimkou policajta a prokurátora (tí postupujú ako pri zadržaní podozrivého v
zmysle § 85 ods. 1 TP). Následne ten, kto obmedzil osobnú slobodu pristihnutej pri trestnom čine je
41
povinný ju bezodkladne odovzdať príslušným orgánom . Na odovzdanie osoby, ktorej osobná sloboda
bola takto obmedzená, zákon neustanovuje presný časový úsek, ale túto lehotu vymedzuje len
termínom „bezodkladne“. Postup orgánov činných v trestnom konaní po prevzatí takejto osoby je
rovnaký ako v prípade zadržania podozrivého policajtom; t.j. v rámci 48 hodinovej lehoty musia vykonať
42
potrebné úkony a následne odovzdať takúto osobu súdu alebo ju prepustiť na slobodu.
Na rozdiel od zadržania obvineného (§ 86 TP) alebo podozrivého (§ 85 ods. 1 TP), v prípade
obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine teda zákonodarca ustanovil, že 48
hodinová lehota na vykonanie procesných úkonov začína plynúť až okamihom jej prevzatia policajtom.
Z toho vyplýva, že doba obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine inou fyzickou
osobou podľa § 85 ods. 2 TP sa nepočíta do ústavnej (ako aj zákonnej) lehoty zadržania.
V tejto súvislosti sa prikláňam k názoru B. Repíka, ktorý uvádza, že takéto ustanovenie nie je
43
v súlade s čl. 5 ods. 3 Dohovoru, v zmysle ktorého lehota pozbavenia osobnej slobody (vyjadrená
termínom „ihneď“ ) začína plynúť okamihom faktického pozbavenia osobnej slobody fyzickej osoby, t. j.
zatknutím, zadržaním, príp. iným aktom pozbavenia osobnej slobody. Európsky súd pre ľudské práva
nerozlišuje, ktorý orgán alebo iný subjekt oprávnený zákonom pozbavil osobu slobody. Z hľadiska
Dohovoru je tiež irelevantné, ako je nazvaný inštitút pozbavenia osobnej slobody vo vnútroštátnom
práve. Pod pojmom zadržanie či zatknutie v zmysle článku 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru (arrestation,
arrest) vnútroštátne právo európskych krajín rozumie tak zadržanie orgánom štátu, ako aj zadržanie
44
súkromnou osobou na to zákonom oprávnenou.
Vzhľadom na predmetný rozpor návrh nového Trestného poriadku z roku 2003 opodstatnene v §
83 ods. 4 rátal lehotu 48 hodín v prípade obmedzenia osobnej slobody podozrivého súkromnou osobou
už od okamihu takéhoto obmedzenia a nie až od okamihu odovzdania podozrivej osoby príslušnému
45
orgánu. Napokon však príslušné ustanovenie Trestného poriadku v takomto znení prijaté nebolo.
Okrem vyššie uvedeného, v súvislosti s inštitútom obmedzenia osobnej slobody podozrivej
osoby sa mi javí v súčasnosti ako sporné aj jeho zaradenie pod inštitút zadržania.
Obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine pod zákonným pomenovaním
obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby má svoje miesto v našej právnej úprave od roku 1994
[po nadobudnutí účinnosti zákona č. 247/1994 Z. z. dňa 1. 10. 1994, ktorým sa novelizoval zákon č.
141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov – pozn.
46
autora]. Do nadobudnutia účinnosti predmetnej novely bolo obmedzenie osobnej slobody osoby
37

III. ÚS 39/01.
Ust. § 85 ods. 2 TP. V literatúre sa možno stretnúť tiež s názvom „obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom
čine“.
39
Pozri napr. Ivor, J. a kol. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s.
319; Záhora, J. Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby. In Justičná revue, r. 61, 2009, č. 5, s. 669.
40
Platný Trestný poriadok nevymedzuje pojem „pristihnutie pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom“. V tomto prípade je
vhodné využiť výklad, ktorý vychádza z definícií tohto pojmu obsiahnutých už v uhorskom trestnom poriadku z roku 1896
a v trestných poriadkoch z roku 1950 i 1956. Osoba je pristihnutá pri trestnom čine nielen vtedy, keď vykonáva trestný čin, ale tiež aj
vtedy, keď bola podozrivá osoba ihneď po čine prenasledovaná a dostihnutá, alebo keď bola pristihnutá za okolností, ktoré svedčia
o jej účasti na čine, najmä s vecami ktorými bol trestný čin spáchaný alebo ktoré z neho pochádzajú. (Růžek, A. a kol. Trestný
poriadok. Komentár. Bratislava: Obzor, 1977, s. 206.).
41
Útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.
42
Bližšie pozri ust. § 85 ods. 2 až 4 TP.
43
Čl. 5 ods. 3 Dohovoru: „Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c) tohto
článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má
právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepustenie sa môže podmieniť zárukou, že sa dotknutá
osoba ustanoví na pojednávanie.“
44
Repík, B. O zaistení osoby pristihnutej pri čine. In Justičná revue, r. 55, 2003, č. 11, s. 1058.
45
Pozri návrh Trestného poriadku (materiál na pripomienkové konanie), číslo materiálu: 2580/03-62, predkladateľ: Daniel Lipšic,
podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR. Dostupné na: <http://wwwold.justice.sk/kop/pk/pk105-.htm >
46
§ 76 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 247/1994 Z. z. – „Zadržanie
a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby“.
38
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47

pristihnutej pri trestnom čine zahrnuté pod inštitút – zadržanie podozrivej osoby.
Z uvedeného nám
vyplýva, že zákonom č. 247/1994 Z. z. došlo k vyčleneniu aktu obmedzenia osobnej slobody osoby
pristihnutej nielen pod samostatný názov, ale podľa môjho názoru aj pod samostatný inštitút –
obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby.
Vzhľadom na naznačenú časovú chronológiu možno konštatovať, že v dobe, keď ústava
upravila ústavný režim zadržania, náš právny poriadok pod pojem zadržanie zaraďoval tak zadržanie
policajtom, ako aj zadržanie súkromnou osobou. Tým, že zákonodarca neskôr označil zadržanie
súkromnou osobou ako obmedzenie osobnej slobody, vyňal tento inštitút aj z dosahu čl. 17 ods. 3
48
ústavy a garancií, ktoré poskytoval.
Pod rovnakým označením a v zásade aj s rovnakým obsahom sa obmedzenie osobnej slobody
podozrivej osoby prevzalo do právnej úpravy nového Trestného poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2006.
49
Predkladateľ návrhu zákona zároveň v dôvodovej správe vo vzťahu k zadržaniu a obmedzeniu
osobnej slobody podozrivej osoby, hoci nie veľmi precízne, uvádza, že sa „rozlišujú (...) dva relatívne
samostatné inštitúty a to zadržanie a obmedzenie osobnej slobody“. Použitie termínu „relatívne“ nie je
podľa môjho názoru v tomto prípade zvolené vhodne a v danej situácii len prispieva k pochybnostiam
a polemikám ohľadne zaradenia predmetného inštitútu.
Ak by som sa aj napriek vyššie uvedenému priklonil k názorom, ktoré zaraďujú obmedzenie
osobnej slobody podozrivej osoby pod inštitút zadržania, domnievam sa, že legislatívna úprava plynutia
48 hodinovej lehoty zadržania v takomto prípade (t. j. až od okamihu prevzatia podozrivej osoby
policajtom – pozn. autora) by bola v rozpore nielen s čl. 5 ods. 3 Dohovoru (tak ako som už uviedol
vyššie), ale diskutabilný by sa mohol javiť aj jej súlad so znením čl. 17 ods. 3 ústavy, ktorý viaže
začiatok plynutia lehoty zadržania na okamih, keď dôjde k obmedzeniu osobnej slobody zadržaním.
V čl. 17 ods. 4 ústava upravuje ďalší zásah do osobnej slobody obvineného ako prostriedok na
zaistenie jeho účasti na trestnom konaní. V ňom uvedené procesné garancie a oprávnenia ústava
priznáva osobe obvinenej, ktorá bola zatknutá.
Zatknutie prichádza do úvahy, ak nemožno zaistiť účasť obvineného na úkonoch trestného
konania už skôr uvedenými procesnými prostriedkami (predvolanie, predvedenie, zadržanie),
50
predovšetkým, ak sa obvinený skrýva na neznámom mieste alebo je na úteku. Zatknutie obvineného
51
je spravidla radené medzi zaisťovacie inštitúty proti osobe neprítomného obvineného.
Obsahom zatknutia je zistenie pobytu a krátkodobé pozbavenie osobnej slobody obvineného za
52
účelom jeho dodania súdu, ktorý rozhodol o nariadení zatknutia.
Miesto pobytu obvineného je rozlišovacím kritériom na to, aký prostriedok sa použije na jeho
zaistenie na účely trestného konania. Ak je predpoklad, že sa obvinený zdržiava v tuzemsku, prichádza
53
do úvahy príkaz na zatknutie . V prípade, keď je zistený jeho pobyt v cudzine možno použiť
54
55
medzinárodný zatýkací rozkaz alebo európsky zatýkací rozkaz .
Ústava v čl. 17 ods. 4 upravuje základné podmienky obmedzenia osobnej slobody zatknutím,
pričom konkrétnejším rozvedením citovaného článku sú príslušné ustanovenia Trestného poriadku
a zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
Zatknutie možno vykonať iba na základe odôvodneného písomného príkazu, ktorý je oprávnený
vydať príslušný sudca (predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie – pozn.
autora) za splnenia podmienok vymedzených v zákone. Následne orgán, ktorý obvineného na podklade
príkazu zatkol, je povinný ho v ústavnej lehote 24 hodín odovzdať súdu. Plynutie stanovenej lehoty sa
začína okamihom, keď dôjde k obmedzeniu osobnej slobody obvineného zatknutím, a rovnako ako pri
inštitúte zadržania, plynutie tejto nemožno nijako zastaviť, prerušiť, či akokoľvek predlžovať. V prípade
jej uplynutia musí byť obvinený prepustený na slobodu.
Odovzdaním zatknutého obvineného súdu začína plynúť ďalšia ústavná lehota, v ktorej musí
sudca obvineného vypočuť a rozhodnúť o jeho vzatí do väzby alebo ho prepustiť na slobodu. Dĺžka tejto
lehoty je určená rovnako ako pri inštitúte zadržania. „Základná“ lehota je 48 hodín; v prípade zatknutia
obvineného z obzvlášť závažného zločinu (v ústave je použitý pojem „obzvlášť závažný trestný čin“,
ktorý reflektoval terminológiu trestných kódexov platných a účinných v dobe prijatia ústavy – pozn.
autora) ústava určuje pre realizáciu úkonov sudcu lehotu 72 hodín. Ani tieto lehoty nie je možné
predĺžiť.
47

§ 76 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení účinnom do 30. 9. 1994 – „Zadržanie
podozrivej osoby“.
Porovnaj Repík, ref. 44, s. 1058.
49
Dôvodová správa k zákonu č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
50
Porovnaj Mandák, ref. 24, s. 274. Ďalej napr. Ivor, ref. 25, s. 118.
51
Růžička, M., Zezulová, J. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 282.
52
Ivor, ref. 25, s. 119.
53
K tomu pozri ust. § 73 TP.
54
K tomu pozri ust. § 5 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
55
K tomu pozri ust. § 490 TP.
48
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Posledným z radu prostriedkov slúžiacich na zaistenie obvineného pre účely trestného konania
je väzba.
Ustanovenie čl. 17 ods. 5 ústavy predstavuje osobitnú ústavnú normu, ktorej účelom je určiť
56
podmienky obmedzenia osobnej slobody v súvislosti so vzatím do väzby.
Podľa predmetného ustanovenia možno pristúpiť k obmedzeniu osobnej slobody obvineného
väzbou jedine na základe rozhodnutia súdu, ktorý tak môže rozhodnúť iba z dôvodov výslovne
určených v zákone a na čas ustanovený zákonom.
Ústava sama teda neustanovuje ani dôvody väzby, ani čas, na ktorý možno vziať do väzby, ale
odkazuje v tomto smere na zákonnú úpravu. Príslušná zákonná úprava obsiahnutá predovšetkým v
Trestnom poriadku je tak integrálnou súčasťou ústavného rámca zaručenej osobnej slobody. Jej
nerešpektovanie je zároveň nerešpektovaním ústavy, a tým i porušením ňou zaručeného práva na
57
osobnú slobodu.
K ústavným zárukám osobnej slobody jednotlivca sa ústavný súd vyjadril, že tieto „sa však
prípade väzby len odkazom na zákonnú úpravu nevyčerpávajú.
Článok 17 ods. 5 ústavy nemožno vykladať bez súvislosti s ďalšími odsekmi tohto článku. Jeho
ustanovenia o tom, že „sudca musí (...) rozhodnúť o väzbe alebo (zadržanú, zatknutú osobu) prepustiť
na slobodu“ (ods. 3 a 4), resp. že do väzby možno vziať iba „na základe rozhodnutia súdu“ (ods. 5),
vecne spolu úzko súvisia a vyjadrujú rovnakú ústavnú požiadavku: zveriť rozhodovanie o väzbe do
výlučnej právomoci súdov. Tieto ustanovenia nadväzujú na prvý odsek tohto článku, podľa ktorého
„osobná sloboda sa zaručuje“. Ústavodarca tým jasne vyjadril, aký veľký význam pripisuje jednak
samotnej osobnej slobode jednotlivca a jednak úlohe súdov a sudcov pri napĺňaní ústavných záruk tejto
slobody. (...) Podľa ústavy zo všetkých orgánov činných v trestnom konaní sú to práve súdy, ktoré majú
zodpovednosť za to, či v prípade osoby obvinenej z trestného činu bude proti nej trestné konanie
vedené vo väzbe alebo na slobode.
Na prevzatie tejto zodpovednosti ústava ustanovuje formu „rozhodnutia“, ktorú v spojení s
požiadavkou, že „nikoho nemožno (...) pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon“ (čl. 17 ods. 2), treba chápať tak v materiálnom, ako i vo formálnom zmysle slova.
V materiálnom zmysle slova ústava vyžaduje, aby rozhodnutie súdu o väzbe zodpovedalo
jednak významu zaručenej osobnej slobody a jednak „dôvodom a času ustanovenému zákonom“. Z
ustanovenia čl. 17 ods. 5 ústavy je evidentné, že „rozhodnutie“, „dôvody“ a „čas, na ktorý možno vziať
do väzby“, tvoria jeden celok. Vzhľadom na to, že „osobná sloboda“ je ústavne garantovaným princípom
a „pozbavenie slobody – väzba“ je výnimkou z neho, musí úvaha súdu o existencii zákonom
ustanovených dôvodov a času väzby v konkrétnom prípade zodpovedať vždy tomuto vzťahu medzi
princípom a výnimkou. Vo formálnom zmysle slova ústava vyžaduje, aby súd túto svoju úvahu vyjadril
ešte aj spôsobom, ktorý pre rozhodnutie o väzbe ustanovuje zákon. Ústava tak jasne dbá o to, aby
väzba ako opatrenie pozbavujúce osobnej slobody bola vykonaná spôsobom poskytujúcim obvinenému
58
základné procesné záruky proti svojvoľnému postupu orgánov činných v trestnom konaní.
Ústava samotná tvorí jeden celok, a preto zásah do práva na osobnú slobodu nemožno
ospravedlňovať len so zreteľom na jej čl. 17. Podmienkou ústavnosti väzby je totiž aj jej súlad s čl. 50
ods. 2 ústavy, podľa ktorého každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného,
kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Ústavný príkaz zladiť
trestnoprocesný inštitút väzby so zásadou prezumpcie neviny v konkrétnom prípade vyžaduje, aby
väzba skutočne trvala len po nevyhnutnú dobu. Okrem toho väzba nutne zasahuje do inak v zásade
neporušiteľných oblastí súkromia a dôstojnosti jednotlivca, do výkonu jeho iných ústavou zaručených
základných práv a slobôd. Podmienkou ústavnosti väzby preto musí byť aj jej určenie v súlade s takými
normami ústavy, ktoré vyjadrujú všeobecné zásady vlastné právnemu štátu pri obmedzovaní
základných práv a slobôd. Takouto normou je aj čl. 13 ods. 4 ústavy, podľa ktorého pri obmedzovaní
základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel, pričom takéto obmedzenia sa môžu
použiť len na ustanovený cieľ. Tieto zásady vo vzťahu k čl. 17 ústavy vyžadujú, aby k obmedzeniu
osobnej slobody jednotlivca orgánmi činnými v trestnom konaní došlo len tam, kde je to oprávnené na
základe zákona, a dokonca i za tejto podmienky len v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na konkrétne
okolnosti prípadu.
V zmysle týchto ústavných záruk osobnej slobody musí byť preto väzba chápaná ako výnimočný
prostriedok zaistenia obvineného pre účely trestného konania v prípade zistenia skutočností
ustanovených zákonom, ktoré odôvodňujú nevyhnutnosť jeho použitia v záujme včasného a náležitého
59
objasnenia trestných činov a spravodlivého postihu ich páchateľov.“
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Drgonec, ref. 5, s. 203.
II. ÚS 55/98.
Bližšie pozri Čentéš J. Rozhodovanie o väzbe v prípravnom konaní a v konaní pred súdom. In Trestněprávní revue, r. 7, 2008, č. 9,
s. 261 – 271.
59
II. ÚS 55/98.
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ZÁVER
Ústavnoprávna úprava osobnej slobody v čl. 17 ústavy predstavuje z hľadiska vnútroštátneho
práva východiskový základ pre rešpektovanie fundamentálnej zložky dôstojnej ľudskej existencie
a dosiahnutie jeho samotného účelu, ktorým je ochrana jednotlivca proti svojvôli.
Vymedzenie limitov pre zásahy do práva na osobnú slobodu má v našich podmienkach rámcový
charakter a v príslušných ustanoveniach predpokladá, že osobná sloboda sa obmedzí zákonom. Odkaz
na zákonnú úpravu obsiahnutý v ústave však nemožno stotožňovať iba s jedným zákonom.
V skutočnosti ide o viaceré zákony, ktoré v súlade ústavou vymedzujú podmienky a režim obmedzenia
osobnej slobody jednotlivca.
Pri porovnaní čl. 17 ústavy s čl. 5 Dohovoru môžeme nájsť viaceré rozdiely v tom, ako je osobná
sloboda vrátane možností jej obmedzenia v uvedených dokumentoch vyjadrená. Uvedené rozdiely
medzi Dohovorom a ústavou však nemajú povahu rozporov a nespôsobujú, že by sa ustanovenia
ústavy a príslušné ustanovenia Dohovoru navzájom vylučovali. Práve naopak, dopĺňajú sa. K rozporu
medzi Dohovorom a vnútroštátnym právom môže teda dôjsť len vo vzťahu k zákonom, pokiaľ by išli nad
rámec limitov vymedzených v Dohovore. Ústava v tomto smere s Dohovorom v rozpore nie je.
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POSTAVENIE POŠKODENÉHO PRI VYUŽITÍ PODMIENEČNÉHO
ZASTAVENIA TRESTNÉHO STÍHANIA
Simona Sťahulová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednej z podstatných zákonných náležitostí pre podmienečné zastavenie
trestného stíhania – náhrade škody a s tým súvisiacim postavením poškodeného pri využití tejto
najčastejšej formy odklonu v trestnom konaní.
Kľúčové slová: podmienečné zastavenie trestného stíhania, odklony, náhrada škody, poškodený
Abstract: conditional suspension of the criminal prosecution, diversions, compensation and damages,
victim
Key words: The article deals with one of the essential legal requirements for a conditional suspension
of the criminal prosecution - compensation and damages and related status of the victim when using the
most common form of diversion in the criminal proceedings.

Jednou z esenciálnych náležitostí podmienečného zastavenia trestného stíhania je náhrada
škody, v prípade, že bola trestným činom spôsobená. V tejto súvislosti považujem za potrebné pristaviť
sa pri pojme škoda. Domnievam sa, že v tomto konkrétnom prípade nie je úplne najvhodnejšie
používať reštriktívny výklad v zmysle § 124 TZ. Týmto spôsobom by mohla vzniknúť úplne absurdná
situácia, kedy by sa orgán činný v trestnom konaní striktne pridŕžal doslovného znenia zákona, ktoré
pre podmienečné zastavenie trestného stíhania vyžaduje kumulatívne splnenie všetkých podmienok
uvedených v § 216 ods. 1. V takom prípade by sa mohlo stať to, že ak podľa neho škoda nevznikla, nie
je možné ju nahradiť. Rovnaká situácia by mohla nastať ak obvinený síce škodu spôsobil, ale
poškodený odmieta prijať jej náhradu. V oboch prípadoch teda nemôžu byť splnené všetky podmienky
pre aplikáciu inštitútu. Takýto doslovný výklad by samozrejme nedával zmysel. K tomuto názoru sa
priklonil i Vyšší vojenský súd v Trenčíne, ktorý vo svojom uznesení z roku 2004 skonštatoval, že
podmienka týkajúca sa náhrady škody nie je, na rozdiel od ostatných vyššie uvedených podmienok,
podmienkou, ktorej splnenie sa musí vyžadovať vo všetkých prípadoch, ale len podmienkou, ktorej
existencia je podmienená tým, či trestným činom bola spôsobená škoda, ktorej náhradu možno
v trestnom konaní uplatňovať, pričom sa ale nevyžaduje, aby poškodený si nárok na náhradu škody
v trestnom konaní aj uplatnil. Ak by totiž vo všetkých prípadoch prichádzala táto podmienka do úvahy,
obvinení, ktorí by boli stíhaní pre trestné činy, ktorými nebola spôsobená škoda, by boli bezdôvodne
1
ukrátení o možnosť podmienečného zastavenia trestného stíhania . Rovnako sa vyjadril i Krajský súd
v Ostrave, podľa ktorého je možné podmienečne zastaviť trestné stíhanie aj v konaní o trestnom čine,
ktorým nebola spôsobená škoda, o ktorej by bolo možné v trestnom konaní rozhodnúť a teda nepripadá
2
do úvahy ani postup smerujúci k náhrade škody predpokladaný § 216 ods. 1 písm. b). Tu je ale na
mieste zamyslieť sa nad tým, či bude skutočne aj v tomto prípade naplnený účel odklonu v trestnom
konaní, keďže tu nedôjde k uspokojeniu súkromného nároku poškodeného. Je nevyhnutné zvážiť, či
okolnosti umožňujúce odkloniť sa od klasického trestného konania neprevyšuje verejný záujem na
potrestaní páchateľa. Rovnako tak je potrebné i za takýchto okolností umožniť dialóg medzi obvineným
a poškodeným, aby aspoň týmto spôsobom došlo k urovnaniu ich konfliktného stavu, čo je jednou
3
z priorít pri využívaní odklonov v trestnom konaní.
V aplikačnej praxi je prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania škoda chápaná skôr
v zmysle ustanovenia § 46 TP, čiže ako ublíženie na zdraví, spôsobenie majetková, morálnej alebo inej
4
škody alebo porušenie či ohrozenie iné zákonom chránených práv alebo slobôd poškodeného. Avšak
pre jednoznačné pochopenie by bolo vhodnejšie nehovoriť v tomto prípade o náhrade škody ale skôr

1

Uznesenie Vyššieho vojenského súdu Trenčín, sp. zn. 4 To 8/2004.
Uznesenie Krajského súdu v Ostrave sp. zn. č. 3 To 21/96 (47/1996).
K tomu pozri tiež: RIZMAN, S., ŠÁMAL, P. , SOTOLÁŘ, A.: K problematice zvláštních alternativních druhů trestního řízení. In:
Trestní právo .1997, č.1, s. 6 a tiež ŠČERBA, F.: Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha. Leges, 2011, s. 69.
4
Porovnaj: VANTUCH, P.: Obhajoba obviněného. 3. vydanie. Praha, C.H.Beck, 2010. s. 551.
2
3
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o odstránení škodlivých následkov spôsobených trestným činom. Niet pochýb, že tento pojem v sebe
zahŕňa omnoho širšie možnosti pre aplikáciu.
Ďalším potenciálnym problémom by mohlo byť to, čo všetko treba zahrnúť pod vzniknutú škodu,
resp. ujmu. Či to bude iba škoda priamo spôsobená spáchaným trestným činom, alebo aj tá, ktorá
nebola v priamej príčinnej súvislosti. Alebo je potrebné nahradiť i nemajetkovú ujmu? Ako príklad
uvediem navonok banálnu dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k ublíženiu na zdraví a tiež bola
spôsobená škoda na motorovom vozidle poškodenej. V dôsledku spôsobených zranení bola poškodená
päť týždňov práceneschopná a napriek tomu, že jej zranenia nedosahovali úroveň ťažkej ujmy na
zdraví, bolo nevyhnutné, aby sa o ňu staral jej manžel. Ten si z tohto dôvodu musel v zamestnaní vziať
neplatené voľno. Poškodená navyše pre jazvu na tvári, ktorá bola spôsobená pri dopravnej nehode
trpela psychickými problémami a v tejto súvislosti navštevovala psychoterapeuta, čo vyžadovalo
nemalé náklady. Otázkou je, za čo všetko bude zodpovedný obvinený. Bude zodpovedať iba za
náklady priamo súvisiace s liečbou poškodenej a škodu na motorovom vozidle, alebo je povinný znášať
6
i ostatné spomenuté náklady? Šámal sa vyjadruje v tom zmysle, že v rámci konania o podmienečnom
zastavení trestného stíhania sa poškodenému neuhrádza nemajetková ujma, aj keby bola priamom
dôsledkom spáchaného trestného činu. V zmysle § 46 ods. 1 a 3 poškodený má nárok na náhradu
škody, ktorá mu bola spôsobená a tento nárok nie je obmedzený na škodu na majetku. Nevidím teda
dôvod, prečo by poškodený v konaní o podmienečnom zastavení trestného stíhania mal menšie práva
ako v klasickom adhéznom konaní, keďže jednou z výhod restoratívnej justície, ku ktorej sa viaže
i podmienečné zastavenie trestného stíhania, je zlepšenie postavenia poškodeného v trestnom konaní.
Rovnako zaujímavou otázkou je, kto o tom rozhodne. Má prokurátor resp. súd právo rozhodnúť
o tom, že obvinený pre splnenie podmienky náhrady škody nahradí iba náklady jednoznačne priamo
súvisiace s trestným činom a so zvyškom odkáže poškodeného na občianske súdne konanie? V
zásade si myslíme, že ak poškodený s takýmto riešením súhlasí, nemal by to byť problém. V praxi sa
totiž môže stať, že poškodenému sa bude zdať náhrada škody v trestnom konaní nedostatočná
a mohlo by dôjsť k situácii, kedy by blokoval celý proces. O tom, že takáto situácia nie je nezvyčajná,
svedčia aj rozhodnutia súdov, ktoré konštatujú, že nesúhlas poškodeného s podmienečným zastavením
trestného stíhania, ktorý pramení z jeho presvedčenia, že nebol dostatočne odškodnený (napr. že
poisťovňa mu neuhradila celú škodu spôsobenú trestným činom) nie je prekážkou postupu podľa § 216
TP , ak sú splnené všetky podmienky, ktoré pre tento postup zákon vyžaduje a zároveň orgán činný
v trestnom konaní alebo súd pokladá opatrenia, ktoré obvinený urobil smerom k náhrade škody za
7
dostačujúce. Aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom, podstatné pre rozhodnutie o podmienečnom
zastavení trestného stíhania je posúdenie učinených opatrení smerujúcich k náhrade škody orgánom
činným v trestnom konaní resp. súdom. Rozhodujúci je teda názor príslušného orgánu, nie požiadavka
8
poškodeného. Samozrejmosťou by ale malo byť, že rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného
stíhania, resp. i uznesenie o tom, že sa osvedčil a teda splnil aj podmienku náhrady škody, by
v takomto prípade nemalo byť prekážkou pre vymoženie si ostatných vzniknutých nákladov
občianskoprávnou cestou.
Rozhodnutia súdov v tejto oblasti sa veľmi často zaoberajú práve problematikou náhrady škody,
čo možno zahrnúť pod pojem škoda a čo nie. V tejto súvislosti je zaujímavé uznesenie Krajského súdu
v Českých Budějoviciach, v ktorom skonštatoval, že za škodu nie je možné považovať dlžné výživné
v prípade spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestního zákonníku
(pozn.: § 207 Trestného zákona), pretože dlžné výživné nie je škodou spôsobenou trestným činom.
Z tohto dôvodu preto nie je možné na tento prípad použiť ustanovenia § 307 ods. 3 Trestního řádu
(pozn. §216 ods. 3 TP). Povinnosť nahradiť dlžné výživné je možné uložiť v rámci primeraných
9
povinností a obmedzení v zmysle § 307 ods. 4 Trestního řádu (pozn. § 216 ods. 4 TP). Neuhradenie
dlžnej sumy výživného by teda bolo podmienkou, na ktorej splnenie by sa viazalo rozhodnutie o tom, či
sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil.
V súvislosti s náhradou škody môžu vzniknúť tri situácie.
a) trestným činom bola spôsobená škoda a poškodený je ochotný prijať od
obvineného jej náhradu,
b) trestným činom bola spôsobená škoda, ale poškodený nemá záujem
dohodnúť sa s obvineným na jej náhrade týmto spôsobom,
c) trestným činom nebola spôsobená škoda.

5

Porovnaj: SOTOLÁŘ, A.,PÚRY,F.,ŠÁMAL, P.: Alternativní řešeni trestných věcí v praxi. Praha, C.H. Beck, 2000, s. 58.
Tamtiež, s. 69.
K tomu pozri napr. Uznesenie Krajského súdu v Plzni č. 51/1998.
8
Bližšie pozri Uznesenie Krajského súdu v Českých Budějoviciach sp.zn. č. 3 To 380/1994 (20/95 – I.)
9
Bližšie pozri Uznesenie Krajského súdu v Českých Budějoviciach sp.zn. č. 3 To 108/96 (37/97 – I.).
6
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Prvý prípad predstavuje svojím spôsobom ideálnu situáciu. Došlo k spáchaniu trestného činu,
ním bola spôsobená škoda. Obvinený je ochotný ju nahradiť a poškodený má záujem to prijať. Vtedy si
obvinený môže vybrať z troch alternatív.
1. nahradí celú škodu, ktorú spôsobil,
2. uzavrie s poškodeným dohodou o jej náhrade,
3. urobí iné opatrenia na jej nápravu.
Zákon nepreferuje žiadne z uvedených troch opatrení, logicky by však mala byť uprednostnená
tá alternatíva, ktorá je najvýhodnejšia pre poškodeného. Ak je poškodených viac, treba brať do úvahy
všetkých individuálne. Zároveň je samozrejme nutné prihliadať na možnosti obvineného a v rozhodnutí
ho nezaväzovať k niečomu, čo objektívne nemôže splniť.
V aplikačnej praxi je najčastejšie využívaná prvá možnosť, teda nárazová náhrada celej
spôsobenej škody. Ak obvinený má dostatok finančných prostriedkov, v zásade by nemal nastať žiaden
problém. Ideálne je, ak je škoda uhradená ešte pred tým, než je vydané uznesenie o podmienečnom
zastavení trestného stíhania.
Ak obvinený nemá k dispozícii potrebný obnos, zákon mu dáva možnosť uzavrieť s poškodeným
o náhrade škody dohodu. Dohoda môže byť ústna i písomná. Lepšie pre obe strany je samozrejme, aby
dohoda bola zachytená v písomnej podobe. V takom prípade bude mať o jej uzavretí dôkaz aj
obvinený, pre účely informovania orgánov činných v trestnom konaní, ale tiež pre prípad, že by sa
poškodený rozhodol vymáhať náhradu škody iným spôsobom. Najvyšší súd sa v tejto veci vyjadril
jednoznačne keď skonštatoval, že splnenie zákonných podmienok na podmienečné zastavenie
trestného stíhania v zmysle § 307 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku alternatívne predpokladá aj
uzavretie dohody o náhrade škody, ktorá bola trestným činom spôsobená. Obsah tejto dohody musí byť
do tej miery konkrétny, aby bolo reálne možné skontrolovať, či obvinený v priebehu uloženej skúšobnej
doby túto povinnosť splnil. V prípade, ak obvinený uzavrel s poškodeným dohodu o spôsobe náhrady
škody, obligatórnym výrokom rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v zmysle §
307 ods. 3 Trestného poriadku je výrok, ktorým sa obvinenému uloží, aby škodu v priebehu skúšobnej
10
doby uhradil .
V tejto súvislosti som sa zamyslela nad situáciou, kedy by medzi poškodeným a obvineným bola
uzavretá dohoda, avšak obvinený by ju neplnil, resp. by neplnil riadne. Poškodený by sa v tejto veci
obrátil na príslušný občiansky súd, ktorý by na základe jeho návrhu vydal proti obvinenému platobný
rozkaz. Ten by však napriek tomu škodu neuhradil a vec by bola postúpená na exekúciu. V rámci
exekúcie by obvinený nakoniec škodu uhradil a to ešte v stanovenej skúšobnej dobe. Bola by v tomto
prípade splnená podmienka náhrady škody pre účely rozhodnutia o tom, že sa obvinený osvedčil?
Podľa môjho názoru, aj keď technicky k náhrade škody došlo, táto podmienka splnená nie je.
Trestný poriadok výslovne neupravuje ani otázku, či dohoda, ktorú uzavrú obvinený
s poškodeným, musí zaväzovať obvineného, aby škodu nahradil najneskôr do konca skúšobnej doby.
A naopak, či môže byť vydané uznesenie o tom, že sa obvinený osvedčil aj vtedy, ak ešte škoda nie je
úplne uhradená. V zmysle vyššie citovaného judikátu by to možné nebolo. Avšak v Českej republike sa
k tomu postavili inak a v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR O 165/2002, v ktorom súd
skonštatoval, že ak uzavrie obvinený s poškodeným dohodu o spôsobe náhrady škody a splnil i ostatné
podmienky pre podmienečné zastavenie trestného stíhania, je možné jeho trestné stíhanie
podmienečne zastaviť podľa § 307 ods. 1 Tr.R. i za situácie, kedy doba splácania škody stanovená v
dohode o spôsobe náhrady škody presahuje lehotu podmienečného zastavenia trestného stíhania, je
11
takýto postup umožnený, aj keď by v zmysle dohody doba splácania presahovala skúšobnú dobu.
Podľa môjho názoru by posúdenie tejto situácie malo závisieť od konkrétneho prípadu a od viacerých
skutočností. Napríklad to, či s tým poškodený súhlasí, ako dlho po konci skúšobnej doby sa má ešte
plniť, či obvinený doposiaľ dohodu dodržiaval a plnil riadne a včas.
Poslednou možnosťou ako nahradiť škodu spôsobenú trestným činom je urobenie iných
potrebných opatrení. Zákon ani príkladmo neuvádza, čo mal zákonodarca na mysli v tomto prípade.
V aplikačnej praxi však môžeme pozorovať napríklad:
12
−
oznámenie škodovej udalosti poisťovni ,
−
uznanie dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka (čo do dôvodu
i výšky),
−
postúpenie pohľadávky z obvineného na poškodeného,
13
−
uloženie prostriedkov na náhradu škody so súdnej úschovy ,

10

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Tz 21/2000.
Pozri tiež:VANTUCH, P.: Obhajoba obviněného. 3. vydanie. Praha, C.H.Beck, 2010. s. 550.
K tomu pozri napr. Uznesenie Krajského súdu v Českých Budějoviciach sp. zn. č. 4 To 693/1997 (19/95) v ktorom súd
skonštatoval, že „...je možné za iné potrebné opatrenia na náhradu škody v zmysle § 307 ods. 1 písm. b) tr. ř. považovať tiež
oznámenie dopravnej nehody ako poistnej udalosti príslušnej poisťovni a a poskytnutie ďalšej potrebnej súčinnosti.“
11
12

- 692 -

−
prevzatie dlhu poškodeného obvineným.
Pod túto alternatívu môžeme zaradiť aj také prípady, kedy poškodený odmieta prijať náhradu
škody od obvineného, alebo od neho požaduje náhradu vo väčšom rozsahu než je zákonný nárok.
Neochota poškodeného spolupracovať je pomerne bežnou záležitosťou, ale nemôže byť na ujmu
obvinenému, ktorý ma úmysel škodu riadne nahradiť. Vtedy má obvinený možnosť uložiť finančnú
čiastku do úschovy súdu a splní si tak zákonnú podmienku. Možnosťou by tiež mohlo byť zaslanie
peňažnej čiastky poštovou poukážkou, resp. jej poukázanie na účet poškodeného. Nemyslíme si, že
v takomto prípade by sa našlo veľa poškodených, ktorý by náhradu škody odmietli. Podľa nášho názoru
určite nie je vhodné úplne akceptovať odmietanie náhrady škody zo strany poškodeného
a podmienečne zastaviť trestné stíhanie keď škoda vôbec nie je nahradená.
Inými opatreniami tiež môže byť kombinácia rôznych spôsobov náhrady. Napríklad poskytnutie
časti náhrady škody vo forme preddavku a uzavretie dohody na zvyšnú časť.
Každopádne, napriek tomu, že zákon nešpecifikuje, čo sa má na mysli pod inými opatreniami,
prax súdov je taká, že toto opatrenie musí byť aspoň do určitej miery konkrétne a vymožiteľné.
Napríklad iba sľub obvineného daný orgánom činným v trestnom konaní, prípadne poškodenému o tom,
že nahradí škodu, ktorú trestným činom spôsobil, nie je možné považovať, za opatrenie, ktorým by sa
15
naplnila podmienka ustanovená v § 216 ods. 1 písm. b) TP.
V každom prípade treba brať do úvahy individuálne okolnosti každého prípadu a všetkých
poškodených. Ak je poškodených viac, náhrada škody musí smerovať ku každému z nich. Spôsob
môže byť odlišný vo všetkých prípadoch.
Zamyslela som sa aj nad tým, ak by obvineným bol mladistvý. Zákonodarca tu nestanovuje
žiadne špeciálne postupy alebo obmedzenia pre podmienečné zastavenie trestného stíhania. Otázne
je, kto nahradí vzniknutú škodu. Trestný poriadok to vo svojich ustanoveniach nerieši, odpoveď
neposkytuje ani česká právna úprava, ba ani príslušná judikatúra. Teoreticky by teda bolo možné, aby
škodu nahradil zákonný zástupca mladistvého obvineného. Tento postup sa mi ale nezdá úplne
správny. Poškodenému môže byť jedno, kto nahradí spôsobenú škodu, ale treba sa zamyslieť nad tým,
aký výchovný účinok by predstavovalo toto rozhodnutie pre samotného mladistvého. Ak by škodu
uhrádzal jeho zákonný zástupca, domnievam sa, že takmer nulový. V Nemecku i v Rakúsku sa
v takýchto prípadoch príslušné orgány spravujú špeciálnym Zákonom o súdnictve nad mládežou ( JGG
). Obe krajiny majú vo svojich právnych poriadkoch inštitúty, ktoré by sme mohli pripodobniť
podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a to predbežné zastavenie trestného stíhania
a predbežné zastavenie s podmienkou zaplatenia peňažnej čiastky na verejnoprospešné účely, ktoré by
sme mohli prirovnať k inštitútu zmieru. V oboch prípadoch však platí, že súd resp. iný príslušný orgán,
môže tento postup využiť iba vtedy, ak potrebnými finančnými prostriedkami disponuje sám mladistvý,
či už má príjmy z brigádnickej práce alebo podobné. Podmienkou je tiež, aby takýto postup neohrozil
jeho vývoj. Preferuje sa, aby spôsobenú škodu alebo inú vzniknutú ujmu nahradil mladistvý vlastnými
silami, navrátením do pôvodného stavu ak je to možné, alebo osobnou pomocou poškodenému alebo
iným vhodným spôsobom. Takýmto spôsobom si mladistvý bude môcť lepšie uvedomiť svoje
protiprávne konanie a spôsobené následky.
14

Postavenie poškodeného
Na úvod je potrebné vymedziť, kto sa pre účely podmienečného zastavenia trestného stíhania
považuje za poškodeného. To, že poškodeným je v zmysle § 46 ods. 1 TP fyzická osoba, ktorej bolo
trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené
či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody, nie je potrebné bližšie vysvetľovať. Aj
v tomto prípade však môžu nastať situácie, ktoré by tento jednoduchý prípad skomplikovali. Prvou by
bolo, keby poškodeným síce bola fyzická osoba, ale táto osoba by nemala spôsobilosť na právne
úkony, prípadne by jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Podľa § 48 ods. 1 TP, ak je
poškodeným takáto osoba, jej práva vykonáva jej zákonný zástupca. Takýto postup by bol úplne
postačujúci v prípade, ak sa voči obvinenému vedie klasické trestné konanie. Je samozrejmé, že osoba
pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo taká, ktorej spôsobilosť na ne je obmedzená, nemôže
riadne vykonávať všetky úkony smerujúce k uplatneniu si náhrady škody, nazerať do spisov, navrhovať
či predkladať dôkazy a podávať opravné prostriedky. Napriek tomu si myslím, že v prípade konania
o podmienečnom zastavení trestného stíhania by takýto poškodený nemal byť úplne vylúčený z diania.
Ako bolo už viac krát spomenuté, jednou z priorít pri podmienečnom zastavení trestného stíhania by
mala byť snaha o urovnanie konfliktného stavu medzi obvineným a poškodeným, ktorý vznikol trestným
13

K tomu pozri napr. Uznesenie Krajského súdu v Českých Budějoviciach sp. zn. č. 3 To 380/1994 (20/95), kde sa stanovuje, že: „Za
iné opatrenia učinené na náhradu škody v zmysle § 307 ods. 1 písm. b) tr. ř. je možné považovať tiež uloženie prostriedkov na
náhradu škody v prospech poškodeného do úschovy súdu.“
14
Porovnaj: MINÁRIK, Š.: Trestný poriadok, stručný komentár. Bratislava. IURA edition, 2006, s. 571.
15
K tomu pozri napr. Uznesenie Krajského súdu v Českých Budějoviciach č. 4 To 424/96 (27/97).
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činom. Toto riešenie by však nemalo spočívať výlučne v majetkovom vyrovnaní. Aj poškodený, ktorý
z dôvodu veku alebo duševného stavu nie je spôsobilý vykonávať všetky oprávnenia, ktoré mu
prináležia zo zákona, by mal mať možnosť v rámci svojich schopností zúčastňovať sa na konaní.
Ďalšou komplikáciou by bolo, ak by pred začatím konania, resp. v jeho priebehu poškodený
zomrel. V zmysle § 48 ods. 4, prechádzajú práva, ktoré zákon priznáva poškodenému, na jeho
právneho nástupcu. Toto ustanovenie sa však dotýka iba práva na uplatnenie si náhrady škody. V tejto
súvislosti by bolo vhodné zamyslieť sa nad účelom inštitútu podmienečného zastavenia trestného
stíhania. Ak trestným činom bola spôsobená škoda, nič nebráni obvinenému, aby ju nahradil právnemu
nástupcovi poškodeného, prípadne učinil ešte nejaké iné opatrenia, ktoré by za normálnych okolností
smerovali k samotnému poškodenému, ako napríklad ospravedlnenie i osobná pomoc pri odstraňovaní
škodlivých následkov trestného činu. Ak však materiálne vyjadriteľná škoda spôsobená nebola,
obvinený žiadnu inú aktivitu smerom k nástupcom poškodeného nevyvíja tak by orgán rozhodujúci
o podmienečnom zastavení trestného stíhania mal veľmi dôkladne zvážiť, či v tomto prípade bude
naplnený účel tohto druhu odklonu.
Podľa § 46 ods. 1 TP môže byť poškodeným i právnická osoba. Za právnickú osobu vykonáva
oprávnenia poškodeného štatutárny orgán právnickej osoby. V zmysle Obchodného zákonníka je
16
štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným jej konateľ, resp. konatelia , u akciovej
17
18
spoločnosti je to predstavenstvo a v družstve taktiež predstavenstvo . Práva poškodeného však
môže vykonávať aj tá osoba, ktorá má na to v zmysle vnútorných predpisov spoločnosti poverenie,
19
alebo oprávnenie, napríklad prokurista alebo právnik spoločnosti. A tak ako aj fyzická osoba, aj
právnická osoba má podľa § 53 ods. 1 právo nechať sa zastúpiť splnomocnencom. Vo vzťahu
k právnickej osobe ako k poškodenému bude pre obvineného vyplývať iba povinnosť nahradiť
majetkovú škodu, je ťažké si predstaviť takú škodu, ktorá bola právnickej osobe trestným činom
spôsobená a je nemajetkovej povahy.
Napriek tomu, že na rozdiel od zmieru, pri podmienečnom zastavení trestného stíhania zákon
explicitne nevyžaduje súhlas poškodeného, táto osoba je pri rozhodovaní mimoriadne dôležitá. Záujem
poškodeného by mal byť jedným z najvýznamnejších dôvodov pre uplatnenie tejto formy odklonu.
V prípade, ak sa prokurátor, resp. súd rozhodne pre postup podľa § 216 TP, nie je toto prekážkou, aby
si poškodený mohol uplatňovať práva, ktorému prislúchajú v zmysle § 46 a nasl. TP. Samozrejme, že
niektoré z oprávnení, resp. spôsob ich výkonu, ako napríklad právo na náhradu škody, budú
v niektorých smeroch výrazne modifikované.
Poškodený má tak ako pri klasickom trestnom konaní právo nahliadať do spisu, študovať ho,
robiť si z neho výpisy a kópie a tiež navrhovať a predkladať dôkazy. V zákonom predpokladaných
prípadoch má tiež právo súhlasiť s trestným stíhaním, resp. takýto súhlas odoprieť v zmysle § 211 TP.
Ak je tento súhlas odopretý alebo vzatý späť, trestné stíhanie musí byť podľa § 9 ods. 1 písm. f)
zastavené , neprichádza do úvahy ani využitie odklonov či iných alternatívnych spôsobov.
Najvýznamnejším právom je samozrejme právo na náhradu škody. Obecne sa má za to, že týmto
spôsobom dosiahne poškodený náhradu škody skôr a vo väčšej výške než na hlavnom pojednávaní.
Uplatniť si škodu môže poškodený rovnakým spôsobom ako v adhéznom konaní, teda pred orgánmi
20
činnými v trestnom konaní, prípadne už v podanom trestnom oznámení. Zo zákonných ustanovení
však nie je zrejmé, či sa v prípade, ak sa koná o podmienečnom zastavení trestného stíhania, môže za
uplatnenie si škody považovať aj to, keď si ju poškodený uplatní priamo u obvineného, alebo je
prípustný aj konkludentný spôsob, kedy poškodený iba pasívne príjme náhradu škody od obvineného.
V zásade si myslím, že ak sa skutočne aj rozhodne o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
nemal by to byť problém. Takéto uplatnenie škody by ale nemuselo byť dostačujúce v prípade, ak
z nejakého dôvodu trestné stíhanie nebude podmienečne zastavené a ďalej by sa pokračovalo
v trestnom konaní. Preto ak poškodený má záujem na tom, aby bol subjektom adhézneho konania,
najvhodnejšie je uplatniť si nárok na náhradu škody v zmysle trestného poriadku najneskôr do konca
vyšetrovania resp. skráteného vyšetrovania a to vo forme, ktorú zákon stanovuje pre podanie.
Vylúčené nie je ani to, aby obvinený nahradil spôsobenú škodu ešte predtým, než sa voči nemu
začalo viesť trestné stíhanie, ak si je vedomý, že svojím konaním spôsobil škodu. V takom prípade nič
nebráni tomu, aby, ak sú splnené i ostatné podmienky, bolo neskôr rozhodnuté o podmienečnom
zastavení trestného stíhania.
Zaujímavá by mohla byť aj taká otázka, či poškodený, ktorý odmietol prijať náhradu škody od
obvineného v trestnom konaní, resp. pri rozhodovaní o podmienečnom zastavení trestného stíhania,

16

§ 133ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
§ 191 ods. 1 Obchodného zákonníka.
§ 243 ods. 2 Obchodného zákonníka.
19
§ 14 ods. 1 Obchodného zákonníka.
20
SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha, C.H. Beck, 2000, s. 68.
17
18
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má právo žiadať túto náhradu neskôr v občianskom súdnom konaní. Takéto jednanie poškodeného sa
môže javiť ako špekulatívne či účelové, keďže za určitých okolností by bolo možné dosiahnuť vyššiu
náhradu škody v občianskom konaní ako v trestnom. Máme za to, že poškodenému by sa nemalo
brániť v tom, aký spôsob si zvolí pre dosiahnutie svojich práv a odmietnutie náhrady škody v trestnom
konaní, resp. jej neuplatnenie by nemalo byť v žiadnom prípade prekážkou pre jej budúce vymáhanie si
občianskoprávnou cestou
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ÚČEL A VÝZNAM PREDSÚDNEHO KONANIA A JEHO VZŤAH
K SÚDNEMU KONANIU
Anna Šimková
Paneurópska vysoká škola
Abstrakt: Príspevok sa zabýva problematikou predsúdneho konania a jeho účelu, významu a vzťahu k
súdnemu konaniu. Pre porovnanie som sa rozhodla venovať sa problematike predsúdneho konania, v
podmienkach a v právnej úprave Slovenskej republiky a Českej republiky.
Kľúčové slová: predsúdne konanie a jeho vzťah k súdnemu konaniu
Abstract: The paper deals with trial process and its purpose, importance and relation to proceedings.
For comparison, I decided to describe and analyze the issue of pre-trial proceedings, conditions and
rules of the Slovak Republic and Czech Republic.
Key words: pre-trial stage and its relation to proceedings

1

ÚVOD

Vo svojom príspevku som sa rozhodla venovať pozornosť problematike predsúdneho konania a
jeho účelu, významu a vzťahu k súdnemu konaniu. Predsúdne konanie má svoj význam v
kontinentálnom systéme práva najmä vo vzťahu k hlavnému pojednávaniu a s tým súvisiacim
rozsudkom a následným vykonávacím konaním. Pre porovnanie som sa rozhodla venovať sa
problematike predsúdneho konania, v podmienkach a v právnej úprave Slovenskej republiky a Českej
republiky.
Právna úprava v Slovenskej republike a v Českej republike má vzhľadom na svoje historické
pomery a spoločnú minulosť mnoho spoločného a v mnohom je právna úprava takmer totožná, avšak aj
napriek vzájomnej blízkosti a niekoľkoročnej spoločnej minulosti, ktorá má za následok okrem iného aj
mnohé podobnosti v právnej úprave, z obdobia Československého štátu, predsúdne konanie v oboch
štátoch má svoje osobitosti.
Za najvýraznejší a základný rozdiel možno podľa môjho názoru považovať samotný fakt, že
sústava a systém prokuratúry v Slovenskej republike predstavuje samostatný orgán, ktorý nepodlieha
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky a má postavenie samostatného ústredného orgánu
štátnej správy. Generálny prokurátor predstavuje najvyššie postavenú osobu v systéme prokuratúry v
Slovenskej republike a na rozdiel od českej právnej úpravy, jeho konanie a rozhodnutia nepodliehajú
právomoci ministra spravodlivosti a jeho postavenie má obdobný rozsah a kompetencie ako oprávnenia
ministra.
V Českej republike, štátne zastupiteľstvo podlieha štátnej moci, ktorú predstavuje Ministerstvo
spravodlivosti Českej republiky. Každá z týchto krajín má svoj osobitý systém a spôsob predsúdneho
konania ako aj rôzne postupy orgánov činných v trestnom konaní, vykonávajúcich v praxi toto štádium
trestného konania a z toho vyplýva rôzny vzťah a význam voči súdnemu konaniu. Slovenská republika
ako aj Česká republika má svoj vlastný systém, organizáciu, priebeh a z toho vyplývajúci postup v
predsúdnom konaní, ktorý sa v tomto príspevku snažím popisovať. Právna úprava oboch štátov sa riadi
kontinentálnym systémom práva, ktorý má skôr inkvizičný charakter, čo pramení z historického obdobia
a podmienok, v ktorých sa tieto krajiny nachádzali a z ktorých sa ich jednotlivé právne úpravy vyvíjali.
2

POJEM, ÚČEL A VÝZNAM PREDSÚDNEHO KONANIA PRE TRESTNÉ KONANIE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Predsúdne konanie je jednou z dvoch základných častí kontinentálneho modelu trestného
konania, do ktorého zaraďujeme aj slovenské trestné konanie. Trestné konanie v podmienkach
Slovenskej republiky je upravené predovšetkým v Trestnom poriadku, to znamená v zákone číslo
301/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len Trestný poriadok alebo „TP“).
Predsúdnym konaním sa označuje časť trestného konania, ktorá sa skladá z postupu pred
začatím trestného stíhania a prípravného konania. Podaním trestného oznámenia sa zväčša začína
postup pred začatím trestného stíhania, pričom trestné oznámenie môžu podať fyzické osoby aj osoby
právnické.
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Trestné oznámenie je oprávnený prijať policajt alebo prokurátor. Je možné urobiť ho písomne,
ústne do zápisnice, telefaxom, telegraficky alebo ďalekopisom. V prípade ústneho podania, prokurátor
alebo policajt, vypočuje oznamovateľa o skutočnostiach rozhodujúcich pre možné začatie trestného
stíhania. Ak sa týka pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu prokurátor a policajt upovedomia bez
meškania Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení. (§ 196 ods.1 a 2 TP).
Oznamovateľ je vypočutý o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch
toho, na koho je trestné oznámenie podávané, o dôkazoch, o výške škody spôsobenej oznámeným
činom a o tom, či oznamovateľ žiada, aby súd v trestnom konaní rozhodoval o náhrade spôsobenej
škody a v prípade, že oznamovateľ je zároveň aj poškodeným, prípadne ak je splnomocnencom
poškodeného.
V prípade, že trestné oznámenie bolo podané prokurátorovi, ten je oprávnený odovzdať ho na
vybavenie policajtovi a zároveň je oprávnený uložiť policajtovi aj vykonanie úkonov, potrebných na
objasnenie veci alebo na zistenie páchateľa (§ 198 ods. 1 TP). Pokiaľ prokurátor odovzdá vec
policajtovi, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti oznamovateľa o preskúmanie postupu
1
policajta, oznámiť bez meškania výsledok preskúmania, ktoré uskutočnil (§ 196 ods. 2 TP).
Trestné oznámenie o oznamovanom trestnom čine je povinný prijať každý prokurátor, ktorý bol
vymenovaný do funkcie prokurátora v Slovenskej republike ako aj prokurátor Úradu špeciálnej
prokuratúry. Trestné oznámenie je povinný prijať aj každý policajt Policajného zboru v Slovenskej
republike. Prijatie trestného oznámenia je administratívnym úkonom, nie úkonom procesným. Obsah
2
trestného oznámenia sa posudzuje až po jeho prijatí.
3

POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA

Účelom postupu pred začatím trestného stíhania po prijatí trestného oznámenia, vyhodnotenie a
zároveň zistenie skutkového stavu oznámenej veci a jej nasledovné posúdenie, z hľadiska skutočností
dôležitých pre rozhodnutie o ďalšom postupe v konaní. Policajt je povinný preskúmať formálnu stránku
veci, to znamená, či nie je možné, posúdiť vec tak, že nie je trestným činom a uskutočniť rozhodnutie z
toho vyplývajúce. V prípade, že na základe zistených skutočností, dôvod na začatie trestného stíhania
nie je, policajt je oprávnený formou uznesenia, uskutočniť nasledujúce rozhodnutia:
vec odovzdá príslušnému orgánu na prejedanie priestupku alebo iného správneho deliktu
(§ 197 ods. 1 písm. a) TP)
v prípade, že je to odôvodnené, vec môže byť odovzdaná inému orgánu na disciplinárne
konanie (§ 197 ods. 1 písm. b) TP)
pokiaľ, trestné stíhanie je v danom prípade neprípustné alebo v prípade, že trestnosť činu
zanikla, trestné stíhanie sa odloží (§ 197 ods. 1 písm. c) TP)
ak existujú okolnosti umožňujúce zastavenie trestného stíhania, prokurátor alebo policajt
pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, nakoľko sú známe dôvody, na základe
ktorých by bolo trestné stíhanie neúčelné (§ 197 ods. 2 TP)
v prípade, že skutočnosti tvoriace obsah trestného oznámenia vylučujú, že by skutok bol
trestným činom, priestupkom, iným správnym deliktom alebo skutkom, ktorý by bolo možné odovzdať
na disciplinárne konanie, alebo že nie je možné vec odložiť, policajt vec odmietne uznesením (§ 197
ods. 1 písm. d) TP).
Policajt rozhoduje o odovzdaní veci, odložení veci alebo odmietnutí veci, uznesením, pričom
nejde o rozhodnutie, ktoré by predstavovalo prekážku právoplatne skončenej veci (rei iudicatae), z
dôvodu aby policajt v prípade doplnenia nových skutočností mohol začať trestné stíhanie pre ten istý
skutok, pre ktorý rozhodol pôvodne o odovzdaní, odložení alebo odmietnutí. Vydané uznesenie v
takomto prípade, nie je nutné zrušiť.
Uznesenie musí z formálneho hľadiska obsahovať, označenie orgánu o rozhodnutie ktorého ide,
deň a miesto rozhodnutia, výrok uznesenia s uvedením použitých zákonných ustanovení, odôvodnenie
a poučenie o opravnom prostriedku. Následne je uznesenie doručené oznamovateľovi a poškodenému,
v prípade, že je známy. Oznamovateľ a poškodený majú právo podať voči tomuto rozhodnutiu
sťažnosť, ktorá má neodkladný účinok. Policajt doručí uznesenie prokurátorovi najneskôr do 48 hodín,
pričom o podanom trestnom oznámení je oprávnený konať a rozhodovať aj prokurátor a to v rozsahu
3
rovnakom ako policajt.

1
2
3

Ivor , J. a kol.: Trestné právo procesné, s. 551 - 554
Magvašiová, A., Čenteš, J.: Predsúdne konanie, s. 58 - 60
Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné, s. 552 - 557
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4

PRÍPRAVNÉ KONANIE

Prípravné konanie je súčasťou predsúdneho konania, ktoré nadväzuje na postup pred začatím
trestného stíhania a na výsledky, ku ktorým v tomto štádiu trestného konania dospeli orgány činné v
trestnom konaní. Je druhou časťou predsúdneho konanie, v rámci ktorého je vymedzené ako úsek od
začatia trestného stíhania do podania obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste
alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej.
Prípravné konanie predstavuje jedno zo štádií trestného konania a predstavuje teda len časť
celku, pričom vzájomnú podmienenosť časti a celku nemožno poprieť. Procesný význam prípravného
konania ako aj jeho opodstatnenosť a funkcie aké má plniť, je nemožné vymedziť bez skúmania
trestného konania ako celku. Civilizované trestné konanie sa skladá z dvoch základných procesných
systémov. Rozdielne je najmä postavenie subjektov a ich vzájomných vzťahov v procese dokazovania.
V podmienkach našej právnej úpravy sa jedná o proces kontinentálny, ktorý sa nazýva aj procesom
4
inkvizičným, alebo taktiež akuzačný.
Základným znakom kontinentálneho systému je množstvo dôkazov, ktoré sa vykonávajú ešte v
predsúdnom štádiu, to znamená v prípravnom konaní a do značnej miery rozsiahle rozhodovacie
právomoci polície a prokurátora, ako zástupcu štátu. Kontinentálny systém umožňuje realizáciu
účinného trestného postihu hlavne pri páchateľoch závažnej trestnej činnosti. V prípade, že sa jedná o
takéto trestné činy, je možné nasadenie značných síl a prostriedkov a umožnené zadováženie a
5
zabezpečenie všetkých dôkazov potrebných pre rozhodnutie súdu, a to taktiež v prospech obvineného.
4.1

Účel prípravného konania

Obligatórnou súčasťou trestného konania je prípravné konanie. Účel prípravného konania a jeho
vzťah ku konaniu pred súdom spočíva predovšetkým v povahe prípravného konania, to znamená či sa
jedná o tzv. silné prípravné konanie alebo slabé prípravné konanie.
Silné prípravné konanie sa vyznačuje predovšetkým snahou o čo najpresnejšie a najúplnejšie
objasnenie veci a slabšie hlavné pojednávanie, v ktorom sa dôkazy opakujú. Na druhej strane pomocná
úloha prípravného konania a dominujúce hlavné pojednávanie, pričom úloha prípravného konania
spočíva v zadovážení podkladov pre rozhodnutie prokurátora o podaní obžaloby a ťažisko dokazovania
6
je na hlavnom pojednávaní.
Z hľadiska trestného konania je hlavným účelom prípravného konania predovšetkým
zhromaždenie faktov, preverenie a vykonanie dôkazov dôležitých pre trestné konanie v rozsahu
umožňujúcom rozhodnutie o trestnej veci v prípravnom konaní alebo o jej predložení na súdne
rozhodnutie.
Vo vzťahu k súdnemu konaniu má prípravné konanie predbežnú povahu, nakoľko vykonávanie
dôkazov má predovšetkým svoju úlohu v konaní pred súdom. Súd je jediným oprávneným na vydanie
rozhodnutia o vine a treste obvineného za trestný čin ako aj o nárokoch poškodeného na náhradu
škody a taktiež o ďalších okolnostiach súvisiacich s vybavením trestnej veci.
V predsúdnom štádiu je vykonaný veľký objem dôkazov a to sa týka i trestných činov menšej
závažnosti, ale zväčša v krátkom čase, ktorý nasleduje po spáchaní skutku. To má za následok
pomerne vysokú objasnenosť a vysoký podiel odsúdených osôb a v prípade kvalitne vykonaného
prípravného konania, je tým uľahčená práca súdu, ale ťažisko dokazovania nespočíva v štádiu
prejednávania veci pred súdom, pretože sa jedná vlastne o preskúmanie výsledkov prípravného
konania. Z toho vyplýva, že nakoľko sa uplatňuje rovnaký postup vo všetkých prípadoch trestných činov
a to nezávisle na charaktere veci z hľadiska jej závažnosti a osoby páchateľa, je zachované rovnaké
meradlo na všetky prípady obdobného druhu a výsledok procesu záleží aj na majetkových pomeroch
obvinených, na spôsobe ich obhajoby, na konkrétnych osobách vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov,
7
obhajcov a na ďalších náhodných okolnostiach.
4.2

Význam prípravného konania

V prípade, že v prípravnom konaní nie sú zabezpečené rozhodujúce dôkazy, je málo
pravdepodobné očakávanie, že vec bude úspešne prejednaná pred súdom. V prípade, že rozhodujúce
dôkazy nie sú zabezpečené alebo v prípade, že sú zabezpečené nedostatočne, nemusí ani k súdnemu
konaniu dôjsť. Napriek tomu, že prípravné konanie má voči hlavnému pojednávaniu predbežnú povahu,
predstavuje štádium trestného konania, ktoré podstatne ovplyvňuje priebeh hlavného pojednávania.
4

Polák, P., In: Trestné právo na prahu 3. tisícročia, s. 83 - 87
Polák, P., In: Trestné právo na prahu 3.tisícročia, s. 85 – 87
Polák, P., In: Rekodifikácia trestného práva, s. 96 - 104
7
Polák, P., In: Trestné právo na prahu 3. Tisícročia, s. 85 - 91
5
6
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V prípade, že dôkazy sú zákonne vykonané v prípravnom konaní, je možné použiť ich aj
v konaní pred súdom. Z toho vyplýva, že výsledky dokazovania v prípravnom konaní môžu ovplyvňovať
aj výsledky dokazovania na hlavnom pojednávaní. Trestné konanie je v kontinentálnom procese
výrazne unifikované a je jednotné. Existujú však aj rôzne formy prípravného konania a konania pred
súdom, ktoré sa odlišujú a to v nadväznosti na závažnosť stíhaného skutku. Odporcovia tohto typu
tvrdia, že prípravné konanie v kontinentálnom systéme trvá dlhšiu dobu a narušuje sa tak jedno z práv
zaručených Európskym dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd, keď sa
8
zabezpečuje veľký počet dôkazov a spis z prípravného konania je veľmi rozsiahly. Najvýraznejšia
kritika kontinentálneho systému spočíva v tom, že sa tomuto systému vytýka obšírnosť vyšetrovania,
ktorá vedie k zdĺhavému konaniu a taktiež to, že k obšírnosti vedie vžitý spôsob vyšetrovania
9
z pôvodného inkvizičného procesu.
4.3

Funkcie prípravného konania

Medzi základné funkcie prípravného konania, patrí vyhľadávacia, zabezpečovacia, verifikačná
a odklonná funkcia. Prípravné konanie je štádium trestného konania, podriadené konaniu pred súdom,
ktoré má predbežnú filtračnú a prípravnú funkciu, pretože zabezpečuje, aby boli pred súd postavené len
10
osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé zo spáchania za žalovaný trestný čin.
11
Vyhľadávacia funkcia sa označuje ako funkcia odhaľovacia. Základom vyhľadávacej funkcie je,
že v prípravnom konaní sa odhaľujú latentné trestné činy ako aj latentné dôkazy, na rozdiel od konania
pred súdom, kde k odhaľovaniu latentných trestných činov a latentných dôkazov už zväčša
nedochádza.
Ťažisko zabezpečovacej funkcie je predovšetkým v zaistení dôkazov, ktoré sú pominuteľné
a ktoré by už nebolo možné z tohto dôvodu vykonať pre súdom. Účelom je, aby sa predišlo prípadnému
zničeniu a znehodnoteniu dôkazov.
Funkcia verifikačná zabraňuje tomu, aby boli pred súd postavené osoby, pri ktorých podozrenie
z trestnej činnosti, je nedostatočne preukázané a neodôvodnenosť ich postavenia pred súd by
znamenala zbytočné preťaženie súdov, prípadmi ktoré sú nedostatočne odôvodnené. Neobjasnenosť
prípadov by znamenala zbytočné obmedzovanie kapacity súdov a zároveň nehospodárnosť konania
súdov, ktoré by museli vo zvýšenej miere, riešiť prípady, ktorých opodstatnenosť je sporná.
Odklonná funkcia umožňuje vybavenie trestnej veci mimo konania pred súdom. To znamená
predovšetkým podmienečným zastavením trestného stíhania, zmierom alebo konaním o dohode o vine
12
a treste. Podstata odklonnej funkcie má spočívať v tom, že v prípravnom konaní sa zabezpečí
dostatok informácií resp. dôkazov, aby mohol prokurátor alebo súd najmä bagateľné trestné veci
13
rozhodnúť mimo hlavného pojednávania, to znamená odklonom.
5.

PREDSÚDNE KONANIE V ČESKEJ REPUBLIKE

5.1

Prípravné konanie

Prípravné konanie je počiatočným štádiom trestného konania v Českej republike. V porovnaní
s konaním pred súdom predstavuje formu trestného konania, ktoré je nepriame, neverejné a z väčšej
časti písomné. Trestné konanie v Českej republike upravuje zákon číslo 141/1961 Sb. (ďalej len Trestný
poriadok alebo „TP“)
Medzi základné ciele prípravného konania v Českej republike patrí najmä, preverenie
podozrenia zo spáchania trestného činu, zaobstaranie podkladov potrebných pre podanie obžaloby
alebo podkladov na rozhodnutie štátneho zástupcu vo veci. Ďalším cieľom je zabránenie bezdôvodného
postavenia obvineného pred súd a uľahčenie vykonania hlavného pojednávania.
Prípravným konaním sa rozumie predovšetkým proces zaobstarávania a hodnotenia dôkazov,
avšak nie je jeho úlohou, nahrádzať konanie pred súdom. Ide o zhromaždenie a vykonanie takých
dôkazov, ktoré nie je možné vykonať pre súdom. Úspešnosť vykonania dôkazov v prípravnom konaní
z toho dôvodu záleží v značnej miere od súčinnosti policajných orgánov, štátneho zástupcu a súdu
a zabezpečenia vyváženého pomeru medzi prípravným konaním a konaním pred súdom.
Trestné konanie je možné začať oznámením o okolnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo
k spáchaniu trestného činu, to znamená trestným oznámením alebo je možné trestné konanie začať
8

Čl. 5 ods. 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudskćh práv a základných slobôd
Štepán, J., In: Minulost a budoucnost trestního řízení, PFUK Praha 1348 – 1998, jubilejný zborník, s. 126 - 127
Šámal, P.: Základné zásady trestného konania v demokratickom systéme, s. 29
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Musil, J., In: Teoretické otázky pŕípravního řízení trestního, Sborník příspěvkú z teoretického semináře s mezinárodní účastí
pořádaný dne 20. Listopadu 2002, Policejní akademie ČR Praha 2002, s. 35 – 37
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vykonaním vlastnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Na zachovanie zásady legality
a oficiality, trestné oznámenie musí byť preverené. Inštitút preverovania je zákonne nazývaný tiež ako
postup pred začatím trestného stíhania.
Pokiaľ výsledky preverovania nasvedčujú tomu, že trestný čin bol spáchaný a že ho spáchala
konkrétna podozrivá osoba, je možné pokračovať formou vyšetrovania, ktoré sa začína uznesením
o začatí trestného stíhania. V prípadoch výslovne ustanovených zákonom, je možné vykonať tzv.
skrátené prípravné konanie, umožňujúce postavenie obvineného čo najskôr pred súd.
Prípravné konanie formálne začína spísaním záznamu o úkonoch trestného konania alebo
vykonaním neodkladných a neopakovateľných úkonov a skončenie prípravného konania je vymedzené
14
meritórnymi rozhodnutiami. Trestné konanie prebieha v niekoľkých štádiách, ktorých charakter,
poradie a účel ustanovuje Trestný poriadok. V týchto štádiách realizujú svoje práva a povinnosti orgány
činné v trestnom konaní. Dôležitým štádiom trestného konania je prípravné konanie, nakoľko od jeho
riadneho a zákonného vykonania závisí výsledok celého trestného konania. Úlohou orgánov činných
v trestnom konaní je v prípravnom konaní, zistiť či existuje dôvodné podozrenie z trestného činu proti
konkrétnej osobe a ustanoviť ďalší postup. Štátny zástupca a policajný orgán sú povinní organizovať
svoju činnosť tak, aby účinne prispievali k včasnosti a dôvodnosti trestného stíhania. (§ 157 ods. 1 TP).
15
Prípravné konanie má písomnú a neverejnú formu.
Prípravné konanie je súčasťou trestného konania a nazýva sa tiež ako predsúdne štádium
16
trestného konania. Prípravné konanie je súčasťou kontinentálneho typu trestného konania.
Prípravným konaním je úsek od spísania záznamu o začatí úkonov trestného konania alebo vykonanie
neodkladných alebo neopakovateľných úkonov, ktoré mu bezprostredne predchádzajú a pokiaľ by
neboli tieto úkony vykonané, od začatia trestného stíhania alebo do rozhodnutia alebo vzniku novej
skutočnosti, s účinkami zastavenia trestného stíhania pred podaním obžaloby, zahŕňajúcej
objasňovanie a preverovanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin
a vyšetrovanie (§ 12 ods. 10 TP). V prípravnom konaní sa pripravujú podklady pre nasledujúce štádium,
17
voči ktorému predstavujú pomocnú úlohu.
Základnou úlohou prípravného konania je zistenie podkladov nevyhnutných pre rozhodnutie.
V prípravnom konaní sa zisťujú pramene dôkazov, ktoré by sa mali procesnou formou zabezpečovať
výnimočne. Spravidla má procesné zabezpečenie obsahu dôkazov predbežnú povahu. Vykonávanie
dôkazov by malo prebiehať v konaní pred súdom. V prípade, že to tak nie je, súd sa stáva (de facto)
závislým od výsledkov dokazovania pred inými orgánmi a jeho nezávislosť sa stáva fiktívnou a celkové
18
postavenie súdnictva upadá.
5.2

Postup pred začatím trestného stíhania

Úlohy postupu po začatie trestného stíhania sú upravené najmä v § 157 – 159 b) Trestného
poriadku. V rámci postupu pred začatím trestného stíhania sa uplatňujú niektoré základné zásady
trestného konania. Napríklad zásada legality, zásada vyhľadávacia, zásada oficiality, zásada
19
spravodlivého procesu, zásada zisťovania skutkového stavu a právo na právnu pomoc advokáta.
Policajný orgán je v tomto štádiu prípravného konania povinný na základe vlastných poznatkov,
trestných oznámení a podnetov iných osôb a orgánov, uskutočniť záver o podozrení zo spáchania
trestného činu. Je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, vedúce k odhaleniu skutočností
nasvedčujúcich tomu, že trestný čin bol spáchaný a urobiť všetko potrebné k zisteniu páchateľa.
Policajný orgán je povinný zabezpečiť nevyhnutné opatrenia, vedúce k predchádzaniu trestnej činnosti.
Policajný orgán v zmysle konania pred začatím trestného stíhania je, útvar Polície Českej
republiky, útvar Inšpekcie Policajného zboru Českej republiky, poverené orgány Vojenskej polície,
poverené orgány Väzenskej služby, poverené orgány Bezpečnostnej informačnej služby, poverené
orgány Úradu pre zahraničné styky a informácie a poverené colné orgány (§ 12 ods. 2 TP). Pre
20
vymedzenie príslušnosti je dôležitým subjekt trestného činu.
Ďalšou formou podnetu na začatie prípravného konania sú oznámenia o skutočnostiach
nasvedčujúcich tomu, že trestný čin bol spáchaný. Štátny zástupca aj policajný orgán je povinný takéto
oznámenia prijať a zároveň sú povinní oznamovateľa poučiť o zodpovednosti za vedomé nepravdivé
údaje a v prípade, že o to oznamovateľ požiada, do jedného mesiaca od oznámenia sú povinní
upovedomiť ho o opatreniach, ktoré boli vo veci vykonané. Od okamihu spísania úradného záznamu sú
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všetky úkony vykonávané ako úkony trestného konania a taktiež od tohto okamihu je začaté prípravné
konanie.
Náležitosti záznamu nemusia mať formu a obsah požadovaný pre vyhotovenie uznesenia
o začatí trestného stíhania, ktorým začína trestné stíhanie. Záznam obsahuje vymedzenie skutku,
avšak vzhľadom k povahe začiatku prípravného konania, na rozdiel od uznesenia o začatí trestného
stíhania, nie je nutné aby bola zachovaná totožnosť skutku, ktorý je neskôr vymedzený v obžalobe.
Opis záznamu musí poslať policajný orgán do 48 hodín od začatia trestného konania štátnemu
zástupcovi. Najviac používaným úkonom je podanie vysvetlenia, pričom o obsahu vysvetlenia, ktoré
nemá povahu neodkladného alebo neopakovateľného úkonu, sa spíše úradný záznam. Ten nie je sám
o sebe dôkazným prostriedkom, ale poskytuje štátnemu zástupcovi a obvinenému možnosť zváženia
návrhu, aby osoba, ktorá vysvetlenie poskytla, bola vypočutá ako svedok a súdu, k úvahe či takýto
dôkaz vykoná. Niekedy je možné použitie úradného záznamu o podanom vysvetlení, v skrátenom
konaní.
Osoba, ktorá vysvetlenie poskytuje s výnimkou podozrivého, je povinná vypovedať pravdu
a nič nezamlčať, vysvetlenie môže odoprieť, v prípade, že by ním spôsobila nebezpečenstvo trestného
stíhania sebe alebo osobe blízkej. V prípade výpovede osoby, ktorá má povahu neodkladného
alebo neopakovateľného úkonu, nevyhotovuje policajný orgán záznam o podanom vysvetlení, ale musí
vykonať výsluch svedka. Nakoľko sa jedná o fázu pred začatím trestného stíhania, zákon podmieňuje
platnosť takéhoto výsluchu v konaní pred súdom ďalšími skutočnosťami.
Úkon by mal byť vykonaný pred sudcom. Účasť sudcu pri takomto úkone má svoje
opodstatnenie v zabezpečení zákonnosti. Tento úkon by mal byť vykonaný pred sudcom za účasti
štátneho zástupcu, pokiaľ na jeho vykonanie dal podnet. Ďalším orgánom, ktorý musí byť zúčastnený,
je orgán vykonávajúci výsluch, to znamená policajt a subjekt úkonu, čiže vypočúvaná osoba.
Každá vypočúvaná osoba má pri podaní vysvetlenia právo na účasť advokáta. Advokáta si
musí vypočúvaná osoba zabezpečiť na vlastné náklady. Pokiaľ ide o vysvetlenie požadované od osoby
mladšej ako 18 rokov, pokiaľ nenadobudla plnoletosť už skôr, je nutné upovedomiť o tejto skutočnosti
zákonného zástupcu. Policajný orgán má právomoc vypočuť ako svedkov aj ďalšie osoby.
Ďalšou dôležitou formou úkonov, sú operatívno – pátracie prostriedky, ktorých použitie má
význam predovšetkým v počiatočnej fáze trestného konania. Nie je vylúčené, že aj neskôr. Pokiaľ sa
význam použitia operatívno – pátracích prostriedkov ukáže až neskôr, po zahájení trestného stíhania
alebo po podaní obžaloby, rozhoduje o ich použití predseda senátu súdu prvého stupňa a to aj bez
21
návrhu štátneho zástupcu.
5.3

Rozhodnutia v rámci postupu pred začatím trestného stíhania

Policajný orgán má povinnosť preveriť skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že bol spáchaný trestný
čin v lehotách, do dvoch mesiacov od ich prijatia, ak ide o vec patriacu do kompetencie samosudcu, do
troch mesiacov, pokiaľ ide o vec patriacu do kompetencie okresného súdu a do šiestich mesiacov,
v prípade, že sa jedná o vec patriacu v prvom stupni do príslušnosti krajského súdu.
Pokiaľ policajný orgán nemôže v uvedených poriadkových lehotách preverovanie ukončiť, je
povinný zdôvodniť štátnemu zástupcovi, prečo nebolo možné v zákonom stanovenej lehote
preverovanie ukončiť a aké úkony je ešte potrebné vykonať a ako dlho bude ešte preverovanie
pokračovať. Štátny zástupca je oprávnený dať pokyn policajnému orgánu, ktorým môže zmeniť rozsah
úkonov, ktoré ešte majú byť vykonané a môže odlišne stanoviť lehotu, počas ktorej má preverovanie
ešte trvať. Predĺženie lehoty môže byť uskutočnené aj opakovane.
Pokiaľ policajný orgán po uskutočnenom preverovaní dôjde k záveru, že existuje dôvodné
podozrenie zo spáchania trestného činu a že je dostatočne odôvodnený záver, že sa ho dopustila
konkrétna fyzická osoba, ktorá je trestne zodpovedná, trestné konanie pokračuje začatím trestného
stíhania. V prípade, že sa nejedná o podozrenie z trestného činu, štátny zástupca alebo policajt, vec
odloží uznesením, pokiaľ nemožno vec vybaviť inak, odovzdaním na konanie o priestupku alebo
odovzdaním na konanie o správnom delikte. Štátny zástupca alebo policajný orgán pred začatím
trestného stíhania odloží vec, pokiaľ je trestné stíhanie neprípustné alebo neúčelné. Mnohokrát je vec
odložená v prípade, že vykonaným preverovaním sa nepodarilo zistiť skutočnosti odôvodňujúce začatie
trestného stíhania. V prípade, že pominú dôvody odloženia, trestné stíhanie sa začne. O odložení veci
sa rozhoduje uznesením, proti ktorému je možné podať sťažnosť, o ktorej rozhoduje štátny zástupca,
pokiaľ rozhodnutie vydal policajný orgán. Pokiaľ vydal rozhodnutie štátny zástupca, rozhoduje štátny
zástupca najbližšieho vyššieho stupňa štátneho zastupiteľstva. O dočasnom odložení sa nerozhoduje
uznesením. Policajný orgán vyhotoví úradný záznam o tomto úkone. Úradný záznam je doručený
štátnemu zástupcovi a v prípade, že pominú dôvody dočasného odloženia trestného stíhania,
21
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v preverovaní sa pokračuje. Opravným prostriedkom je podnet štátnemu zástupcovi na preskúmanie
postupu policajného orgánu, ktorý môže podať poškodený. Na tento prostriedok sa neviaže žiadna
lehota.
6.

KONCEPČNÉ
KONANIA

ROZDIELY

V ÚPRAVE

ČESKÉHO

A SLOVENSKÉHO

PREDSÚDNEHO

Pri porovnaní úpravy českého predsúdneho konania so slovenskou úpravou možno konštatovať,
že tak české ako aj slovenské predsúdne konanie si naďalej zachovalo procesný charakter. Znamená
to, že sa v predsúdnom konaní v obidvoch štátoch vykonávajú dôkazy, ktoré majú dôkaznú hodnotu aj
v konaní na súde. Tak české ako aj slovenské trestné konanie si zachovalo podstatu kontinentálneho
modelu trestného konania. Charakter trestného konania v obidvoch štátoch je naďalej inkvizičnoakuzačný. Tento model je však najmä v súdnej časti konania doplnený o celý rad prvkov, ktoré majú
charakter sporového, adverzatívneho konania, v rámci ktorého sa významne uplatňujú kontradiktórne
prvky. Ide o procesný model, keď trestné konanie pozostáva naďalej z dvoch základných častí –
predsúdneho konania a konania na súde. V porovnaní s úpravami trestného konania z čias spoločného
štátu však došlo najmä v predsúdnej časti v obidvoch novovzniknutých štátoch ku koncepčným a aj
odlišným zmenám. Tieto zmeny sa týkajú tak samotného charakteru ako aj priebehu jednotlivých štádií
predsúdneho konania, pričom došlo aj k zásadným odlišnostiam medzi obidvomi úpravami.
Zmeny v českom a slovenskom predsúdnom konaní sa dotkli aj organizačného zabezpečenia
priebehu predsúdneho konania. V Českej republike sú orgánmi činnými v trestnom konaní, súd, štátny
zástupca a policajný orgán (§ 12 ods. 1 TP ČR). V predsúdnom konaní ako orgány činné v trestnom
konaní vystupujú, štátny zástupca ako predstaviteľ štátneho zastupiteľstva, ktorý zastupuje v mene
štátu verejnú žalobu ako aj spomínaný policajný orgán. Štátne zastupiteľstvo je súčasťou exekutívy
a podlieha Ministrovi spravodlivosti Českej republiky. Na Slovensku verejnú žalobu stále zastupuje
prokuratúra, ktorá má postavenie samostatného štátneho orgánu, sui generis. Tak štátny zástupca
v Čechách ako aj na Slovensku prokurátor, majú v predsúdnom konaní dominujúce postavenie
(dominus litis). Policajnými orgánmi v Českej republike sa rozumejú predovšetkým útvary Polície Českej
republiky (§ 12 ods. 2 TP ČR). Ide o zaujímavé riešenie, keď postavenie orgánu činného v trestnom
konaní sa priznáva inštitúcií a nie fyzickej osobe. Česká úprava už vôbec nepozná funkciu
vyšetrovateľa. Slovenská úprava vychádza taktiež z pozmenenej koncepcie, keď postavenie orgánu
činného v trestnom konaní priznáva prokurátorovi, vyšetrovateľovi PZ, vyšetrovateľovi Colnej správy
a povereným príslušníkom PZ a iných ozbrojených zborov. Posledné zmienené orgány nesú spoločné
pomenovanie “policajt“ (§ 10 ods. 1, 8, 9, 10 TP SR). Prokurátor a policajt sú zodpovední za vykonanie
predsúdneho konania.
Medzi koncepčné odlišnosti v úpravách predsúdneho konania obidvoch štátov možno zaradiť aj
úpravu jeho priebehu. Predsúdne konanie v Českej republike sa nazýva “prípravné konanie“ (§ 12 ods.
10 TP ČR). České prípravné konanie pozostáva z dvoch štádií, a to z postupu pred začatím trestného
stíhania (§ 158 a 158a TP ČR) a z postupu po začatí trestného stíhania (160 až 170 TP ČR). V rámci
postupu pred začatím trestného stíhania, ktoré slúži na objasnenie a preverenie skutočností dôvodne
nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, vydáva policajný orgán záznam o začatí úkonov
trestného konania (§ 158 ods. 3 TP ČR). Tento postup sa nazýva preverovanie. V rámci tohto postupu
vykonáva policajný orgán úkony, ktoré okrem úkonov majúcich charakter, zaisťovacích úkonov,
neodkladných a neopakovateľných úkonov, nemajú procesný charakter. Ak nasvedčujú zistené
a odôvodnené skutočnosti, tomu že bol spáchaný trestný čin a ak je dostatočne odôvodnený záver, že
ho spáchala určitá osoba, rozhodne policajný orgán o začatí trestného stíhania tejto osoby (§ 160 ods.
1 TP ČR). Uznesenie o začatí trestného stíhania je treba doručiť obvinenému najneskôr do začiatku
prvého výsluchu. Po začatí trestného stíhania nasleduje postup nazvaný vyšetrovanie. V rámci
vyšetrovania môže policajný orgán vykonávať zabezpečovacie a zaisťovacie úkony, ktoré majú
procesný charakter. Výsluchy svedkov môže policajný orgán v priebehu vyšetrovania vykonávať len za
určitých podmienok (§ 164 ods. 1 TP ČR). Okrem vyšetrovania podľa § 161 Trestného poriadku Českej
republiky, česká úprava pozná aj osobitné vyšetrovanie, ktoré sa týka vyšetrovania najzávažnejších
trestných činov (§ 168 TP ČR). V rámci osobitného vyšetrovania môže policajný orgán prakticky
vykonávať akékoľvek procesné úkony, ktoré mu Trestný poriadok umožňuje.
Slovenská úprava predsúdneho konania vychádza z inej koncepcie. Predsúdne konanie sa delí
na dve štádiá a to na postup pred začatím trestného stíhania (§ 196-198 TP SR) a na prípravné
konanie (§ 199-213 TP SR). Úlohou postupu pred začatím trestného stíhania je zistiť, či po podaní
trestného oznámenia, nie je dôvod na odovzdanie veci príslušnému orgánu na prejednanie priestupku,
iného správneho deliktu alebo na disciplinárne konanie, alebo či nie je dôvod na odloženie veci,
z dôvodu neprípustnosti trestného stíhania, z dôvodu neúčelnosti, alebo z dôvodu zániku trestnosti
činu, alebo či nie je dôvod na odmietnutie veci (§ 197 ods. 1 a 2 TP SR). Ak nie je dôvod na postup
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podľa § 197 ods. 1 a 2 Trestného poriadku SR, tak policajt začne uznesením trestné stíhanie (§ 199
ods. 1 TP SR). Ide o tzv. “stíhanie vo veci“ pre konkrétny trestný čin. Po začatí trestného stíhania môže
policajt vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku. Ak je na podklade trestného oznámenia
alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin
spáchala určitá osoba, policajt vydá uznesenie o vznesení obvinenia konkrétnej osobe (§ 206 ods. 1 TP
SR). Slovenská úprava teda zostala verná inštitútom začatia trestného stíhania vo veci a vznesenia
obvinenia. Rozdiely sú aj vo formách prípravného konania. Prípravné konanie sa vykonáva vo forme
vyšetrovania (§ 200 TP SR) a vo forme skráteného vyšetrovania (§ 202 TP SR). Vyšetrovanie sa
spravidla koná o zločinoch a za určitých podmienok aj o prečinoch. Vykonávajú ho vyšetrovatelia PZ
a vyšetrovatelia Colnej správy. Skrátené vyšetrovanie sa vykonáva o prečinoch, pričom toto
v prípadoch prečinov do troch rokov sadzby trestu odňatia slobody a vykonávajú ho poverení príslušníci
PZ a iných ozbrojených zborov a v prípade prečinov s trestnou sadzbou trestu odňatia slobody od troch
do päť, vyšetrovatelia PZ.
Ako z uvedeného prehľadu vidieť, v úprave predsúdneho konania obidvoch štátov došlo
k zásadným zmenám. Napriek tomu spoločnou črtou obidvoch úprav je, že predsúdne konanie, najmä
štádium prípravného konania má procesný charakter a že ho v prevažnej miere vykonávajú pod
dozorom prokurátora alebo štátneho zástupcu, orgány polície.
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PODMIENEČNÉ ZASTAVENIE TRESTNÉHO STÍHANIA
Soňa Strýčková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetný článok sa zaoberá vybranými aspektmi právnej úpravy inštitútu podmienečného
zastavenia trestného stíhania. Autor sa zameriava na účel, podmienky a následky aplikácie uvedeného
inštitútu v trestnom konaní.
Kľúčové slová: odklon v trestnom konaní, podmienečné zastavenie trestného stíhania, rozhodnutie
v prípravnom konaní, skúšobná doba, poškodený
Abstract: The present article deals with selected aspects of the legislation of the conditional
suspension of prosecution. The author focuses on the purpose, conditions and consequences of the
application of listed legal institute in criminal proceeding.
Key words: diversions in the criminal proceedings, conditional suspension of prosecution, test period,
aggrieved party
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STRUČNÁ
STÍHANIA

DEFINÍCIA

INŠTITÚTU

PODMIENEČNÉHO

ZASTAVENIA

TRESTNÉHO

Podmienečné zastavenie trestného stíhania je samostatný právny inštitút, ktorý má zákonom
stanovené podmienky aplikácie, ktorého právna úprava je obsiahnutá v druhej hlave piatom diely
Trestného poriadku s názvom hlavy Prípravné konanie a názvom dielu Rozhodnutia v prípravnom
konaní.
Podmienečné zastavenie trestného stíhania je jedným z odklonov v trestnom konaní, ktoré
možno bezpochybne považovať za prínos resp. novum v klasickom vedení trestného konania možno
charakterizovať ako alternatívny trestno - procesný spôsob riešenia trestnej veci, ktorý ma po splnení
zákonom stanovených podmienok umožniť, aby bola prejednávaná trestná vec ukončená bez
potrestania páchateľa.
V súvislosti s vyššie uvedeným zaradením podmienečného zastavenia trestného stíhania medzi
odklony v trestnom stíhaní možno tento inštitút v zmysle definície odklonov podľa JUDr. Jaroslava
Klátika, PhD. definovať ako:
alternatívny trestnoprocesný spôsob riešenia trestnej veci s cieľom odľahčiť preťaženosť
trestných súdov, ušetriť obvineného traumy z prejednania veci na hlavnom pojednávaní, zvýšiť
výchovný účinok na obvineného;
osobitný spôsob vybavenia trestnej veci prokurátorom v prípravnom konaní alebo súdom, ktorí
sa na základe svojho fakultatívneho uváženia rozhodnú vybaviť trestnú vec skôr, ako by sa
nariadilo procesne náročné hlavné pojednávanie;
trestnoprávny inštitút, aplikáciou ktorého dochádza k rýchlosti, efektívnosti, hospodárnosti
1
a celkovému zjednodušeniu trestného konania.
2

ÚČEL RESP. ZÁMER ZAKOTVENIA INŠTITÚTU PODMIENEČNÉHO ZASTAVENIA
TRESTNÉHO STÍHANIA DO USTANOVENÍ §§ 216 A 217 REKODIFIKOVANÉHO
TRESTNÉHO PORIADKU

V súvislosti so samotným účelom resp. zámerom zakotvenia inštitútu podmienečného
zastavenia trestného stíhania do ustanovení Trestného poriadku je potrebné poukázať predovšetkým
na samotný účel rekodifikácie Trestného poriadku, ktorým v zmysle anotácie k Dôvodovej správe
k zákonu č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok bolo zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie
a zhospodárenie trestného procesu, čím sa zabezpečí účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov
fyzických osôb a právnických osôb, ako aj ochrana celospoločenských záujmov.
Uvedená Dôvodová správa ďalej predpokladala, že rekodifikáciou Trestného poriadku sa vyššie
naznačené ciele majú dosiahnuť čo najdôslednejším rešpektovaním základných práv a slobôd, ale
zároveň pri zohľadnení celospoločenských záujmov účinným bojom s kriminalitou.

1

KLÁTIK, J.: K histórií, pojmu a účelu odklonu v trestnom konaní. In- Bulletin slovenskej advokácie, roč. 14, č. 3, 2008, s. 27.
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Opodstatnenosť zakotvenia inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania sa v zmysle
Dôvodovej správy k zákonu č. 301/2005 Z. z. prejavila predovšetkým v tom, že rekodifikácia Trestného
poriadku predpokladala, že podstatná časť trestných vecí sa bude vybavovať mimo procesne ako aj
časovo náročného hlavného pojednávania, pričom podmienečné zastavenie trestného stíhania ako
jedna z foriem skráteného konania, by malo podstatne odbremeniť súdy od prejednávaní vecí
v hlavnom pojednávaní, ktoré však naďalej zostane zákonnou formou rozhodovania a obvinenému
zostane zachované právo trvať na jeho riadnom uskutočnení.
3.

PODMIENKY APLIKÁCIE INŠTITÚTU PODMIENEČNÉHO ZASTAVENIA TRESTNÉHO
STÍHANIA

Aplikácia podmienečného zastavenia trestného stíhania prichádza do úvahy práve vtedy, keď
možno reálne predpokladať vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu obvineného, že v prípade
odsudzujúceho rozsudku by bol uložený podmienečný trest odňatia slobody a s najväčšou
2
pravdepodobnosťou by sa obvinený v skúšobnej dobe osvedčil.
Podmienečné zastavenie trestného stíhania je možné v trestnom konaní aplikovať kedykoľvek
v čase od vznesenia obvinenia až do podania obžaloby prokurátorom na súd.
Stanovenie presnej časti trestného konania v rámci, ktorého je prokurátor oprávnený
podmienečne zastaviť trestné stíhanie voči obvinenému dáva v rámci prípravného konania priestor na
vyriešenie určitých prípadov v čo možno najkratšom čase, a to najskôr bezprostredne po vznesení
obvinenia.
Vzhľadom na vyššie uvedený najskorší okamih možnosti aplikácia podmienečného zastavenia
trestného stíhania je možné bezpochybne konštatovať, že právna úprava uvedeného inštitútu v tejto
časti absolútne napĺňa cieľ rekodifikácie Trestného poriadku, ktorým ako som sa už vyššie zmienila je
zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárenie trestného procesu.
V súvislosti s podmienkami aplikácie inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania
z dôvodovej správy k rekodifikovanému Trestnému poriadku vyplýva, že tento inštitút je v zmysle jeho
zákonnej úpravy pojmovo vyjadrený slovom „možno“.
Ide teda o rozhodnutie fakultatívne, závislé na úvahe toho orgánu, ktorému zákon takéto
oprávnenie dal pri súčasnom rešpektovaní vhodnosti použitia tohto inštitútu v konkrétnom prípade, voči
konkrétnej osobe, pri splnení účelu Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorým sa rozumie chrániť
práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie
Slovenskej republiky pred protiprávnym konaním, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak
tento neustanovuje inak.
Uvedené fakultatívne rozhodnutie patrí v rámci prípravného konania výlučne do právomoci
3
prokurátora, ktorý sám rozhodne kedy, a či vôbec trestné konanie postúpi do súdneho konania.
Z uvedenej tzv. rozhodovacej nezávislosti prokurátora vyplýva, že tento o aplikácií predmetného
inštitútu rozhoduje bez potreby akéhokoľvek návrhu zo strany obvineného, z čoho možno jednoznačne
vyvodiť záver, že obvinenému nevzniká právny nárok na postup v trestnom konaní aplikáciou
uvedeného inštitútu.
Uvedené však na druhej strane nevylučuje oprávnenie žalovaného prokurátorovi doručiť žiadosť
o postup, ktorý ustanovenia §§ 216 a 217 Trestného poriadku umožňujú, pričom prokurátor k jeho
žiadosti môže prihliadnuť, ale nie je povinný o nej rozhodovať, ak nevidí dôvody k takémuto postupu.
Absolútnu autonómiou vôle prokurátora pri rozhodovaní o aplikácií podmienečného zastavenia
trestného stíhania za predpokladu splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok potvrdzuje aj tá
skutočnosť, že prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie aj na návrh policajta ako aj bez
tohto návrhu.
Prokurátor je oprávnený rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania obvineného
len v prípade, ak sú kumulatívne splnené zákonnom taxatívne stanovené materiálne a formálne
podmienky na takýto postup v trestnej veci.
Medzi formálne podmienky patrí:
osobe voči, ktorej bolo začaté trestné stíhanie bolo uznesením o vznesení obvinenia vznesené
obvinenie;
obvinenie bolo vznesené v konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody,
ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov;
obvinený prejavil súhlas s takýmto spôsobom vybavenia trestnej veci;
obvinený vyhlásil, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú dôvodné pochybnosti o tom, že
jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, určito, vážne a zrozumiteľne,

2
3

MINÁRIK, Š. a kol.: Trestný poriadok s vysvětlivkami. IURA EDITION, 2006. ISBN 80-8078-077-3, s. 378.
ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok s komentárom. Žilina: Eurokódex, 2006. ISBN 80-88931-48-7, s.361.
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obvinený nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel
dohodu alebo urobil iné opatrenia na jej náhradu;
vzhľadom na osobu obvineného s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu
možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce,
Materiálnou podmienkou, splnenie ktorej je nevyhnutné pre aplikáciu podmienečného zastavenia
trestného stíhania sa v zmysle ustálenej judikatúry súdov rozumie skutočnosť, vzhľadom na osobu
obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie
považovať za dostačujúce.
V súvislosti s vyššie vymenovanými zákonom taxatívne určenými podmienkami aplikácie inštitútu
podmienečného zastavenia trestného stíhania si v rámci tohto článku dovolím podrobnejšie vyjadriť sa
len niektorým z nich.
Požadovaný súhlas obvineného s aplikáciou uvedeného odklonu v trestnom konaní v jeho
trestnej veci musí obsahovať také znenie, ktoré vylučuje potenciálny vznik akýchkoľvek pochybností
alebo nezrovnalostí o dobrovoľnosti jeho súhlasu s uvedomením si právnych následkov, ktoré
poskytnutie predmetného súhlasu vyvolá.
Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenia Trestného poriadku upravujúce materiálne podmienky
aplikácie podmienečného zastavenia trestného stíhania vyslovene nestanovujú podmienky formy
prejaveného súhlasu, je možné predmetný súhlas poskytnúť aj ústne.
Ďalšou formálnou podmienkou aplikácie podmienečného zastavenia trestného stíhania je
vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný.
Uvedené vyhlásenie obvinený vykonáva výlučne za účelom zamýšľaného procesného postupu
v trestnom konaní, ktorým účelne sleduje dosiahnutie v medziach zákona ponúkanej výhody
spočívajúcej v upustení od ďalšieho trestného stíhania.
Vzhľadom na uvedené bude v súvislosti s riadnym splnením tejto podmienky postačujúce
stručné vyhlásenie obvineného, že spáchal práve ten skutok a práve v takom rozsahu, za ktorý je
4
stíhaný, a to s odkazom na skutok opísaný v uznesení o vznesení obvinenia.
Na tomto mieste si dovolím poukázať na rozdielnosť súčasnej právnej úpravy resp. formulácie
obsahu tejto obligatórnej podmienky a právnej úpravy starého trestného poriadku.
Zatiaľ čo v starom Trestnom poriadku bol obsah tejto podmienky formulovaný ako priznanie sa
obvineného k trestnému činu, v súčasnosti
je tento formulovaný ako vyhlásenie obvineného
k spáchaniu skutku.
Vyššie uvedené preformulovanie tejto podmienky je zaiste na správnom mieste.
Napriek preformulovaniu predmetnej obligatórnej podmienky pre aplikáciu inštitútu
podmienečného zastavenia trestného stíhania, ktorá v prípade starého trestného poriadku evokovala
priznanie viny obvineného,
odborná verejnosť poukázala na problematiku vzťahu tohto inštitútu
v znení rekodifikovaného Trestného poriadku k inštitútu prezumpcie neviny.
Na tomto mieste si dovolím poukázať na závery z diskusií o uvedenej problematike, ktoré
prezentovali vo svojich vyjadreniach JUDr. Maroš Žilinka, JUDr. Jolana Fuchsová a JUDr. Martin
Puchalla, PhD.
súhlas obvineného spolu s jeho vyhlásením o tom, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný nie je
priznaním viny za trestný čin, ale len prejavom jeho vôle, ktorého jediným účelom je dosiahnutie
výhody v trestnom konaní v podobe upustenia od ďalšieho trestného stíhania;
na obvineného, ktorému bolo uznesením prokurátora lebo súdu podmienečné zastavené trestné
stíhanie sa nemožno hľadieť ako na vinného, nakoľko prelomenie zásady prezumpcie neviny t.j.
uznanie obvineného za vinného možno len právoplatným odsudzujúcim rozsudkom alebo
trestným rozkazom;
zásada prezumpcie neviny sa vzťahuje aj na obvineného, ktorému bolo podmienečné zastavené
trestné stíhanie;
právoplatnosťou rozhodnutia o osvedčení sa obvineného nie sú rozhodnutiami o nevine
obvineného;
evidencia právoplatných podmienečných zastavení trestného stíhania v registri trestov nie je
v rozpore s prezumpciou neviny, pričom táto evidencia má význam len pre postup
a rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní a súdov v prípadných nových trestných
5
stíhaniach tej istej osoby.
Splnenie zákonných podmienok na podmienečné zastavenie trestného stíhania okrem
iného aj alternatívne predpokladá uzavretie dohody o náhrade škody, ktorá bola trestným činom
spôsobená.

4

ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok s komentárom. Žilina: Eurokódex, 2006. ISBN 80-88931-48-7, s.361.
ŽILINKA, M.: Ešte raz k podmienečnému zastavenie trestného stíhania a zmieru c/a prezumpcia neviny. In- Bulletin slovenskej
advokácie, 13, č. 6, 2008, s. 46-51.
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Vyjadrenie alternatívne predpokladá znamená, že povinnosť nahradiť škodu
poškodenému sa výslovne uvádza v texte uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania
výlučne vtedy, ak k náhrade škody spôsobenej poškodenému zo strany obvineného ešte nedošlo.
V súvislosti s náhradou škody je však potrebné poznamenať, že poškodenému je
obvinený povinný nahradiť len tzv. reálne vzniknutú škodu s vylúčením náhrady nemajetkovej ujmy
vyčíslenej v peniazoch, pričom zastávam názor, že uvedené vylúčenie náhrady nemajetkovej ujmy by
malo byť de lege ferenda odstránené, čím by sa zabezpečilo posilnenie postavenie poškodeného
a následné odbremenenie civilných súdy od podávania návrhov vo veciach nemajetkovej ujmy
spôsobenej trestným činom.
Trestný poriadok v ustanovení § 216 ods. 6 vymenúva situácie, v prípade ktorých nie možné
tento inštitút aplikovať, a to ani v prípade splnenia vyššie vymenovaných podmienok.
Ide o situácie ak:
trestným činom bola spôsobená smrť osoby;
je vedené trestné stíhanie pre korupciu;
je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre
trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti.
1

NÁSLEDKY
STÍHANIA

APLIKÁCIE

INŠTITÚTU

PODMIENEČNÉHO

ZASTAVENIA

TRESTNÉHO

O podmienečnom zastavení trestného stíhania rozhoduje súd a v prípravnom konaní prokurátor
formou uznesenia.
V predmetnom uznesení sa obvinenému určí skúšobná doba, a to v dĺžke trvania jeden až päť
rokov, pričom táto sa začína plynúť okamihom právoplatnosti uznesenia o podmienečnom zastavení
trestného stíhania.
Obvinenému, ktorý uzavrel s poškodeným dohodu o náhrade škody t.j. škodu, ktorú činom
spôsobil, avšak ktorá ešte doposiaľ neuhradil, v predmetnom uznesení o podmienečnom zastavení
trestného stíhania mu sa uloží povinnosť, spôsobenú škodu v priebehu skúšobnej doby nahradiť.
Obvinenému možno tiež v uznesení uložiť, aby v skúšobnej dobe dodržiaval primerané
obmedzenia a povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život alebo aby sa zdržal činnosti, ktorá
viedla k spáchaniu prečinu.
Ak sa preukáže, že obvinený v priebehu skúšobnej doby viedol riadny život, splnil povinnosť
nahradiť spôsobenú škodu a vyhovel aj ďalším uloženým obmedzeniam a povinnostiam, prokurátor
rozhodne, že sa obvinený osvedčil.
V opačnom prípade prokurátor rozhodne, a to aj počas skúšobnej doby, že sa v trestnom stíhaní
pokračuje. O osvedčení alebo o pokračovaní v trestnom stíhaní vydá uznesenie.
Ak do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby nebolo vydané rozhodnutie podľa o osvedčení
sa obvineného bez jeho zavinenia, má sa za to, že sa osvedčil.
Nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o osvedčení obvineného alebo márnym uplynutím
lehoty dvoch rokov od skončenia skúšobnej doby (t.j. ak nastane zákonná fikcia osvedčenia
obvineného) nastávajú voči obvinenému účinky zastavenia trestného stíhania, ktoré tvorí prekážku
právoplatne rozhodnutej veci podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku.
Dôvodom zavedenia inštitútu fikcie osvedčenia sa obvineného do ustanovení Trestný poriadok
upravujúcich tento inštitút spočíva predovšetkým vo vytvorení objektívnej situácie právnej istoty pre
obvineného, ktorý si bude istý, že riadnym splneným uložených povinností získa výhodu vo forme
zastavenia trestného stíhania voči jeho osobe.
V súvislosti s otázkou aké následky vyvoláva aplikácia podmienečného zastavenia trestného
stíhania je potrebné na záver tejto podkapitoly konštatovať, že samotné uznesenie o podmienečnom
zastavení trestného stíhania, ktoré nadobudlo právoplatnosť je rozhodnutím dočasným, ktorým sa síce
rozhodlo právoplatne, avšak nie s konečnou platnosťou. Až v momente, keď rozhodnutie o tom, že sa
obvinený osvedčil nadobudne právoplatnosť, alebo nastane vyššie spomínaná zákonná fikcia
6
osvedčenia obvineného, nastanú účinky zastavenia trestného stíhania a vzniká prekážka res iudicata
resp. prekážka ne bis in idem.

6

KLÁTIK, J.: Podmienečné zastavenie trestného stíhania – alternatívny spôsob riešenia trestnej veci. In- Justičná revue, 59, 2007, č.
1, s. 31-39.
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2

POROVNANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY INŠTITÚTU PODMIENEČNÉHO ZASTAVENIA
TRESTNÉHO STÍHANIA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 301/2005 Z. Z. A ZÁKONA Č. 141/1961 ZB.

Napriek skutočnosti, že inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania existoval resp. bol
zakomponovaný ešte do ustanovení tzv. starého Trestného poriadku, ustanovenia §§ 216 a 217
rekodifikovaného Trestného poriadku pojednávajúce o podmienečnom zastavení trestného stíhania až
na novelu Trestného poriadku zákonom č. 262/20011 Z. z., prostredníctvom ktorej sa precíznejšie
vyjadrili podmienky aplikovania inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania, a to tak, aby sa
aplikácia tohto inštitútu vzťahovala na verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa len
v prípade, ak nebol trestný čin spáchaný v súvislosti s ich právomocou a zodpovednosťou,
nezaznamenali žiadne zmeny.
V Dôvodovej správe k vyššie uvedenej novele sa uvádza, že nie je žiaden dôvod, aby sa
obmedzenia pre podmienečné zastavenie trestného stíhania vzťahovali na verejného činiteľa alebo
zahraničného verejného činiteľa v prípadoch, ak bol trestný čin spáchaný mimo súvislosť s výkonom ich
7
právomoci a v rámci ich zodpovednosťou.
Podmienečné zastavenie trestného stíhania bolo do ustanovení §§ 307 a 308 tzv. starého
Trestného poriadku zavedené novelou - zákonom č. 247/1994 Z. z., pričom systematicky bol tento
inštitút zaradený do tretieho oddielu devätnástej hlavy Trestného poriadku s názvom osobitné spôsoby
konania.
Pôvodná právna úprava v porovnaní so súčasnou právnou úpravou vykazuje nasledovné
odlišnosti:
Ako prvú možno reflektovať odlišnosť vecného obmedzenia aplikácie predmetného inštitútu
v dôsledku rekodifikáciou Trestného poriadku zavedeného členenia trestných činov na zločiny
a prečiny.
Dôležitosť tejto zmeny pri aplikácii podmienečného zastavenia trestného stíhania je obzvlášť
významná, nakoľko aplikácia je možná len v prípade prečinu, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia
slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov.
Druhou významnou odlišnosťou je vymedzenie časového obdobia resp. úseku trestného
konania, v rámci ktorého je prokurátor oprávnený aplikovať uvedený inštitút.
Zatiaľ čo v prípade rekodifikovaného Trestného poriadku ide o úsek trestného konania od
vznesenia obvinenia do podania obžaloby, podľa starej právnej úpravy bolo možné tento inštitút
aplikovať až po skončení vyšetrovania.
Rovnako v starej právnej úprave absentovalo ustanovenie ohľadne skutočnosti, že prokurátor
tak môže urobiť na návrh policajta, alebo aj bez návrhu.
Ďalšia zmena sa týkala taxatívne uvedených podmienok, splnenie ktorých bolo nevyhnutné na
schválenie podmienečného zastavenia trestného stíhania.
Konkrétne sa jedná o prípad, kedy podľa novej právnej úpravy sa podmienka priznania sa
obvineného k spáchaniu trestného činu nahradila podmienkou vyhlásenia obvineného, že skutok, za
ktorý je stíhaný spáchal, pričom nesmú byť pochybnosti o tom, že toto vyhlásenie bolo urobené
slobodne, vážne a zrozumiteľne.
V poradí ďalšou zmenou, bola aj zmena týkajúca sa úpravy skúšobnej doby, a to konkrétne jej
predĺženie z pôvodnej dĺžky šesť mesiacov až dva roky na výmeru jedného až piatich rokov..
Predĺžila sa aj doba tzv. fikcie osvedčenia z jedného roku na dva roky, pričom samotná fikcia
znamená, že obvinený sa osvedčil, ak bez jeho zavinenia nedošlo k vydaniu rozhodnutia o jeho
osvedčení sa alebo rozhodnutia o pokračovaní trestného stíhania v priebehu uvedených dvoch rokov.
3

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR O POČTE OSÔB,
V PRÍPADE KTORÝCH BOL APLIKOVANÝ INŠTITÚT PODMIENEČNÉHO ZASTAVENIA
TRESTNÉHO STÍHANIA

Na záver môjho článku si dovolím poukázať na štatistické údaje Ministerstva spravodlivosti SR
zverejnené na webovom sídle predmetného ministerstva o počte osôb, v prípade ktorých bol aplikovaný
inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania.

7

Dôvodová správa k zákonu č. 262/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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Graf 1: Štatistické údaje o počte osôb, v prípade ktorých bol aplikovaný inštitút podmienečného
zastavenia trestného stíhania
Z uvedenej štatistiky vyobrazenej vyššie v grafe je zrejmé, že napriek cieľom, ktorých
dosiahnutie si stanovila rekodifikácia Trestného poriadku t.j. zefektívnenie, zjednodušenie, zrýchlenie
a zhospodárenie trestného procesu vybavením podstatnej časti trestných vecí mimo procesne ako aj
časovo náročného hlavného pojednávania sa dosiahnuť aplikáciou inštitútu podmienečného zastavenia
trestného stíhania nepodarilo, nakoľko tendencia aplikácie predmetného inštitútu v rámci trestného
konania každým rokom podstatne klesá.
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PROBÁCIA V TRESTNOM KONANÍ
Miroslav Sura
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnou úpravou a postavením probačného úradníka. Cieľom článku je
poukázať na práva a povinnosti probačného úradníka pri výkone svojej činnosti, ako aj poukázať na
niektoré problémy aplikačnej praxe.
Kľúčové slová: probácia, mediácia, probačný úradník, účel trestu
Abstract: The article deals with the legislation and the status of a probation officer. The purpose of the
article is to highlight the rights and duties of probation officer, as well as to point out some problems of
the legal application.
Key words: probation, mediation, probation officer, the purpose of punishment

1

ÚVOD
„V tradičnom pojatí modelu trestajúcej justície bola a doposiaľ do značnej miery stále je,
primárnou obeťou trestného činu práve spoločnosť. Všetky sily a prostriedky sú preto sústreďované na
ochranu spoločnosti pred páchateľmi, ohrozujúci verejný záujem. Počas trestného procesu je obeti
prisudzované skôr pasívne postavenie, keďže na výkone trestnej justície sa zúčastňuje len v pomerne
1
malom rozsahu a iba v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu škody.“
V dôsledku vývoja a presadzovania restoratívnej koncepcie trestania v rámci právnych poriadok
štátov Európy a s oneskorením aj na území Slovenskej republiky sa čoraz viac do popredia dostáva
koncept ukladania miernejších druhov sankcii a teda napĺňanie zamýšľaného cieľa, kedy trest odňatia
slobody má slúžiť ako posledná inštancia potrestania páchateľa trestného činu. „Aj platné trestné právo
po rekodifikácii Trestného zákona a Trestného poriadku vychádza zo zásady pomocnej úlohy trestnej
represie, to znamená, že štátne donútenie trestnoprávnymi prostriedkami treba používať len vtedy, ak
2
neexistuje iné riešenie, ako dosiahnuť súlad správania ľudí s právom (princíp ultima racio).“
V dôsledku uvedených vývojových trendov sa v roku 2001 kreovala pracovná skupina, ktorej
cieľom bola príprava konceptu probačnej a mediačnej služby. „V apríli 2002 bol spustený tento pilotný
projekt na Okresných súdoch Bratislava IV, Nové Zámky a Spišská Nová Ves. V rámci pilotného
projektu bolo probačným a mediačným úradníkom pridelených celkovo 55 mediačných spisov, kde na
strane poškodeného vystupovali tak fyzické ako i právnické osoby a výška spôsobenej škody sa
pohybovala v rozmedzí od 80,- Sk do 44 353,- Sk a 112 probačných spisov, v rámci ktorých bola
páchateľovi popri treste uložená aj povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom, resp.
3
povinnosť zaplatiť dlžné výživné.“ Výsledok pilotného projektu poslúžil ako základ pri koncipovaní
paragrafového znenia zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Tak ako uvádza dôvodová správa k zákonu č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných
úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov „koncepcia vychádza z nového poňatia
restoratívnej justície, ktorá kladie dôraz na odstránenie konfliktu, ktorý vznikol medzi páchateľom
trestného činu a poškodeným (resp. obeťou). Zároveň potláča tradičné chápanie trestného činu ako
útoku na štát, resp. spoločnosť a zdôrazňuje poškodenie konkrétnej obete trestného činu. V trestnom
procese sa preto počíta nielen s aktívnou úlohou obvineného, ale aj s individuálnym zohľadnením
záujmov a potrieb poškodených a ďalších dotknutých subjektov.“
Okrem koncepcie, ktorá vychádza z nového poňatia restoratívnej koncepcie, jednou zo
základných zásad je aj prezentovaná snaha štátu o dekriminalizáciu a depenalizáciu, resp. snaha
spočívajúca v uplatňovaní miernejších inštitútov represívnej politiky, a tak dodržiavať stanovené ciele
na posilnenie nástrojov reálnej prevýchovy páchateľov trestných činov.

1
2
3

PIFKOVÁ, N.: Probačná a mediačná služba v trestnom konaní; Justičná revue, 62, 2010, č.5
IVOR, J.: Trestné právo procesné; IURA EDITION, Bratislava 2006
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2

PRÁVNA ÚPRAVA PROBÁCIE V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Základ právnej úpravy probácie a mediácie je vyjadrený v zákone č. 550/2003 Z. z. o probačných
a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom v zmysle dôvodovej správy
„podstatou probácie je konštruktívna metóda prevýchovy a iného pozitívneho ovplyvňovania správania
sa páchateľa trestného činu, ktorá je založená na vzájomnej kombinácii prvkov kontroly, pomoci
a poradenstva.“
Vyššie uvedená podstata probácie sa premietla do paragrafového znenia v § 2 odsek 1 písmeno
a), v rámci ktorého sa na účely tohto zákon probáciou rozumie:
„organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným,
kontrola výkonu trestu nespojeného s odňatím slobody vrátane uloženej povinnosti alebo
obmedzenia,
dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby pri podmienečnom prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody,
pomáhanie obvinenému v priebehu skúšobnej doby a počas kontroly výkonu trestov
nespojených s odňatím slobody, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli
uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.“
Zákon č. 550/2002 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch ďalej upravuje činnosť
probačného a mediačného úradníka, súčinnosť probačného a mediačného úradníka so štátnymi
orgánmi a s ďalšími inštitúciami, predpoklady na výkon funkcie probačného a mediačného úradníka,
práva a povinnosti probačného a mediačného úradníka, mlčanlivosť.
V zmysle § 7 ods. 1 písmeno b) bod 5 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je služobným úradom probačného úradníka súd. V rámci zákona
o štátnej službe v § 14 sú upravené podmienky prijatia na príslušné štátnozamestnanecké miesto, resp.
prijatia do štátnej služby. Zákon v uvedených podmienkach špecifikuje požiadavky prijatia do štátnej
služby nasledovne:
dosiahol vek 18 rokov
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
je bezúhonný
spĺňa kvalifikačné predpoklady
je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby
má trvalý pobyt na území Slovenskej rebupliky
ovláda štátny jazyk
ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis,
ktorý vydá najvyšší služobný úrad
úspešne absolvoval výberové konanie na prípravnú štátnu službu alebo spĺňa predpoklady na
dočasnú štátnu službu podľa § 25 ods. 2 písm. a) a c)
je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu, ak sa
toto oprávnenie na výkon štátnej služby požaduje
Právna úprava probácie v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon :
§ 50 ods. 4 písmeno a) kedy súd môže ustanoviť probačný dohľad ak odsúdený neviedol
v skúšobnej dobe riadny život a riadne nevykonal iné uložené sankcie a neplnil uložené
obmedzenia a povinnosti
§ 51 a § 52 podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
§ 53 ods. 3 v rámci výkonu trestu domáceho väzenia, kedy odsúdený môže opustiť svoje
obydlie s predchádzajúcim súhlasom probačného úradníka
§ 68 odsek 1 v rámci podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody môže súd
nariadiť probačný dohľad
§ 101 ods. 3 písmeno a) pri podmienečnom upustení od potrestania môže súd ustanoviť nad
mladistvým probačný dohľad
§ 103 ods. 3 v prípade ak ochrannú výchovu nemožno vykonať ihneď súd nariadi do jej
začiatku dohľad probačného úradníka a v zmysle odseku 5
§ 107 ods. 1 písmeno a) môže súd a v prípravnom konaní prokurátor mladistvému uložiť
výchovné povinnosti a obmedzenia, najmä aby sa podrobil probačnému dohľadu
§ 119 podmienečný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným
dohľadom
Právna úprava probácie v rámci zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok:
§ 25 v ktorom sa probačný úradník považuje za pomocnú osobu
§ 31 a § 32 kde sa stanovujú podmienky vylúčenia iných osôb v trestnom konaní
§ 46 ods. 6 kedy prostredníctvom probačného úradníka môže poškodený uplatniť návrh na
uzavretie zmieru alebo dohody s páchateľom
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§ 54 ods. 1 možnosť splnomocnenca zúčastnenej osoby alebo poškodeného uplatňovať
návrhy prostredníctvom probačného úradníka
§ 56 ods. 1 úkony trestného konania vykonáva probačný úradník vo svojom obvode spravidla
osobne
§ 69 ods. 1 v rámci ktorého má probačný úradník právo nazerať do spisov okrem prípadov
výnimiek definovaných v tomto ustanovení
§ 80 nahradenie väzby dohľadom probačného úradníka
§ 82 ods. 3plnenia a kontrola uložených povinností a obmedzení probačným úradníkom
§ 435 kontrola výkonu trestu domáceho väzenia
§ 437 možnosť poverenia probačného úradníka kontrolou výkonu trestu zákazu činnosti
§ 455 probačný úradník ako osoba zabezpečujúca výkon ochranného dohľadu
§ 458 ods. 2 probačný úradník, ktorý vykonával ochranný dohľad, môže podať návrh na
prepustenie z výkonu ochranného dohľadu
Mám za to, že právna úprava, čo týka inštitútu probácie ale aj inštitútu mediácie je značne
rozdrobená a snahou zákonodarcu by malo byť zjednodušiť prehľadnosť a vytvoriť tak ucelený koncept
právnej úpravy probácie. Nesporným faktom však ostáva skutočnosť, že probácia sa v rámci aplikačnej
praxe stretáva s väčšími problémami ako je jej rozdrobená právna úprava.
-

3

CIEĽ PROBÁCIE

Definovanie cieľu probácie úzko súvisí s vymedzením tohto pojmu. Samotný zákon o probačných
a mediačných úradníkoch obsahuje legálne vymedzenie probácie tak ako už bolo uvedené vyššie.
Odborná verejnosť vníma tento inštitút nasledovne.
„Probácia a mediácia predstavujú alternatívny spôsob riešenia trestnej činnosti, ktorého cieľom je
prispieť k posilňovaniu dôvery verejnosti v trestnú spravodlivosť, usilujú o resocializáciu páchateľov
trestných činov, snažia sa ich motivovať k zodpovednosti za svoje konanie a spolupodieľať sa na
4
riešení spôsobených škôd.“
„Probáciou nazývame inštitucionalizovaný dohľad nad správaním páchateľov trestného činu,
spojený s určitými prvkami pomoci, uľahčujúci resocializáciu páchateľa. Ide teda o metódu prevýchovy
5
v kombinácii s uplatňovaním iných pozitívnych vplyvov na chovanie páchateľa trestného činu.“
6
„Probácia je taktiež považovaná za druh trestu, ktorý je vykonávaný na slobode.“ V odbornej
literatúre sa môžeme stretnúť aj s negatívnym vymedzením inštitútu probácie: „Probáciu nemožno
chápať ako prejav rezignácie na splnenie účelu trestu, alebo ako zmiernenie trestnej represie
a zhovievavý postoj k páchateľovi trestného činu. Jej význam spočíva v diferencovanejšom prístupe
a zaobchádzaní s páchateľmi rôznych trestných činov, vo využití iných – účinnejších prostriedkov ako
reakcií na menej závažnú kriminalitu, a to vo vytvorení lepších podmienok a možností postihu
7
závažnejších trestných činov.“
„Termín probácie sa môže používať i pre určité označenie stavu, systému a procesu:
probácia ako stav: označuje postavenie podmienečne odsúdeného, ktorý nie je na jednej
strane slobodným občanom, ale na strane druhej nie je ani vo výkone nepodmienečného trestu
- probácia ako systém: označuje organizačnú súčasť trestnej spravodlivosti
8
probácia ako proces: označuje súbor funkcií, činností a služieb.
Na základe vyššie uvedeného môžem konštatovať, že uplatňovanie inštitútu probácie má naplniť
cieľ trestu, resp. dosiahnutie splnenia účelu trestu a zároveň pozitívne vplývať na páchateľa trestného
činu a zároveň ho motivovať k resocializácii a vedeniu riadneho života.
Dosiahnutie účelu trestu za pomoci probácie sa javí ako kľúčový fakt, ktorý sa napĺňa samotnou
činnosťou probačného úradníka. Ak sa však pozrieme na výkon niektorých alternatívnych trestov mám
za to, že zmysel probácie v rámci jej preventívneho pôsobenia a resocializácie uniká, v dôsledku
nízkeho stavu probačných úradníkov a z tohto dôvodu aj ich preťaženosti. Príkladom bude výkon trestu
povinnej práce, kedy probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený
trest vykonať, prejedná s odsúdeným podmienky výkonu trestu povinnej práce. V praxi už pri samotnom
výkone trestu probačný a mediačný úradník nevykonáva fyzickú kontrolu odsúdeného a na tento účel
postačujú informácie z obce, resp. od poskytovateľa práce, že odsúdený plní stanovený rozsah prác
v stanovenom čase. Mám za to, že uvedený postup je nesprávny, resp. informovanie týmto spôsobom
4
VĚTROVEC, V., NEDOROST, L., SOVÁK, Z., ADAMCOVÁ, Z.: Zákon o mediaci a probaci. komentář. Praha: EUROLEX BOHEMIA
s.r.o., 2002
5
UHRIN. S.: Úvod do mediácie a probácie, Univerzita J. A. Komenského v Prahe, Praha, 2008
6
OUŘEDNÍČKOVÁ, L., ŠTERN, P. a kol.: Príručka pro probaci a mediaci, Praha 2001
7
UHRIN. S.: Úvod do mediácie a probácie, Univerzita J. A. Komenského v Prahe, Praha, 2008
8
ROZUM, J., KOTULAN, P., VŮJTĚCH, J. Výzkum nově zavedných prvků probace do trestního práva ČR. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 2000
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považujem za nedostatočné a výsledok nevedie k dosiahnutiu účelu trestu, nakoľko bez reálnej kontroly
nemusí k výkonu tohto trestu dôjsť.
V rámci preťaženosti probačných úradníkov je na mieste zavedenie maximálneho možného
počtu prideľovaných spisov na základe vzoru z Rakúska, kde toto obmedzenie je stanovené na
maximum 30 spisov. Riešením vzniknutej situácie teda vidím v obmedzení počtu prideľovaných spisov,
prípadne ustanovenie probačných asistentov, ktorí by poskytovali súčinnosť probačným úradníkom
s cieľom zefektívniť výkon probačnej služby.
4

ČINNOSŤ PROBAČNÉHO ÚRADNÍKA

„Činnosť probačných a mediačných úradníkov má za úlohu predovšetkým:
integráciu páchateľa – začlenenie páchateľa do spoločnosti bez ďalšieho porušovania
zákonov, jeho uplatnenie a sebarealizácia v spoločnosti
ochrana spoločnosti – účinným riešením konfliktných stavov spojených s trestným
9
konaním a efektívnym zaistením realizácie uložených alternatívnych trestov a opatrení.“
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 550/2003 Z. z. probačný úradník má napomáhať aby bola vec
prejednaná niektorým z osobitných spôsobov konania alebo aby mohol byť uložený a vykonaný trest
nespojený s odňatím slobody alebo aby väzba mohla byť nahradená iným vhodným opatrení. Na
zabezpečenie tohto účelu zákon taxatívne vymedzuje povinnosti a opatrenia, ktoré probačný úradník je
povinný zabezpečiť, resp.:
obstaráva podklady týkajúce sa osoby obvineného o jeho rodinnom, sociálnom a
pracovnom prostredí,
utvára podmienky na rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo
schválení zmieru,
uskutočňuje úkony na účely uzavretia dohody medzi poškodeným a obvineným o náhrade
škody, ktorá vznikla trestným činom, alebo na účely odstránenia ujmy, ktorá vznikla
trestným činom,
vykonáva dohľad nad správaním obvineného v priebehu skúšobnej doby a kontrolu
výkonu trestov nespojených s odňatím slobody,
uskutočňuje pri výkone probácie a mediácie ďalšie úkony v trestnom konaní.
„K zahájeniu výkonu probačného dohľadu dochádza na základe uloženia alternatívneho trestu
alebo opatrenia, ktorý súd určil v priebehu skúšobnej doby. Probačný úradník kontaktuje odsúdeného a
10
vyzve ho k úvodnej konzultácii.“
Samotný výkon probačného dohľadu môžeme rozdeliť do troch fáz. Prvá fáza spočíva
v úvodnom kontakte probačného úradníka s odsúdeným, pričom probačný úradník zisťuje informácie,
ktoré sú relevantné pre výkon dohľadu, napr. kontaktné údaje. Druhá fáza je kreovanie probačného
programu, ktorý je imanentnou súčasťou probačného dohľadu. „Probačný program je postavený na
týchto princípoch:
Probačný program slúži k individuálnej špecifikácii dohľadu a jeho realizácii.
Probačný program vytvára probačný úradník na začiatku skúšobnej doby. V prípade
potreby priebežne tento program aktualizuje.
Základom probačného programu je jeho dodržiavanie klientom.
Predmetom probačného programu je jednanie s človekom, nielen práca s formulárom
11
Pravidlá dohľadu musia byť jasne formulované.“
Posledná tretia fáza probačného dohľadu spočíva v administratívnom úkone skončenia veci,
resp. ukončenia spisu.
Probácia je nesporne inštitútom, ktorý má svoje miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky,
a za pomoci ktorého sú preukázateľne dosahované pozitívne výsledky v procese resocializácie
a vedenia riadneho života páchateľov trestných činov, za splnenia výchovného charakteru a dosiahnutia
účelu trestu.
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OCHRANA OSÔB A MAJETKU V PODMIENKACH MIESTNYCH
SAMOSPRÁV, OBCÍ A REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ OBCÍ,
OBYTNÝCH AGLOMERÁCIÍ MENŠIEHO ROZSAHU, KTORÉ
SÚ SÚČASŤOU OBCÍ (MOŽNOSTI VYUŽITIA SÚKROMNEJ
BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY)
Peter Scholtz
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Ochrana osôb a majetku v podmienkach miestnych samospráv, obcí a regionálnych združení
obcí, obytných aglomerácií menšieho rozsahu, ktoré sú súčasťou obcí patrí medzi významné úlohy
obecnej samosprávy. Platná legislatíva umožňuje niekoľko alternatívnych riešení týchto otázok. Každé
z týchto riešení má svoje obmedzenia vyplývajúce z platných zákonov. Z uvedeného vyplýva, že je
naďalej potrebné hľadať optimálne postupy v záujme zvyšovania efektívnosti a optimalizácie
poskytovania bezpečnostných služieb obcami pri ochrane osôb a majetku
Kľúčové slová: Ochrana osôb, ochrana majetku, obecná polícia, súkromná bezpečnostná služba
Abstract: Public and property protection organised by local authorities i.e. municipalities and/or by
regional associations of municipalities and small resorts belongs to their important duties. Valid
legislation enables some alternatives for assigning such duties and services by municipalities. Any
alternative has its own limitations by the particulat law. Threfore it is still necessary to look for proper
ways to imrove efficiency and optimization of such municipality`s security duties provided to protect
public and property
Key words: Public protection, property guard, public security guard, private security guard

1.

ÚVOD

Občan ako základný sociálny prvok štátnych útvarov sa okrem pracovných, záujmových a iných
združení združuje v miestach - v obydliach, ktoré si podľa možností upravuje do takej podoby, aby sa v
obydliach cítil čo najlepšie a najbezpečnejšie. Tieto pocity sa v ňom zakorenili ešte v rámci nižších
civilizačných zoskupení – v kmeňoch. V každej skupine mal každý jedinec svoju úlohu, ktorou napĺňal
potreby spoločnosti a bezpečnosť bola jedna z najdôležitejších úloh a tejto úlohe sa veľakrát
podriaďovali iné menej dôležité úlohy tejto malej spoločnosti. Bezpečnosti sa zároveň v plnej miere
podriaďovala geografická a taktická poloha dislokácie obydlí.
Spoločnosť si v rámci svojho vývoja postupne vytvorila nielen príslušné normy správania sa,
1
dnes v podobe zákonov a iných legislatívnych noriem ale umožnila aj vznik a pôsobenie služieb, ktoré
zabezpečujú ochranu a bezpečnosť majetku, života a zdravia jednotlivca či jednotlivcov. Jednou zo
služieb, ktorá poskytuje tento servis pre právnické a fyzické osoby je aj Súkromná bezpečnostná
2
agentúra. Reguláciu vzťahov v tejto oblasti rieši zákon . Zákon v praktickej rovine dopĺňajú nariadenia
MV SR. Ide teda o zákonný spôsob riešenia problémov, v oblasti ochrany majetku, života a zdravia
jednotlivca i skupiny občanov žijúcich na určitom teritóriu územia SR, ktorý je postavený na komerčných
základoch poskytovania služieb z tejto oblasti.
Pre priblíženie vzťahu si je potrebné uvedomiť, že na fungovanie systému podľa hore
3
uvedeného zákona musia existovať minimálne dva subjekty a to:
1) právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony a
2) agentúra poskytujúca služby z tejto oblasti - držiteľka licencií (podnikanie v tejto oblasti je
licencované a prísne kontrolované Ministerstvom vnútra SR), s patričnými teoretickými vedomosťami a
praktickými skúsenosti pri poskytovaní služieb z oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorá disponuje
základným organizačným a personálnym potenciálom na tvorbu a realizáciu podobných projektov.

1
2

3

Zákon 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zmien a doplnení.
Zákon č. 473/2005 Z.z. ods. 3 a 4 o súkromnej bezpečnosti v znení zmien a doplnení.
Zákon č. 473/2005 Z.z. ods. 3 a 4 o súkromnej bezpečnosti v znení zmien a doplnení.
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Vzťah medzi uvedenými subjektmi sa realizuje formou obchodno-právnej zmluvy podľa
obchodného zákona o poskytovaní služieb, kde si tieto dva subjekty musia stanoviť obchodné
podmienky a podmienky prevádzky služieb z oblasti súkromnej bezpečnosti a objednávateľ, musí
dokladovať právnu subjektivitu práva takúto službu riešiť k daným nehnuteľnostiam, verejným
priestranstvám a iným objektom, či persónam (list vlastníctva, nájomná zmluva, kúpna zmluva,
rozhodnutie súdu atď.). Táto povinnosť sa vyžaduje okrem fyzických osôb aj od obcí, samospráv a
štátnych orgánov, ktoré tvoria jednu zmluvnú stranu v rámci poskytovaných služieb.
2.

DEFINÍCIA PROBLÉMU

Čo bráni väčšiemu využívaniu SBS v procese ochrany majetku, života a zdravia zo strany
občana, štátnych orgánov, orgánov samospráv v situácii, keď štát nezvláda poskytovať dostatočnú
ochranu záujmov občana, jednotlivca, skupiny občanov a jednotlivcov?
Štát v demokratickej spoločnosti zastáva popredné miesto pri organizovaní života a činnosti vo
svojom územnom útvare definovanom štátnymi hranicami a v plnej miere vystupuje ako hlavný aktér
zodpovedný za tvorbu systému, ktorý nesie základné atribúty zákonnosti a demokracie, pričom si
navonok zachováva znak štátneho útvaru. Podľa druhu riadenia a organizácie štátu sú z pohľadu práva
rôzne systémy organizácie (štát, zväzok štátov, federácia, konfederácia, konštitučná monarchia, atď.), a
podľa politického systému riadenia základných štátnych orgánov je to parlamentný štát, prezidentský
štát, kráľovstvo atď.
Jedným zo základných atribútov štátnej samostatnosti je zabezpečovanie vnútornej bezpečnosti,
pre občanov daného štátu. Túto úlohu plnia primárne také právne normy akými sú ústava a ústavné
zákony, zákony a ostatné právne normy, nariadenia vlády a VZN miestnych samospráv regulujúcich
vzťahy v tejto oblasti. K právnej a legislatívnej úlohe neoddeliteľne patrí aj úloha tvorby systému
aplikujúceho tieto základné dokumenty regulácie vzťahov v oblasti vnútornej bezpečnosti. K tomu, aby
mal kto okrem občana možnosť aplikovať tieto normy správania sa, musí existovať pod hlavičkou štátu
orgán, ktorému je zákonom daná kompetencia vykonávať riadenie, kontrolu a presadzovanie
bezpečnostnej politiky štátu. Toto plní primárne exekutíva tj. vláda. Vláda vo svojich kompetenciách
určuje presadzovanie bezpečnostnej politiky do vnútra štátu a predstavuje ústredný orgán štátnej
správy, ktorého úlohou je o.i. tvorba systému bezpečnosti štátu smerom dovnútra, vytváranie
dokumentov všeobecnej záväznosti regulujúcich tieto vzťahy a zabezpečenie prostredníctvom
donucovacej moci štátu plnenie týchto dokumentov. K tomuto účelu je zriadené MV SR. Jeho jednou
časťou je PPZ SR ako hlavný riadiaci orgán činnosti policajných orgánov v štáte. Toto sa člení na rôzne
úrady, odbory a iné organizačné súčasti, pričom jedným z úradov je aj Úrad súkromných
bezpečnostných služieb PPZ SR.
V demokratickej spoločnosti štát reguluje vzťahy v oblasti bezpečnosti prostredníctvom svojich
orgánov a podľa typu organizácie štátu v plnej miere dohliada nad dodržiavaním noriem správania sa
prostredníctvom svojich zložiek, alebo časť z nich deleguje zákonom na iné subjekty než štátne.
Takouto oblasťou je aj prípad oblasť súkromnej bezpečnosti. V tejto oblasti štát v plnej miere dáva
možnosť občanovi prostredníctvom ústavou garantovaného práva občana chrániť si svoj majetok,
život a zdravie štandardnou správou ochrany, ktorú poskytuje štát, alebo využiť zvýšenú ochranu
majetku a osôb, ktorá však je postavená na komerčnej úrovni v súlade so zákonom a vykonávajú ju
odborne zdatné, profesionálne riadené bezpečnostné agentúry. Tieto agentúry fungujú na základe
obchodného zákona, pričom odbornú stránku garantuje MV SR prostredníctvom udeľovania licencií
týmto subjektom. Licencovaná činnosť týchto subjektov je regulovaná po odbornej stránke nielen
metodicky, ale je aj prísne kontrolovaná MV SR. Hlavnú úlohu v kontrolnom systéme majú Krajské
riaditeľstvá PZ predovšetkým prostredníctvom svojich odborov súkromných bezpečnostných služieb.
Kompetencie týmto orgánom dáva zákon a tiež tento vymedzuje vzťah medzi orgánom a právnickým
subjektom prevádzkujúcim bezpečnostnú agentúru. Tieto vzťahy sú veľmi prísne a licenciu na
prevádzkovanie takejto služby môže dostať iba osoba, ktorá splní zákonom stanovené podmienky. V
prípade vydania licencií orgány MV SR naďalej kontrolujú každú oblasť činnosti týchto subjektov.
3.
ANALÝZA MOŽNÉHO VYUŽITIA SBS PRI ZABEZPEČOVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU
OBCOU Z POHĽADU JEJ OPRÁVNENÍ
Obec môže zriadiť svoju organizačnú zložku, ktorá dohliada nad bezpečnosťou v danom
teritóriu, ktorou je obecná polícia. Obecná polícia má vymedzené kompetencie v zákone o obecnej
4
polícii . Z uvedeného vyplýva, že v oblasti zabezpečovania ochrany života, zdravia a majetku občanov
existujú okrem orgánov štátu dve samostatné štruktúry, SBS a Obecná polícia, obe v genéze tvorby a
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zabezpečovania bezpečnosti v pôsobnosti obce. Každá z týchto zložiek má svoje výhody aj nevýhody,
a ten kto chce zabezpečovať túto službu sa musí rozhodnúť či už z ekonomických, alebo iných dôvodov
nad variantom, ktorý mu najlepšie vyhovuje. SBS je menej nákladná, nie je tu pracovnoprávny vzťah k
obci, je flexibilnejšia, operatívnejšia a zodpovednosť za prípadné škody je na subjekte, ktorý túto službu
dodáva, niekedy má vyššiu autoritu ako obecná polícia, lebo nevykonáva iba úradnícku prácu, je stále v
teréne a v kontakte s obyvateľmi, a nevykonáva represie spôsobom obecnej polície. Pokiaľ je
splnomocnená VZN, môže vykonávať aj určité iné úlohy, ktoré sú pôvodne v kompetencii obecných
polícií. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že prostriedky idú do zamestnanosti v regióne, techniky a
rozvoja služby pre obec, pričom servis je mimo starostlivosti obce. Činnosť pri ochrane majetku a osôb
je možné kedykoľvek zrušiť, respektíve rozšíriť pre jednotlivca, obyvateľa obce, občana. Kompetencie
3
podľa zákona sú vo vzťahu k objednávateľovi obdobné a tiež obdobne pôsobia voči občanovi.
4.

STANOVENIE CIEĽOV PRI ORGANIZÁCII SLUŽIEB OCHRANY A BEZPEČNOSTI

Primárnym cieľom je tu ochrana majetku vo vlastníctve obci, riešenie problémov rušenia
verejného poriadku, zamedzovanie a odhaľovanie nezákonnej činnosti právnických a fyzických osôb v
katastri obce formami a metódami, ktoré v plnej miere aplikujú poznatky policajnej vedy v tejto oblasti,
pri využití foriem managerského systému riadenia a organizácie bezpečnostnej agentúry. Jednoducho
povedané, obec pri objednaní si takýchto služieb, vie za čo platí a vyžaduje od dodávateľa plnenie
zmluvne dohodnutých pravidiel. Táto možnosť je u obecnej polícii polemická, respektíve problematická
vzhľadom k určitým väzbám na zamestnancov.
Druhotným avšak tiež neprehliadnuteľným cieľom, zvlášť v dnešnej dobe, je dosiahnutie
relatívne uspokojivého stavu bezpečnosti v teritóriu obce za menej vynaložených nákladov, spôsobom
minimálne tak efektívnym ako by to vykonávala obecná polícia, za využitia efektu činnosti služby pre
občana a nie proti nemu, lebo služba vykonáva iba činnosti súvisiace s prevenciou a represívne
vystupuje iba voči porušiteľom práva, ako ktorýkoľvek občan. To je nevýhoda SBS voči obecnej a
4
štátnej polícii. SBS môže vykonávať svoju činnosť iba súlade so zákonom , a tie kompetencie sa
prísne viažu iba k ochrane osôb a majetku vymedzených zmluvne. To znamená že oblasť, ktorú rieši je
veľmi úzka a nemôže dôjsť k jej navýšeniu zo zákonných dôvodov. Teda aj napriek pozitívnym prvkom
pri takejto činnosti, nemôže adekvátne riešiť úlohy všeobecnej bezpečnosti na väčšom teritóriu, a aj keď
sa môže podieľať na typických policajných činnostiach, tak len za predpokladu spolupráce so štátnou,
alebo obecnou políciou, kde činnosť riadi a koordinuje štátna polícia za výdatnej pomoci ostatných
subjektov spolupráce pri riešení bezpečnosti na danom teritóriu.
5.
OBLASTI
A BEZPEČNOSTI

RIEŠENIA

PROBLÉMOV

PRI

ORGANIZÁCII

SLUŽIEB

OCHRANY

Oblasti riešenia otázok služieb ochrany a bezpečnosti je možné zhrnúť do možností, ktoré dáva
agentúre zákon ktorý reguluje vzťahy v tejto oblasti a smerujú k plneniu zmluvne dohodnutých plnení.
6
Zákon reguluje vzťahy pri vzniku, činnosti a následnej kontrole obdobného subjektu štátom a na
strane druhej dáva možnosti pri ochrane osôb a majetku relatívne civilizovanejšou formou, plne
dostupnou pre objednávateľa. Tento zákon upravuje jednak poskytovanie služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti ako aj výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) a výkon kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti. Podľa tohto
zákona sa súkromná bezpečnosť prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba (ďalej len
„bezpečnostná služba“) alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická
služba“). Uvedený zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou,
ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej
republiky, ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný zbor alebo stráž zriadená zákonom,
diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej
správy.
Podľa tohto zákona medzi druhy bezpečnostnej služby patria najmä:
a) strážna služba,
b) detektívna služba,
c) odborná príprava a poradenstvo.
Zákon upravuje aj prevádzku bezpečnostnej služby, a to tak, že na tento účel zmocňuje rovnako
fyzické ako aj právnické osoby. Tieto osoby sú pri splnení ostatných podmienok zákon, príp. ďalších
predpisov oprávnené poskytovať bezpečnostnú pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.
4
5

Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii v znení zmien a doplnení.
Zákon č. 473/2005 Z.z. ods. 3 a 4 o súkromnej bezpečnosti v znení zmien a doplnení.
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Zákon bližšie upravuje aj obsah jednotlivých druhov bezpečnostnej služby. Podľa tejto normy sa
pod strážnou službou rozumie:
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému,
prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo
chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo
poplachového systému“) alebo
h) vypracúvanie plánu ochrany.
Podľa uvedeného zákona je obsahom detektívnej služby:
a) hľadanie osoby,
b) hľadanie majetku,
c) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
d) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo
správnym orgánom,
e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní
fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
g) získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
Podľa zákona nie je detektívnou službou vykonávanie činností ak sa vykonávajú ako súčasť
činností podľa osobitných predpisov.
Treba zdôrazniť rozdiely v oprávneniach pracovníkov SBS, obecnej polície a štátnej polície pri
ochrane majetku, života a zdravia osoby. Tieto sa za obdobie posledných 7 rokov nezmenili.
V dôsledku toho, nie je možné tieto subjekty zapájať do spoločnej, respektíve zmiešanej činnosti pri
ochrane práv občana v praxi. Pre stručnú analýzu bude postačovať porovnať SBS z hľadiska fyzickej
ochrany , ktorá svojím obsahom sa najviac približuje úlohám obecnej polície.
5.1. Rozdiely v pôsobnosti jednotlivých organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany a bezpečnosti
a) Pôsobnosť SBS je na teritóriu určeným objednávateľom služby
- strážna služba - len v mieste konkrétneho stráženého objektu
- len ochrana konkrétnej osoby
- len ochrana konkrétnej osoby a majetku pri preprave
b) Pôsobnosť obecnej polície je na teritóriu obce pričom plní úlohy na úseku:
- zabezpečenia verejného poriadku v obci
- chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
- dbá o ochranu životného prostredia v obci
- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce
- ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným
predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pri
neuposlúchnutí zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky.
Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
Z uvedeného vyplýva, že úlohu obecnej polície by mohla na základe objednávky obce
v podstate plniť aj SBS. Otázkou je, či SBS má dostatočné, zákonom stanovené oprávnenie, aby bola
schopná na základe zmluvného vzťahu s obcou plniť uvedené úlohy s požadovaným výsledkom,
pretože už len samotný pojem zabezpečenie verejného poriadku v sebe zahŕňa množstvo oblastí
chránených záujmov občana v obci, na ktorých zabezpečenie SBS nemá oprávnenie.
Prvým z dôležitých faktorom sú donucovacie prostriedky a ich použitie. V zmysle zákona
3
o súkromnej bezpečnostnej službe sú donucovacie prostriedky definované ako vecné bezpečnostné
prostriedky vrátane zvieraťa, ktoré sú určené na to, aby sa použili, ako zbraň alebo vec na zastavenie,
prípadne obmedzenie funkcie iného technického zariadenia. V tomto prípade zákon nešpecifikuje
konkrétne donucovacie prostriedky, ktoré smie používať SBS. Ide o všeobecnú formuláciu, teda
pracovníci SBS môžu byť vystrojení a vyzbrojení za splnenia zákonných podmienok všetkým, čo si je
možno legálne zadovážiť.
V prípade obecnej polície sa uvádza, že donucovacími prostriedkami sú:
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hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
slzotvorné prostriedky
obušok
putá
služobný pes
Zákon o obecnej polícii uvádza za akých podmienok môže príslušník obecnej polície
donucovacie prostriedky použiť. Vychádzajúc z toho, že zákon o SBS neupravuje konkrétne
donucovacie prostriedky a ani neupravuje kedy ich môže pracovník SBS použiť jednoznačne vyplýva,
že použitie donucovacích prostriedkov SBS musí byť len v súlade s podmienkami nutnej obrany
a krajnej núdze, t.j. v rozsahu, ktorý platí aj pre bežného občana.
5.2. Oprávnenia pracovníka SBS sú v súvislosti s fyzickou ochranou teda v závislosti na osoby a
3
objekty upravené uvedeným zákonom a to tak, že:
1) Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len ak je
porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade so
zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
2) Iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom.
3) Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené:
a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do
chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na
sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom,
chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety,
ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,
b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe
zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
d) viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu
alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta; na tento účel
je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti,
e) zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do
chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného
miesta,
f) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo
trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní
takéhoto priestupku alebo trestného činu,
g) v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola
pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo
osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z
chráneného miesta,
h) presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s
dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom
prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z
protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s
chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu
odobrať,
i) na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na
strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže
hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo
bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do
chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného
objektu alebo z chráneného miesta.
Z uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že pracovníci SBS nemajú zo zákona veľký
rozsah oprávnení v rámci plnenia úloh SBS, ktorými by mohli zasahovať v zmysle zákona do
základných práv a slobôd osôb. Ich oprávnenia sa výlučne striktne vzťahujú len na činnosť respektíve
priestor, ktorý bol dohodnutý s objednávateľom služby. Naproti tomu príslušník obecnej polície má
oprávnenia, ktoré sa vzťahujú na výkon jeho funkcie v pôsobnosti celej obce, pričom majú výraznejší
charakter zásahu pri plnení úloh obecnej polície do základných ľudských práv a slobôd ako napr. § 11
4
4
4
oprávnenie otvoriť byt , § 12 oprávnenie odňať vec , § 10 oprávnenie požadovať vysvetlenie , § 8 ods.1
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písm. d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá u seba inú vec, ktorou
7
by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať .
8
Tretím dôležitým faktorom je inštitút verejného činiteľa . Účelom tohto inštitútu je chrániť osobu
9
pri plnení úloh štátu. Toto postavenie zákony priznávajú len príslušníkom obecnej a štátnej polície,
10
pričom príslušník obecnej polície má toto postavenie len počas pracovnej činnosti v obci. Trestný
zákon, upravuje trestný čin útoku na verejného činiteľa, čím sa zabezpečuje určitá forma prevencie pred
útokmi na verejných činiteľov a v prípade ich napadnutia je páchateľ postihovaný vyšším trestom
odňatia slobody, ako pri bežnom ublížení na zdraví. Z uvedenej ochrany však vyplýva aj postih
v prípadoch zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorý by bol automaticky súčasťou tohto inštitútu
preneseného na pracovníkov SBS pri ochrane verejného poriadku v obci.
6.

ZÁVER

Slovenská legislatíva pozná riešenie problematiky ochrany osôb a majetku aj v rámci
samosprávneho postavenia obcí. Tieto môžu na uvedený účel ochrany svojich občanov a ich majetku
ako aj majetku obce využiť zákonmi stanovené formy a spôsoby za prísneho dodržiavania poznatkov
policajných vied pri aplikácii v činnosti oboch legálne dostupných služieb vykonávajúcich ochranu osôb
a majetku. Na základe stručnej analýzy treba však poukázať na rozhodujúci fakt, že pri výbere
príslušnej bezpečnostnej služby platia predtým uvedené zákonné limity a obmedzenia predovšetkým
pre SBS. Táto nemôže v súčasnosti razantne subsumovať činnosť obecnej polície pri plnení jej úloh,
nakoľko nemá na to zákonom stanovené oprávnenia a ani prostriedky. Využitie SBS obcou na účely
ochrany osôb a majetku preto naďalej zostáva v rovine individuálneho použitia tejto služby na jednotlivé
prvky, či činnosti pri ochrane majetku, osoby, či priestranstva obce, štátneho orgánu, fyzickej osoby.
Z uvedeného vyplýva, že služby obecnej polície nie je možné substituovať službami SBS. Za
samozrejmé treba považovať potrebu zváženia nielen účelu použitia služieb SBS obcou, ale aj
ekonomické vyhodnotenie takýchto nákladov na ochranu. Prax pozná takéto prípady selektívneho,
veľmi účelového využívania služieb SBS obcami. S ohľadom na jeho vysokú účelovosť nejde
o univerzálnu ochranu majetku a zdravia občanov obcou, ale jednoúčelovú službu obci. Možno vyjadriť
presvedčenie, že by bolo zaujímavé zvážiť možnosť rozšírenia oprávnení SBS a konkretizovania
donucovacích prostriedkov v rámci takto rozšírených oprávnení SBS s ich presným využitím len
v prípadoch, keď by obec uzavrela zmluvu s SBS na ochranu a zabezpečenie verejného poriadku
v obci. Tieto rozšírené oprávnenia by výslovne platili len počas plnenia úloh na úseku ochrany
verejného poriadku.
Odporúčam spracovať podrobnú analýzu, ktoré rozšírené oprávnenia pre SBS by prichádzali do
úvahy, lebo štát si nemôže dovoliť dehonestovať činnosť ostatných bezpečnostných zložiek, tým že ich
činnosť bude subsumovať súkromná zložka, ktorá svoju činnosť vykonáva čisto na obchodnom základe.
Takáto analýza by sa mala venovať podmienkam vzájomnej súčinnosti SBS a obecnej polície za
okolností, keď sú tieto dve služby nútené spolupracovať pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci.
V prípade zmien legislatívy uvedeným smerom, by v nej museli byť presne definované podmienky
činnosti zamestnancov SBS a to tak, aby mohli plniť úlohy na úseku ochrany verejného poriadku v obci.
Takáto úprava by mohla umožniť aj vznik a pôsobenie zmiešaných hliadok mestskej polície a SBS, čím
by došlo k personálnemu zvýšeniu počtu osôb zabezpečujúcich verejný poriadok v obci napr. počas
spoločenských akcií, kde je zvýšené riziko narušenia verejného poriadku. Súčasná právna úprava
takúto súčinnosť neumožňuje z dôvodu nerovnomerne rozdelených oprávnení medzi týmito dvoma
zložkami. Tento fakt, teda nemožnosť existencie zmiešaných hliadok štátnej polície a mestskej polície
platí tiež z rovnakých dôvodov, teda rôznorodosť plnenia úloh jednotlivých zložiek, na to sa vzťahujúce
podmienky použitia donucovacích prostriedkov a druhy donucovacích prostriedkov. V tomto prípade
však význam zmiešaných hliadok štátnej polície a mestskej polície v súvislosti so zvýšením verejného
poriadku a bezpečnosti v obci nie je natoľko výrazný. Principiálne rovnakým smerom ukazuje novela
11
zákona o obecnej polícii , ktorá rozširuje pôsobnosť obecnej polície jednej obce na inú obec na
základe zmluvnej dohody v písomnej forme medzi dotknutými obcami. Táto právna možnosť obce
umožňuje zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci bez toho aby zriadila vlastnú obecnú políciu,
čím určite dochádza k ušetreniu finančných prostriedkov, ktoré sa rozpočítajú na dve obce avšak
v prípadoch obecných polícií s malým počtom príslušníkov to nerieši problém náhleho riešenia zlej
bezpečnostnej situácii jednej z obcí, čo by sa dalo práve dočasne riešiť použitím SBS vybavenej
príslušnými oprávneniami.
7

Zákon SNR č. 564/1991 o obecnej polícii v znení zmien a doplnení.
Zákon č. 300/2005 Z.z. § 323, Zákon č. 300/2005 Z.z. § 155, 156.
Novela č. 105/2011 Z. z. zákona č. 564/1991 o obecnej polícii.
10
Zákon SNR č. 564/1991 o obecnej polícii v znení zmien a doplnení.
11
Novela č. 105/2011 Z. z. zákona č. 564/1991 o obecnej polícii.
8
9
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Abstrakt: Príspevok mapuje zapojenie európskych štátov do mnohostranné systému medzinárodnej
arbitráže. Zameriava sa na zapojenie štátov do mnohostranných medzinárodných zmlúv o riešení
sporov s ohľadom na ich záväzky použiť medzinárodnú arbitráž na riešenie vzájomných sporov.
Kľúčové slová: medzinárodná arbitráž, mnohostranné zmluvy, Európa.
Abstract: This contribution surveys engagement of the European states in the multiparty system of
international arbitration. Its object is the engagement of the states in the multiparty treaties on peaceful
settlement of disputes with the special attention to their obligations on using arbitration for the
settlement of mutual disputes.
Key words: international arbitration, multiparty treaties, Europe

1

ÚVOD
Arbitráž je uvádzaná ako jeden z prostriedkov, ktoré môžu štáty využiť pri riešení svojich sporov
1
bez toho, aby museli siahnuť k zbraniam. Jej hlavným cieľom je presný opak – ukončiť spor čím skôr,
1
aby neeskalovať ďalej.
Cieľom tohto príspevku je pozrieť sa bližšie na vzájomné záväzky Európskych štátov, ktoré ďalej
konkretizujú či uvádzajú do života arbitráž ako mierový spôsob riešenia sporov. Vymedzenie, ktoré štáty
je možné zaradiť medzi európske, je predmetom mnohých diskusií, ktoré tu však nebudem opakovať.
2
Základom pre výber štátov bolo členstvo v Rade Európy , ku ktorým bolo nutné ešte pridať Bielorusko,
ktoré bezpochyby leží v Európe, a ako také je obklopené členskými štátmi Rady Európy. Výsledkom je
súbor 48 štátov (viď tabuľka č. 1).
Nástroj, ktorý majú štáty k dispozícii na konkretizáciu svojho záväzku riešiť vzájomné spory
mierovou cestou, je medzinárodná zmluva. Súčasťou tejto analýzy nie sú dvojstranné medzinárodné
zmluvy, hoci medzi nimi sa nachádzajú tie najkonkrétnejšie prípady pretavenia záväzku preniesť
riešenie sporu na pôdu arbitráže. Ide o špecifické zvláštne dohody (kompromisy), ktorými dva štáty
vymedzujú svoj spor a tým vymedzujú rozsah právomocí a pôsobnosti arbitrážneho tribunálu.
Základom tohto príspevku sú mnohostranné medzinárodné zmluvy, ktorých rozsah a predmet je
buď výlučne riešenie medzinárodných, ale hoci riešenie sporov nie je ich dominantnou oblasťou
záujmu, svojím obsahom výrazne zasahujú do tejto oblasti. Ide samozrejme o obmedzený výber, ale
postačí na to, aby bolo možné predstaviť si vzájomné zapojenie štátov Európy a ich vôľu použiť
prípadne arbitráž na riešenie vzájomných sporov. Jadrom analýzy sú závesky štátov vybraného súboru
vyplývajúce z Hágskych dohovorov o mierovom riešení medzinárodných sporov z r. 1899 a r. 1907,
Generálneho aktu o pokojnom riešení sporov z r. 1928 a Revidovaného Generálneho aktu o pokojnom
riešení sporov z r. 1949, Európskeho dohovoru o pokojnom riešení sporov z r. 1957, Dohovoru o
konciliácii a arbitráži v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z r. 1992 a z aktuálneho
znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2

ZÁVÄZKY ŠTÁTOV VYPLÝVAJÚCE Z VYBRANÝCH MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV
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1
Viď napr. Carnegie Endowment for International Peace. Division of International Law: The Proceedings of the Hague Peace
Conferences, The Conference of 1899. New York: Oxford University Press, 1920. s. 618 – 619.
2
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súčasnosti
47
štátov.
Zoznam
členských
štátov
Rady
Európy
je
dostupný
na
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=47pays1europe&l=en.
3
Hágsky dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov 1899
4
Hágsky dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov 1907
5
Generálny akt o pokojnom riešení sporov 1928
6
Revidovaný Generálny akt o pokojnom riešení sporov 1949
7
Dohovor o konciliácii a arbitráži v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 1992
8
Európsky dohovor o pokojnom riešení sporov 1957
9
Zmluva o fungovaní Európskej únie
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Albánsko
X
X
Andorra
Arménsko
X
Azerbajdžan
Belgicko
X
X
X
s
X*
Bosna a Hercegovina
X
Bielorusko
X
X
X
Bulharsko
X
X
s
Cyprus
X
X
Česká republika
X
Čierna Hora
X
+
Dánsko
X
X
X
X
X
Estónsko
X
X
+
Fínsko
X
X
Francúzsko
X
X
s
X
s*
+
Grécko
X
X
s
Gruzínsko
Holandsko
X
X
X
X*
Chorvátsko
X
X
Írsko
X
s
Island
X
X
s
Lichtenštajnsko
X
X
X
Litva
X
X
s
Lotyšsko
X
X
Luxembursko
X
X
X
X
X
+
bývalá juhoslovanská
X
X
X
republika Macedónsko
Maďarsko
X
X
X
+
Malta
X
X
X*
Moldavsko
X
Monako
X
Nemecko
X
X
X
X
Nórsko
X
X
X
X
X
Poľsko
X
X
Portugalsko
X
X
X
Rakúsko
X
X
X
X
Rumunsko
X
X
X
Rusko
X
X
s
San Marino
X
Slovensko
X
s
X*
Slovinsko
X
X
X
Spojené kráľovstvo
X
X
X
X*
Srbsko
X
Španielsko
X
X
Švajčiarsko
X
X
X
X
+
Švédsko
X
X
X
X*
Taliansko
X
X
X
X*
Turecko
X
X
s
Ukrajina
X
X
X
Tabuľka č. 1: Prehľad zapojenia sa jednotlivých štátov do vybraných zmlúv

prijatie obligatórnej právomoci Konciliačného a arbitrážneho súdu
* výhrada o nepužití ustanovení o arbitráži
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

2.1

HÁGSKE DOHOVORY O MIEROVOM RIEŠENÍ MEDZINÁRODNÝCH SPOROV Z r. 1899
a r. 1907
10

Medzinárodná arbitráž ako spôsob riešenia sporov existuje v podstate od pradávna. Jej
konkretizácia vo forme medzinárodnej zmluvy však je až novšieho dáta. V rámci I. Hágskej mierovej
konferencie zvolanej za účelom predchádzania vojenských konfliktov bola prijatý aj Dohovor o
mierovom riešení medzinárodných sporov z 29. júla 1899. Tento dohovor v časti o medzinárodnej
arbitráži (časť IV.) zobecnil a vo forme pravidiel vyjadril doterajšiu prax pri zriaďovaní samotných
11
arbitrážnych tribunálov a ich fungovaní. Táto časť ostala v podstate bez zmeny aj počas nasledujúcej
12
II. Hágskej mierovej konferencii 1907 , na ktorej bol prijatý dohovor z 18. októbra 1907 rovnakého
13
mena, ktorý mal medzi svojimi zmluvnými stranami nahradiť pôvodný dohovor z r. 1899 .
Ani jeden z týchto dohovor nestanovil záväzné pravidlá arbitráže ani nestanovil povinnosť štátov
14
použiť arbitráž. Arbitráž však považujú za najefektívnejší spôsob riešenia sporov, ktoré štáty
15
nevyriešili prostredníctvom diplomacie. Cieľom dohovorov bolo dohodnúť pravidlá, ktorými sa bude
16
prípadná arbitráž riadiť, ak sa strany sporu nedohodnú na iných konkrétnych pravidlách. Hágske
dohovory tak obsahujú dispozitívne pravidlá, od ktorých sa môžu strany odchýliť, ak ich spor vyžaduje
inú úpravu. Zároveň im však umožňuje pri zjednávaní kompromisu nemyslieť na všetky detaily, ale
sústrediť sa len na nutné úpravy pravidiel tak, aby konečný výsledok čo najviac zodpovedal ich
špecifickému sporu.
Za účelom zjednodušenia využívania arbitráže zmluvné strany zriadili už na prvej mierovej
konferencii v Dohovore z r. 1899 Stály arbitrážny súd, ktorý pôsobí doteraz ako inštitúciu poskytujúcu
administratívnu a technickú podporu arbitráže, takže štáty sporu nemusia strácať čas pri príprave
sekretariátu a technického zabezpečenia následnej arbitráže. V určitom období sa mohlo zdať, že
17
inštitúcia Stále arbitrážneho súdu je pre nedostatok záujemcov o jej služby zbytočná. Ale jej
užitočnosť pre štáty sveta je možné ukázať i na zvyšujúcom sa počte sporov administrovaných Stálym
arbitrážnym súdom (nie len medzi štátmi, ale aj medzi štátmi a investormi), ale aj novými zmluvnými
18
stranami.
19
V súčasnosti 115 štátov sveta pristúpila k dohovoru z r. 1899 či 1907, prípadne obom.
20
Slovensko, resp. Československo, je zmluvnou stranou Dohovoru z r. 1907 od r. 1930 . Od 1.1.1993
sú Slovenská republika, resp. Česká republika evidované ako samostatné zmluvné strany. Ani jedna z
nich však nie je viazaná prvým dohovorom z r. 1899.
Z vybraného súboru štátov je 26 zmluvnou stranou prvého dohovoru z r. 1899 a 36 z nich je
zmluvnou stranou druhého dohovoru z r. 1907. Hoci by sa mohlo zdať, že zmluvné strany jednotlivých
dohovor sa prekrývajú, a preto je možné z analýzy vynechať prvý dohovor z r. 1899, nie je to celkom
tak. Čo je zaujímavé, tri štáty (konkrétne Čierna Hora, Grécko a Chorvátsko) sú zmluvnými stranami len
dohovoru z r. 1899. Keďže tieto dva dohovory sú z väčšej časti identické, je ťažké určiť, prečo sa tieto
štáty (najmä Chorvátsko pristúpilo r. 1998 a Čierna Hora pristúpila r. 2007; Grécko je zmluvnou stranou
prvého dohovoru od r. 1901) pristúpili len k prvému dohovoru a nie aj či len k druhému, keď väčšina
štátov pristupuje skôr k druhému dohovoru. Keďže tieto tri štáty sú zmluvnou stranou len prvého
21
dohovoru, majú obmedzený rozsah zmluvných strán, z ktorými sú vo vzájomnom vzťahu. Napríklad by
tieto štáty neboli viazané úpravou Hágskeho dohovoru voči Slovenskej či Českej republike, keďže tieto
štáty sú zmluvnými stranami len druhého Hágskeho dovoru. Takýchto prípadov je však viac, čo je
možné vidieť aj na väčšom počte zmluvných strán druhého Hágskemu dohovoru ako prvého.

10

ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, 840 s. Právnické učebnice
(C.H. Beck). ISBN 978-807-1797-289. s. 550.
Ibid. s. 550.
12
OELLERS-FRAHM, Karin a Andreas ZIMMERMANN. Dispute settlement in public international law: texts and materials. 2nd
completely rev. and updated ed. New York: Springer, 2001, 22254 s. ISBN 35-404-1743-5. s. 3.
13
Čl. 91, Hágsky dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov z r. 1907.
14
Na tom sa však štáty môžu dohodnúť v ďalších obecných či konkrétnych medzinárodných zmluvách. Viď. čl. 40, Hágsky dohovor
o mierovom riešení medzinárodných sporov z r. 1907.
15
čl. 38, Hágsky dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov z r. 1907.
16
čl. 51, Hágsky dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov z r. 1907.
17
OELLERS-FRAHM, Karin a Andreas ZIMMERMANN. Dispute settlement in public international law: texts and materials. 2nd
completely rev. and updated ed. New York: Springer, 2001, 22254 s. ISBN 35-404-1743-5. s. 4.
18
Nedávnym prírastkom k zmluvným stranám boli Albánsko,Vietnam a Bagladéš, ktoré sa postupne stali zmluvnými stranami ku
koncu r. 2011 resp. začiatkom r. 2012. Viď Three New Member States Join the PCA. Permanent Court of Arbitration [online]. [cit.
2012-03-27]. Dostupné z: < http://www.pca-cpa.org/shownews.asp?nws_id=327&pag_id=1261&ac=view >.
19
Member States. Permanent Court of Arbitration [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: <http://www.pcacpa.org/showpage.asp?pag_id=1038>.
20
Oznámenie o pristúpení uverejnené v Zbierke zákonov a nariadení, 5/1930 Sb. z. a n.
21
Čl. 34, Viedenský dohovor o zmluvnom práve.
11
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2.2

GENERÁLNY AKT O POKOJNOM RIEŠENÍ SPOROV Z r.
GENERÁLNY AKT O POKOJNOM RIEŠENÍ SPOROV Z r. 1949

1928

A REVIDOVANÝ

Generálny akt (26. september 1928) je rovnako ako Hágsky dohovor koncipovaný ako
univerzálny mnohostranný dohovor o riešení sporov, takže nerieši len arbitráž, ale aj iné spôsoby
riešenia sporov. Na rozdiel od Hágskych dohovorov však Generálne akty rozlišujú medzi právnymi a
22
23
politickými spormi. Zároveň ide o prvý medzinárodný inštrument, ktorý upravuje povinnú arbitráž v
24
prípade neúspechu predchádzajúcej konciliácie neprávneho (politického) sporu medzi štátmi. Inak je
arbitráž, tak ako v prípade Hágskych dohovorov fakultatívna, teda závisí na dohode strán v spore. Čo
sa týka úpravy pravidiel postupu v arbitráži, v prípade ak sa strany nedohodli na inej úprave, Generálne
25
akty odkazujú na Hágsky dohovor z 1907.
Na rozdiel od Hágskych dohovorov, Generálne akty nezískali nikdy veľkú obľubu medzi štátmi.
26
Maximálny počet štátov, ktoré kedy pristúpili ku Generálnemu aktu či aspoň jeho časti, bol 24. V
27
súčasnosti Generálny tajomník OSN eviduje celkovo štyri zmluvné strany, z toho dve sú zo sledovanej
skupiny (Spojené kráľovstvo a Turecko). Tak či tak, Generálny akt prežil aj 2. svetovú vojnu a po jej
skončení sa ho Valné zhromaždenie OSN pokúsilo oživiť a zároveň upraviť po zániku Stáleho dvora
medzinárodnej spravodlivosti a vzniku Medzinárodného súdneho dvora. V súčasnosti má Revidovaný
28
Generálny akt osem zmluvných strán , z ktorých je sedem z Európy (Belgicko, Dánsko, Estónsko,
Luxembursko, Holandsko, Nórsko a Švédsko) a jedna z Afriky (Burkina Faso).
Zaujímavou črtou týchto medzinárodných zmlúv je zavedenie povinnej arbitráže. Tá sa však týka
len sporov neprávnych. Rozlíšenie, či praktická použiteľnosť takéhoto delenia sporov je však ťažko
29
uchopiteľná , už len z toho dôvodu, že i pre tieto prípady Generálny akt predpisuje rozhodovanie na
30
základe medzinárodného práva.
2.3

EURÓPSKY DOHOVOR O POKOJNOM RIEŠENÍ SPOROV Z r. 1957

Na rozdiel od predchádzajúcich univerzálnych dohovorov ide v tomto prípade o regionálny
31
dohovor vypracovaný v rámci Rady Európy a ako taký otvorený len pre jej členské štáty. Obsahovo je
32
tento dohovor modelovaný podľa Generálneho aktu. Takže obdobne ako Generálny akt rozlišuje
33
medzi právnymi a neprávnymi spormi, kedy arbitráž je smerovaná na riešenie neprávnych sporov. V
34
prípade neprávnych sporov je arbitráž obligatórna. A v takomto prípade dohovor odkazuje na pravidlá
35
podľa Hágskeho dohovoru z r. 1907.
Dohovor však umožňuje väčšie množstvo výhrad, kedy zmluvná strana môže byť zaviazaná len
36
k prijatiu recipročnej obligatórnej právomoci Medzinárodného súdneho dvora . Takto môže zmluvná
37
strana prehlásiť, že nebude viazaná ustanoveniami o obligatórnej konciliácii a arbitráži.
38
V súčasnosti má tento dohovor 14 zmluvný strán. Slovensko je zmluvnou stranou od r. 2001.
Zároveň šesť štátov tento dohovor podpísalo, ale neratifikovalo. Čo je však dôležitejšie, tak sedem

22
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23
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24
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27
List
of
participants.
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2012-03-27].
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and Canada by Kluwer Academic Publishers, 1990, 221 s. ISBN 07-923-0706-2.
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Čl. 28 Generálneho aktu odkazujúci na čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora.
31
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39

zmluvných strán využila možnosť výhrady podľa čl. 34, a tak nie sú viazané ustanoveniami o arbitráži ,
čím sa význam tohto dohovoru z ohľadom na arbitráž ešte viac znížila.
2.4

DOHOVOR O KONCILIÁCII A ARBITRÁŽI V RÁMCI KONFERENCIE O BEZPEČNOSTI
A SPOLUPRÁCI V EURÓPE

Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, resp. Organizácia pre bezpečnosť a
40
spoluprácu v Európe mala už od svojho začiatku ako jeden zo svojich hlavných cieľom mierové
41
riešenie sporov v európskom priestore. Spočiatku však tomuto cieľu chýbala konkretizácia vo forme
nejakých konkrétnejších povinností participujúcich/členských štátov. Hoci sa postupne objavovali aj
návrhy s celkovou úpravou riešenia sporov, tie neboli prijaté. Len postupne sa konkretizovali povinnosti
42
štátov pri riešení svojich sporov mierovou cestou.
Vyvrcholením týchto snáh bolo prijatie Dohovoru o konciliácii a arbitráži z 15. decembra 1992.
43
Tento dohovor, na rozdiel od predchádzajúceho, musí byť prijatý v celku. Nie je možné pomocou
44
výhrad vylúčiť konciliáciu či arbitráž. Podobne ako Hágske dohovory, aj tento dohovor zriadil stály
orgán, ktorý má uľahčiť prístup a následné technické zázemie arbitráže (a konciliácie) – Konciliačný a
45
arbitrážny súd . Zároveň, podobne ako je možné prehlásiť za obligatórnu právomoc MSD podľa čl. 36
46
ods. 2 Štatútu MSD , aj tento dohovor umožňuje akceptovať právomoc Konciliačného a arbitrážneho
47
súdu ako povinnú (pri zachovaní reciprocity).
48
Dohovor je otvorený pre členské štáty OBSE. V súčasnosti má 33 (z toho 31 zo sledovaných
49
krajín) zmluvných strán z 56 členských štátov OBSE . Ďalšie štyri štáty dohovor podpísali. Medzi nimi
je aj Slovenská republika, ktorá dohovor podpísala 31. marca 1993, ale dohovor stále neratifikovala.
Čo je však dôležitejšie, v sledovanej skupine štátov len šesť prehlásilo, že akceptuje obligatórnu
právomoc Súdu. Sú to Dánsko, Fínsko, Grécko, Macedónsko, Malta a Švédsko.
2.5

ZMLUVA O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE

Zmluva o fungovaní Európskej únie nie je tradičná medzinárodná zmluva o riešení sporov. Jej
ciele sú oveľa širšie a riešenie sporov primárne rieši len v rámci svojho hmotného rozsahu. Avšak do je
nutné ju zaradiť z dvoch dôvodov.
50
Prvým je možnosť použiť Súdny dvor Európskej únie podľa čl. 273 ako arbitrážny súdu. Tento
článok umožňuje preniesť právomoc pri riešení sporov medzi dvoma členskými štátmi Európskej únie
51
na Súdny dvor Európskej únie, ak tento spor „súvisí s predmetom Zmlúv“. Takže vlastne, ak bude mať
spor objektívne poznateľný vzťah k úlohám a cieľom niektorej zo zakladajúcich zmlúv (teda v rámci
52
celej európskej integrácie v rozsahu Európskej únie), tak bude možné spor predložiť Súdnemu dvoru.
Tento článok nezakladá obligatórnu príslušnosť Súdneho dvora. Členské štáty majú len možnosť využiť
53
aj túto možnosť k riešeniu sporov vo vymedzenom okruhu prípadov. V takomto prípade však strácajú
možnosť typickú pre iné arbitrážne konania, teda vybrať si svojich rozhodcov a upraviť pravidlá konania
podľa svojich predstáv, keďže konanie sa bude viesť vždy podľa procesných predpisov Súdneho
54
dvora.
Táto možnosť sa vzťahuje len na členské štáty Európskej únie, čo predstavuje 27
Druhým
dôvodom zaradenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a Európskej únie obecne, je jej vplyv na
39

Túto možnosť využila aj Slovenská republika.
Od septembra 1994.
Princíp V., Helsinský záverečný akt 1975.
42
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rozsah možností poskytovaných členským štátom pri výbere spôsobu riešenia sporov. Hoci členské
štáty sú stále subjektmi medzinárodného práva, a ako také si môžu slobodne vyberať spôsoby riešenia
sporov, Súdny dvor častokrát vo svojich rozhodnutiach obmedzil túto slobodu, keďže jej výkon bol v
55
rozpore s európskym právnym poriadkom. Základom tohto obmedzenia, či prípadne ochrany
56
európskeho právneho poriadku voči medzinárodnému právu (ochrany jeho autonómneho postavenia ),
je čl. 344 ZFEÚ, ktorý stanovuje povinnosť členských štátov spory o výklad či vykonávanie
zakladajúcich zmlúv riešiť vždy spôsobmi predvídanými v nich. Z tohto ustanovenia vyplýva monopol
57
právomoci Súdneho dvora Európskej únie k riešeniu takýchto sporov. Tým je vylúčená právomoc
58
iných medzinárodných súdov či arbitrážnych tribunálov k riešeniu takýchto sporov , nech by boli
59
akokoľvek efektívnejšie ako konanie pred Súdnym dvorom.
Súdny dvor Európskej únie vo viacerých svojich rozhodnutiach odmietol riešenie sporov medzi
členskými štátmi, ktoré sa byť len minimálne dotýkali európskeho práva, inými formami riešenia sporov.
Základom každej takejto argumentácie Súdneho dvora Európskej únie bol (a je) špecifický charakter
európskeho práva ako samostatného právneho poriadku konštantne potvrdzovaný od rozhodnutia Van
Gend en Loos60.
Najznámejším príkladom, kedy Súdny dvor Európskej únie výslovne odmietol možnosť
členského štátu využiť iné spôsoby riešenia medzinárodných sporov, ktoré mu umožňovali iné
medzinárodno-právne dokumenty, ktorými bol viazaný, je rozhodnutie ohľadom MOX Plant.61
Generálny advokát sa vo svojom stanovisku snažil rozlíšiť aspekty sporu, ktoré sa týkajú európskeho
práva a také, ktoré sa ho netýkajú. Podľa jeho názoru sa na aspekty sporu, ktoré nesúvisia s
európskym právom, výlučná právomoc Súdneho dvora Európskej únie nevzťahuje. Avšak nikde nie je
stanovené prípadné pravidlo de minimis, ktoré by umožňovalo v prípade minimálneho dotknutia sa
európskeho práva obísť právomoc Súdneho dvora. Ak sa spor dotýka európskeho práva, vždy má
právomoc Súdny dvor Európskej únie.62 Keďže európska integrácia zasahuje čoraz väčší okruh
činností, bolo by náročné odlíšiť, čo ešte spadá do rozsahu európskeho práva a čo už nie.63 Sám
generálny advokát uznáva, že rozdeľovanie aspektov sporu na tie, ktoré sa dotýkajú európskeho práva
a na tie, ktoré sa ho už netýkajú, by bolo veľmi prácne.64 Zároveň predkladanie týchto dvoj typov
aspektov dvom rozhodovacím orgánom by bolo neefektívne. Takže vo výsledku je najvhodnejšie, aby
takéto 'hybridné' spory boli ako celok predložené Súdnemu dvoru Európskej únie.65 Sám Súdny dvor
Európskej únie prehlásil, že on následne rozhodne, v ktorých aspektoch prípadu nakoniec nemá
právomoc rozhodnúť.66 A spory, kde je možné naraziť na európske právo, sa nemusia vyskytovať len
medzi členskými štátmi, ale je možné na ne naraziť aj v prípade, ak sa do sporu dostane členský štát so
štátom nečlenským.67
Ako vidno z naznačených rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, iba on môže riešiť spory,
kde dopadá európske právo. Podľa vymedzenia svojich rolí, iba on môže posúdiť, kam až siaha
európske právo a tým aj hranice jeho právomocí. Európske právo však dopadá na veľké množstvo
činností. Dôsledkom je, že členské štáty Európskej únie môžu použiť arbitráž k riešeniu
medzinárodných sporov až po odobrení Súdnym dvorom Európskej únie.68 Vo výsledku je možnosť
využitia arbitráže pre členské štáty Európskej únie veľmi malá.
3

ZÁVER
Z prehľadu, a najmä pripojenej tabuľky sa môže zdať, že sieť vzájomných záväzkov ohľadom
používania arbitráže je v rámci vybraných krajín relatívne hustá, takže štáty by nemali mať problém
využiť tento prostriedok na riešenie vzájomných sporov.
Najväčší počet zmluvných strán z vybraného súboru štátov má Hágsky dohovor o mierovom
riešení medzinárodných sporov z r. 1907. Avšak tento dohovor nezaväzuje výslovne štáty, aby riešili
55
Lavranos, Nikos, Is an International Investor-to-State Arbitration System Under the Auspices of the ECJ Possible? (December 16,
2011). Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1973491. s. 6, 10.
56
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57
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58
Pitrová čl. 344. In SYLLOVÁ, Jindřiška. Lisabonská smlouva: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010, 1299 s. Beckova edice
komentované zákony. ISBN 978-807-4003-394. s. 979. Stanovisko generálneho advokáta vo veci C-459/03, par. 10.
59
C-459/30, par. 137.
60
26/62, viď napr. Posudok ESD 1/91, par. 21.
61
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Viď aj v súčasnosti prejednávaný prípad C-364/10 Maďarsko proti Slovenskej republike, napr. body 24 (argumentácia Maďarska) či
bod 47 (názor generálneho advokáta) stanoviska generálneho advokáta.
64
Stanovisko generálneho advokáta vo veci C-459/03, par. 14, n. 9.
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spory arbitrážou. Jeho účelom bolo zjednodušiť využitie tohto spôsobu stanovením jasných pravidiel
a zriadením stálej inštitúcie, ktorá by arbitráž technicky zabezpečila.
Dohovory, ktoré stanovujú obligatórnosť arbitráže buď nemajú veľký počet zmluvných strán
(Generálny akt a jeho revidovaná verzia), alebo umožňujú výhradu voči použitiu arbitráže (Európsky
dohovor).
Určitou svetlou výnimkou je Dohovor o konciliácii a arbitráži, ktorý ratifikoval obdobný počet
štátov ako Hágsky dohovor z r. 1907. Podobne ako Hágske dohovory, aj tu ide o pokus uľahčiť prístup
k arbitráži zriadením stále orgánu. Zároveň sa prekonáva aj problém obligatórnosti jeho právomoci, keď
zmluvné strany môžu prehlásiť, že budú akceptovať právomoc tohto orgánu aj bez zvláštnej dohody
medzi nimi. Takéto prehlásenie však učinil len zlomok zmluvných strán.
O nie veľkom význame mnohostranných úprav riešenia sporov, či minimálne arbitráže, môže
svedčiť v súčasnosti sa pripravujúca arbitráž medzi Slovinskom a Chorvátskom ohľadom ich hraníc.
Obidve krajiny sú zmluvnými strana Hágskeho dohovoru z r. 1899 a zároveň i Dohovoru o konciliácii
a arbitráži z r. 1992. Obidva tieto dohovory zriadili aj stále inštitúcie, aby uľahčili zmluvným stranám
použitie arbitráže ako mierového spôsobu riešenia ich vzájomných sporov. Avšak tieto štáty nevyužili
tieto možnosti, a rozhodli sa riešiť svoj dlhodobý spor o vzájomných hraniciach prostredníctvom ad hoc
arbitráže, ktorú sprostredkovala Európska únia, ktorá zároveň prostredníctvom Európskej komisie bude
zabezpečovať i technické zázemie pre tribunál.69
Výrazným obmedzením používania arbitráže medzi európskymi krajinami je právomoc Súdneho
dvora Európskej únie. S rozširovaním práva Európskej únie sa zvyšuje aj počet oblastí, v ktorých má
výlučnú právomoc rozhodovať o sporoch medzi členskými štátmi.
A ako
výlučný
rozhodovací
orgán tým pádom vylučuje možnosť pre tieto krajiny použiť arbitráž ako spôsob riešenia vzájomných
sporov.
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PODNIK AKO PREDMET PRÁVNYCH VZŤAHOV
1

Marián Rušin
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Podnik je v slovenskom práve používaný v troch základných významoch, a to ako subjekt
právnych vzťahov, činnosť podnikateľa a predmet právnych vzťahov. Článok sa zameriava najmä na
podnik ako predmet právnych vzťahov. Podnik v tomto zmysle môžeme považovať už za tradičný
inštitút (nielen) slovenského obchodného práva. Napriek tomu, pojem podnik spôsobuje právnej praxi aj
teórii značné problémy. Článok sa zameriava najmä na dve otázky súvisiace s podnikom. V prvom rade
autor v článku skúma posúdenie podniku ako hromadnej veci. Druhá časť je zameraná na vymedzenie
podniku.
Kľúčové slová: Podnik, objekt právnych vzťahov, hromadná vec,
Abstract: The enterprise (undertaking) in the Slovak legal order has been used in three basic senses:
the enterprise as a subject of law, the enterprise as an activity of a businessman and the enterprise as
an object of law. The article focuses mainly on the enterprise as an object of the law, which has been
considered as a traditional legal term in (not only) the Slovak business law. However, the enterprise
causes a lot of problems to lawyers. The main aim of the article is to analyze two matters of the
enterprise. Firstly, the author analyzes the enterprise as a collective thing. The second part deals with
the definition of the enterprise.
Key words: Enterprise, object of the law, collective thing

1.

ÚVOD

Pojem podnik v právnom zmysle môžeme považovať za tradičný pojem (nielen) slovenského
obchodného práva. Na prvý pohľad sa preto zdá, že podnik bol slovenskou právnou vedou preskúmaný
už niekoľkokrát a nemôže spôsobovať právnej praxi žiadne väčšie problémy. Opak je však pravdou.
Právne názory na niektoré aspekty súvisiace s podnikom nie sú v slovenskej právnej vede zjednotené,
čo má negatívny vplyv na právnu prax. Najvýraznejšie sa tieto negatívne vplyvy prejavujú pri
dispozíciách s podnikom, keď sa právna prax musí vysporiadať s mnoho názorovosťou na podnik a
„pokryť“ tak možnosť vzniku viacerých situácií s negatívnym dopadom na daný obchodnoprávny vzťah.
V predkladanom príspevku preto upozorníme na niektoré problematické aspekty súvisiace s podnikom
2.

PODNIK AKO PRÁVNY POJEM V SLOVENSKOM PRÁVE

Zjednodušene povedané, pojem podnik chápeme v slovenskom práve v troch základných
významoch. Pojem podnik môžeme chápať v prvom rade vo význame subjektu právnych vzťahov.
2
Tento význam podniku je spätý najmä so štátnym podnikom , pre ktorý je charakteristické, že hospodári
3.
s majetkom štátu V súčasnej dobe sa ale pojem podnik v zmysle subjektu právnych vzťahov spája
P
najmä s právom Európskej únie. ojem podnik vo význame subjektu právnych vzťahov je použitý
4
napríklad v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v ďalších právnych normách Európskej únie
5, ale aj
týkajúcich sa najmä antitrustového práva
v právnych normách, ktoré upravujú inú oblasť ako
6
oblasť európskej hospodárskej súťaže. Do pozornosti právnikov sa dostáva najmä pojem podnik
7
v zmysle subjektu právnych vzťahov v súťažnom práve, ktorého legálna definícia neexistuje . Príslušné
1

Príspevok bol vypracovaný v súvislosti s riešením grantového projektu VEGA č. 1/1041/11.
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení (ďalej ako „zákon o štátnom podniku“).
K tomu pozri Husár, J.: Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Košice: Equilibria, 2007, str. 111 a násl.
4
Napríklad článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie zakazuje kartely medzi účastníkmi, ktorých nazýva podnikmi. Článok 102
sa zaoberá dominantným postavením a zakazuje zneužitie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi.
5
Napríklad Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.
6
Napríklad smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácií zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv
zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov podniku.
7
Takýto stav v európskom práve neplatil vždy. Podľa článku 80 zmluvy ESCS, na účely tejto zmluvy je podnikom akýkoľvek podnik
zaoberajúci sa produkciou v uhliarskom a oceliarskom priemysle, v teritóriu uvedenom v článku 79. 1. Podľa článku 196 ods. b)
zmluvy EUROATOM, na účely tejto zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak: podnikom je každý podnik alebo zariadenie, ktoré vykonáva
všetky alebo niektoré zo svojich činností na území členských štátov v oblasti, ktorá je vymedzená v príslušnej kapitole tejto zmluvy;
ich verejnoprávne alebo súkromnoprávne postavenie nie je pritom rozhodujúce.
2
3
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orgány Európskej únie a právna veda dospeli k záveru, že pojem podnik v sebe „zahŕňa“ napríklad
8
9
10
spoločnosti s obmedzeným ručením , osobné spoločnosti , družstvá , živnostníkov, osoby samostatne
11
12
zárobkovo činné . Za podnik je možné považovať aj orgány verejnej moci . Podľa judikatúry sa
podnikom na účely európskeho antitrustového práva rozumie entita vykonávajúca ekonomickú činnosť,
13
bez ohľadu na jej právny status a spôsobu financovania . Podnik teda môže byť aj entita bez právnej
14
subjektivity, pokiaľ nevykonáva impérium .
Nakoľko pre posúdenie entity ako podniku nie je nutná existencia právnej subjektivity tejto entity,
súdy Európskej únie niekoľkokrát posudzovali, či skupina osôb môže tvoriť jeden podnik. Podľa
15
rozhodnutia Súdu prvého stupňa , jeden podnik môže tvoriť aj skupina niekoľkých osôb, a to za
podmienky, že podnik pozostáva z ekonomických jednotiek, ktoré sú zložené z jednotnej organizácie
16
osobných, hnuteľných či nehnuteľných zložiek, ktoré dlhodobo sledujú špecifický ekonomický cieľ.
Podnikom je teda ekonomická jednotka, ktorá nevykonáva impérium. Čo ale rozumieme pod pojmom
ekonomická jednotka však nie je úplne zrejmé. Napríklad, podľa Odudua musí podnik spĺňať
nasledujúce znaky: a) musí ponúkať tovar alebo služby na trhu; b) musí znášať ekonomické (finančné)
17
riziko; c) musí mať potenciál dosiahnuť zisk. Aj keď neodmietam Oduduove funkčné vymedzenie
podniku, prikláňam sa skôr k Coaseovmu vymedzeniu podniku (ekonomickej jednotky), ktoré pre
antitrustové právo používa napríklad Wills. Podľa Coasea, za východiskový bod podniku treba brať
existenciu dvoch odlišných, alternatívnych mechanizmov, ktoré koordinujú aktivity výrobných faktorov:
hierarchiu (vydávanie príkazov) a trh (ceny). V rámci trhu, systém cien signalizuje potreby alokácie
zdrojov a príležitostí. Ak cena niektorého faktoru produkcie (ľudský či fyzický) sa stane vyšším oproti
cene druhého, faktor produkcie sa bude posúvať, pokiaľ sa rozdiel nestratí. Produkcia podniku je
riadená hierarchiou (tzv. business hierarchy). Zamestnanci a majetok sa „presúva“ z jedného oddelenia
18
do druhého, pretože to bolo nariadené.
Podľa Wilsa, pre podnik je príznačná existencia autority,
ktorá vykonáva kontrolu nad ľuďmi a majetkom. Ak berieme do úvahy, že autorita a systém cien sú
alternatívne koordinačné mechanizmy, podnik má na výber ako bude dôverovať jednému či druhému
19
mechanizmu. Pre ekonomickú jednotku je teda podstatné okrem existencie trhu aj existencia autority,
ktorá vykonáva kontrolu nad majetkom a ľuďmi.
Druhý význam pojmu podnik je spätý najmä s právnou vedou činnou za prvorepublikového
Československa, ktorá bola ovplyvnená nemeckým a rakúskym právom. Títo právni vedci považovali
podnik (obchodný závod) predovšetkým za určitú činnosť. Podľa Malovského - Weniga, práve táto
činnosť resp. komplex činností, ktorá spojuje určité aktíva vo zvláštny, od ostatného imania fakticky
oddelený celok. Jadrom tohto komplexu činností je pravidelné uzatváranie obchodov, ktoré sa koná
v úmysle mať z toho stály zisk. Táto činnosť charakterizuje podnik ako podnik obchodný, ako obchodnú
živnosť v zmysle obchodného zákonníka a subjekt podniku ako kupca v uvádzanom zmysle. Okolo
tohto jadra sa kopí celý súbor faktických činností, organizačných, technických a komerčných. Podnik
v tomto zmysle začína aktom, ktorý je nazývaný založením alebo otvorením podniku, pretože
pravidelne dochádza k otvoreniu obchodnej miestnosti (skladu, dielni); obvyklým je mimo to ohlásiť
otvorenie podniku obecenstvu inzerátmi, obežníkmi, výveskami a pod. Podnik je ukončený zrušením (a
20
zavretím obchodnej miestnosti); u podnikov obchodných spoločností vravíme o likvidácii.
Ďalší spôsob interpretácie pojmu podnik súvisí s legálnou definíciou pojmu podnik v Obchodnom
21
22
zákonníku , ktorý definuje tento právny inštitút ako objekt (predmet) právnych vzťahov. Takto
23
napokon interpretovala pojem podnik aj prvorepubliková československá právna veda.

8

Pozri, napr. Rozhodnutie ESD vo veci C -258/78 , Nungesser v Commission.
Pozri, Bellamy and Child.: European community, law of competition. Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 92
Pozri, Rozhodnutie ESD vo veci C – 61/80, Cooperative Stremsel – Kleureselfabriek v Commision.
11
Pôvodný názov v anglickom jazyku je: Sole traders a self – employed professionals.
12
Pozri napr. Rozsudok ESD vo veci C – 82/01, Aéroports de Paris v Commision Case ; Rozsudok ESD vo veci T –
319/99,Federacion National de Empresass de Instrumentaccion Scientifica, Medicina, Tecnica, Tecnica y Dental (FENIN)
v Commision Case; Rozsudok ESD vo veci C –113/07P SELEX sistemi integrati SPA v Commision; Rozsudok ESD vo veci
(spojené) C-264/02,306/01,354/01, AOK Bundesverband.
13
Rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C - 41/90, Höfner v. Macroton.
14
Pod pojmom impérium rozumieme výkon verejnej moci. Viac k tomuto pojmu pozri Louri, V.: Undertaking as a Jurisdictional
Element for the Application of EC Competition Rules. In: Legal Issues of Economic Integration, n. 29, Kluwer Academic Publishers,
2002, str. 143 –17.
15
Teraz Všeobecný súd Európskej únie.
16
Rozsudok Súdu Prvého Stupňa vo veci T – 11/89, Shell v. Commission.
17
Odudu, O.: The meaning of undertaking within 81 EC. In: The Cammbridge yearbook of European legal studies, 2004 – 2005, vol.
7, str. 211 – 241.
18
Pozri Coase, R., H.: The Nature of the Firm, Londýn: Economica, New Series, Vol. 4, No. 16, 1937.
19
Wills, W.,P., J.: The Undertaking as subject of E.C. competition law and the imputation of infringements to natural or legal persons.
In: European Law Review 99-116, Vol. 25, No. 2, April 2000.
20
Malovský – Wenig, A.: Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947, s. 81.
21
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“).
22
Pre účely tohto príspevku budem predmet právnych vzťahov a objekt právnych vzťahov považovať za synonymá.
9

10
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3.

PODNIK AKO PREDMET PRÁVNYCH VZŤAHOV

Predmetom občianskoprávnych vzťahov v slovenskom práve môžu byť veci, práva a iné
majetkové hodnoty. V súčasnej slovenskej právnej vede nepanuje úplná jednota názorov na charakter
podniku ako objektu právnych vzťahov. Nadnesene môžeme povedať, že v slovenskej právnej vede sa
právni vedci buď prikláňajú k rakúsko - českému právnemu riešeniu, ktoré považuje podnik za vec
24
hromadnú
alebo sa (najmä) prikláňajú k posúdeniu podniku ako objektu právnych vzťahov sui
25
generis.
Zjednodušene môžeme povedať, že slovenskí právni vedci ktorí posudzujú podnik ako
hromadnú vec, vychádzajú najmä z pragmatického pohľadu na tento právny inštitút. Ak totiž
považujeme podnik za vec hromadnú platí, že prevodom podniku k nemu získa nadobúdateľ uno actu
vlastnícke právo ako k celku a nie je teda nútený samostatne prevádzať jeho jednotlivé časti.
V príbuzných právnych poriadkoch je posúdenie podniku ako hromadnej veci presadzované najmä
v českom práve a v rakúskom práve. Ust. § 5 ods. 2 českého Obchodného zákonníka výslovné uvádza,
26
že podnik je vec hromadná. České právne riešenie tak nadväzuje (z časti) na rakúske právne riešenie .
Podľa Ecchera, ktorý je predstaviteľom rakúskej právnej vedy, podnik je vecou hromadnou (hromadná
27
vec – „Gesamtsache“ je v rakúskom právnom poriadku výslovne definovaná – pozn. M.R. ). Podnik
ako hromadná vec pozostáva z hmotných vecí (nehnuteľností, tovar, stroje, zariadenia, inventár atď.)
a z nehmotných vecí (práva, záväzky, good will, štruktúra zákazníkov atď.) Podnik ako hromadná vec je
28
nehmotná vec. Podobne ako rakúske právne riešenie, aj nová česká právna úprava považuje podnik
za vec hromadnú. Podľa § 502 nového českého občianskeho zákonníka, obchodní závod (podnik –
pozn. M. R.) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k
29
provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
Na druhej strane, komparáciou iných príbuzných poriadkov a exkurzom do histórie obchodného
práva zistíme, že nie všetky právne riešenia považujú podnik za vec hromadnú. Napríklad, podľa
Niewiarra, ktorý je predstaviteľom nemeckej právnej vedy, podnik nie je ani vecou ani právom.
Podnikom (pre účely predaja podniku) je majetok, ktorý pozostáva z vecí, práv, nemateriálnych hodnôt,
30
záväzkov a povinností, a ktorý konštruuje zisk. Podľa Malovského - Weniga, podnik nie je vecou ani
31
právom ale statkom pomerovým, ktorý vznikol uskutočnením podnikateľskej myšlienky.
Príslušenstvom podniku sú všetky veci, ktoré sú v skutočnej a v zrejmej súvislosti s podnikom, a ktoré
sú nevyhnutné pre jeho ďalšie prevádzkovanie, pričom pohľadávky príslušenstvom podniku nie sú,
32
nakoľko nie sú fakticky užívané v podniku. Ani z pohľadu teórie práva, posúdenie podniku ako veci
hromadnej nie je správne. Hromadnou vecou je vec, ktorá pozostáva z rozličných (jednotlivých) vecí
33
ako viaceré medzi sebou nespútané, ale pod jedným názvom podriadené.
Kritiku na základe „rímskeho“ posúdenia podniku ako hromadnej veci vyvracia napríklad
Bartošíková: ...“Veci hromadné je možné deliť do dvoch skupín. V prvej rozhoduje faktické nakúpení
určitých majetkových hodnôt podľa individuálnej vôle toho, kto hromadnú vec za určitým účelom vytvára
(universitas facti). Týmto spôsobom vzniká ako vec hromadná, napr. sklad tovaru. Hromadné veci
patriace do druhej skupiny označujeme termínom universitates iuris. Pre ne je typické, že ich ako
hromadné veci konštruuje objektívne právo tak, že určité majetkové hodnoty zaradí pod spoločný

23
Podľa Malovského – Weniga, objektívne práva uvádza podnik ako predmet občianskoprávnych, vecných práv, ako predmet
translatívneho prevodu. In: Malovský – Wenig, A.: Příručka obchodního práva., c. d. v pozn. č. 19, str. 83.
24
Napríklad: Husár, J. In: Suchoža, J., Husár, J. a kol.: Obchodné právo. Bratislava: IURA EDITION, 2009, str. 139; Valko, E.,
Jablonka, B.: Zmluva o predaji podniku nepripúšťa dohodu o vylúčení niektorých práv a povinností (reakcia na článok), Obchodné
právo, V. ročník , 2004, číslo 8-9, str. 22, Kubíček, P. In: Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2008, str. 45.
25
Tento názor prezentujú najmä právni vedci prvorepublikového Československa. Napríklad, Malovský – Wenig, A.: Příručka
obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947, str. 82. Zo súčasných právnych vedcov upozorňuje na skutočnosť, že
Občiansky zákonnník neaplikuje dôsledne charakteristiku hromadnej veci napríklad Patakyová, M. In.: Patakyová, M. a kol:
Obchodný zákonník, komentár, 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 20. Taktiež v starších prácach Ovčekovej je možné nájsť
odmietnutie posúdenia podniku ako hromadnej veci. Pozri Ovečková, O. In: OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník, komentár, 1.
vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2005, 817 s.
26
Podľa Dědiča, z myšlienok právnej vedy 1. polovice 20. st. vychádza aj poňatie podniku, ako je definovaný v § 5 Obchodného
zákonníka. Pozri, Dědič, J.: K některým problémum ze smluv o prodeji podniku. In: PRÁVNÍ PRAXE, 2/1993, str. 103.
27
Pozri § 302 ABGB.
28
Eccher, B. In.: Koziol,H., Bydlinski, P., Bollenberger, R.: Kurzkommentar zum ABGB. Wien: Springer, 2007, s. 267.
29
Verzia november 2011
30
Niewiarra, M.: Unternehmenskauf. Hamburg: Nomos Verlagdesellschaft, 2002, s. 15.
31
Malovský – Wenig, A.: Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947, str. 82.
32
Tamtiež str. 84.
33
Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M.: Základy rímskeho práva. Bratislava: Vydavateľstvo MANZ a Vydavateľstvo Právnickej fakulty
UK, 1997, s. 163.
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pojem konkrétneho právneho inštitútu. Tak sa celok týchto hodnôt stáva hromadnou vecou bez ohľadu
34
na vôli toho, komu súbor autonómnych predmetov ako hromadnej veci náleží.“
Aj keď má autor z „civilistického pohľadu“ pochybnosti o správnosti zaradenia podniku do
kategórie hromadných vecí, je možné takýto názor vyvodiť aj v slovenskom práve. V súlade s ust. §
35
151d ods. 1 Občianskeho zákonníka , podnik je universitates iuris. Nezanedbateľné je pritom už
spomínané praktické hľadisko pri posudzovaní podniku ako hromadnej veci, na ktoré nadväzuje právna
úprava predaja podniku, ktorá je „konštruovaná“ v slovenskom práve jedinečne. Na základe ust. § 476
a násl. Obchodného zákonníka, vecnoprávne účinky zmluvy o predaji podniku (s výnimkou
nehnuteľností) nastávajú už uzavretím zmluvy o predaji podniku. Z vyššie uvedených dôvodov preto
navrhujeme vykladať podnik v slovenskom práve ako vec hromadnú.
4.

VYMEDZENIE PODNIKU AKO PREDMETU PRÁNYCH VZŤAHOV

Slovenský právny poriadok vymedzuje podnik ako súbor hmotných, nehmotných a osobných
zložiek podnikania, teda ako súbor vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a
slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.
Vychádzajúc z definície podniku, súčasťou podniku nie sú záväzky. Napokon aj z § 476 Obchodného
zákonníka ktorý upravuje zmluvu o predaji podniku je možné túto skutočnosť vyvodiť. Ust. § 476
Obchodného zákonníka totiž vyžaduje od predávajúceho aby na kupujúceho previedol práva, veci a iné
majetkové hodnoty, teda aby previedol podnik ako celok a od kupujúceho požaduje aby prevzal
záväzky súvisiace s podnikom a zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu.
Právna veda považuje za hmotné zložky podniku vecí (napr. stroje, nehnuteľnosti...), za
nehmotné zložky práva a nemajetkové hodnoty a za osobné zložky napríklad štruktúru a kvalifikačnú
úroveň zamestnancov podniku. Nakoľko osobné zložky nie sú vecami ani právami, považujeme ich
preto za iné nemajetkové hodnoty. Pri takto definovanom pojmu podnik v zmysle § 5 Obchodného
zákonníka, vyvstáva otázka, aký je rozdiel medzi podnikom a pojmom obchodný majetok. Podľa § 6
Obchodného zákonníka, obchodným majetkom na účely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových
hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi
a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie. Pojem podnik teda chápeme užšie ako pojem obchodný
majetok. Už z dikcie Obchodného zákonníka je možné dovodiť, že pokiaľ zákon v § 5 vyžaduje súbor
majetku, pri § 6 Obchodný zákonníka požaduje súhrn majetkových hodnôt. Súčasťou obchodného
majetku sú majetkové hodnoty ktoré slúžia podnikateľovi a sú určené na jeho podnikanie, kým
súčasťou podniku sú len majetkové hodnoty ktoré slúžia resp. majú slúžiť podnikateľovi. Rozdiel medzi
obchodným majetkom a podnikom je teda najmä v jeho organizovanosti.
Čo ohraničuje in concreto podnik a čo obchodný majetok býva niekedy sporné. Napríklad,
peniaze podnikateľa nie sú (spravidla) súčasťou podniku, nakoľko neslúžia prevádzkovaniu podniku, na
druhej strane, peniaze môžu byť určené na podnikanie, v tomto prípade teda budú obchodným
majetkom. V českej judikatúre sa razil názor, že časť podniku ohraničuje účtovná evidencia. Vyvstáva
preto otázka, či aj podnik ako celok je tiež ohraničený účtovnou evidenciou. Podľa Najvyššieho súdu
ČR: „..za samostatnú organizačnú zložku je možné považovať takú súčasť podniku, u ktorej je vedené
samostatné (oddelené) účtovníctvo, týkajúce sa tejto organizačnej zložky, z ktorej predovšetkým
36
vyplýva, ktoré veci, iné práva, príp. iné majetkové hodnoty slúžia k prevádzkovaniu tejto časti... “
Citované rozhodnutie nie je možné aplikovať na nami skúmanú problematiku. Dokonca takéto právne
riešenie odmietame aj v prípade vymedzenia časti podniku. (Časť) podnik(u) vymedzuje svojou vôľou
podnikateľ a nie účtovníctvo, ktoré nemusí odrážať faktický stav podniku.
Koľko podnikov môže mať jeden podnikateľ býva sporné už od zavedenia právneho inštitútu
podniku do (česko)slovenského právneho poriadku. Jedna skupina právnych vedcov sa prikláňa
37
k právnemu názoru, že podnikateľ môže mať len jeden podnik , pokiaľ druhá skupina právnych vedcov
považuje takýto názor sa prekonaný. Napríklad, podľa Bartošíkovej: „...jedným zo základných
pojmových znakov je jeho organizácia. Poukázať je možné na staré poňatie, podľa ktorého je podnik
organický súbor súvislých ľudských konaní a vecných prostriedkov, spojených s trvalou činnosťou za
týmto účelom, aby sa získali a „odbili“ statky alebo pracovné výkony, určené k uspokojovaniu cudzích
potrieb. Odtiaľ zrejme plynie, že ak má podnikateľ niekoľko na sebe nezávislých podnikateľských
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štruktúr (hotel, autoservis..), potom nejde o jeden podnik, ale o niekoľko podnikov“ . Aj keď uznávame,
že citovaný právny názor by bol pre prax vhodný, najmä v súvislosti s dispozíciou podniku, podľa nášho
názoru, v slovenskom právnom poriadku existuje právny inštitút: časť podniku, ktorý spĺňa požiadavku
organizácie. Charakteristickým znakom časti podniku je nielen jeho organizovanosť, ale aj hospodárska
samostatnosť. Je pritom otázne, či vôbec jeden podnikateľ, môže pri svojej podnikateľskej činnosti
vytvoriť niekoľko nezávislých podnikateľských štruktúr. „Základným orgánom“ by totiž aj v prípade
vytvorenia odlišných výkonných štruktúr, bol opäť len „základný orgán podnikateľa“ (napr. valné
zhromaždenie v prípade kapitálových spoločností).
6.

ZÁVER

Nadnesene môžeme povedať, že neštandardné právne riešenie zákonodarcu, ktorý definoval
pojem podnik si vyžiadalo svoju daň v podobe nejednoznačnosti pri výklade pojmu podnik ako objektu
právnych vzťahov. V predkladanom príspevku sme preto poukázali na túto výkladovú rôznorodosť.
Podľa nášho názoru, pokiaľ niektoré problémy súvisiace s podnikom dokážeme prekonať výkladom,
komplexné vyriešenie problémov súvisiacich s podnikom vidíme v zmene legislatívy.
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PRIDELENEC OBRANY – DIPLOMAT 21. STOROČIA, ALEBO
RELIKT DÔB MINULÝCH?
Daniel Bednár
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vznikom a vývojom inštitútu pridelenca obrany ako nástroja vojenskej
diplomacie od najstarších čias až po súčasnosť v ktorej dochádza k zmene úloh tohto diplomata
a presunu jeho základnej agendy z bilaterálnej na multilaterálnu úroveň. Zodpovedá tomu aj vznik
nových foriem zastúpenia ako je aj tzv. travelling attaché – cestujúci pridelenec. Tento trend sa
prejavuje aj vo vojenskej diplomacii Slovenskej republiky, ktorá má skúsenosti s obrannou diplomaciou
ešte z čias 1. ČSR keď na jej území v rokoch 1919 – 1938 pôsobila Francúzska vojenská misia
disponujúca rozsiahlymi právomocami nad výstavbou a fungovaním ozbrojených síl nového štátu.
Pôsobenie vojenských diplomatov v SR sa v súčasnosti riadi Viedenským dohovorom o diplomatických
stykoch a pravidlami medzinárodného obyčajového práva v oblasti diplomatického zastúpenia.
Kľúčové slová: pridelenec obrany, Viedenský dohovor, vysielajúci štát, prijímajúci štát, obranná
diplomacia, ozbrojené sily, akreditácia, ministerstvo obrany
Abstract: The paper deals with the origin and development of the institute of Defense attaché as an
instrument of military diplomacy from ancient times to the present where there is a change in the role of
this diplomat and his basic agenda shifts from bilateral to multilateral level. Correspond to that, there are
a new forms of representation developed, such as travelling attaché. This trend is also evident in
military diplomacy of the Slovak Republic which has experience in defense diplomacy even from the 1.
CSR when the French military mission with extensive powers over the construction and operation of the
armed forces operated on the territory of the new state in the years 1919 – 1938. The effect of military
diplomats in Slovakia is currently governed by the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the
rules of customary international law on diplomatic representation.
Key words: defence attaché, Vienna Convention, sending state, receiving state, defence diplomacy,
armed forces, accreditation, Ministry of Defence

Už od antických čias a počas obdobia stredoveku môžeme nájsť zmienky o vojenských
hodnostároch sprevádzajúcich vyslancov pri plnení ich úloh. Rozmach pôsobenia inštitútu „pridelencov
obrany“ v dobovom ponímaní nastal až v 17. storočí počas tridsaťročnej vojny keď vojvoda (viac známy
ako kardinál) de Richelieu vyslal k spojeneckým mocnostiam vojenských dôstojníkov aby „udržiavali
kontakt“ (to liase – odtiaľ pochádza aj pojem liaison officer), čo v preklade znamenalo monitorovať
úroveň vojenských spôsobilostí spojencov a zhromažďovanie spravodajských informácií.
Prax vo vysielaní vojenských pridelencov na ambasády sa rozvinula v 18. storočí. V roku 1757
francúzsky kráľ povýšil delostreleckého dôstojníka Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval na
podplukovníka a vyslal ho na diplomatickú misiu v Rakúsku. Úlohy dôstojníkov vyslaných
k spojeneckým armádam v poli počas Veľkej francúzskej revolúcie a napoleonských vojen zvýšili
dôležitosť tohto relatívne nového inštitútu obyčajového diplomatického práva. V roku 1806 Napoleon
vymenoval kapitána dragúnov Ange-François le Lièvre de la Grange za 2. tajomníka na francúzskej
ambasáde vo Viedni. Jeho úlohou bolo monitorovať silu a dislokáciu oddielov rakúskej armády. V roku
1813 si Rakúsky cisár, Ruský cár a Poľský kráľ navzájom „vymenili“ svojich aides-de-camp čo je
francúzsky pojem pre osobného pobočníka, adjutanta, zvyčajne vo vysokej hodnosti. Po roku 1816
malo Francúzsko svoje vojenské diplomatické zastúpenie v 22 európskych krajinách a v Spojených
štátoch amerických.
Po napoleonských vojnách a viedenskom kongrese došlo v Európe k tzv. mocenskej rovnováhe,
(tzv. európsky „koncert mocností“), ktorá vznikla na základe systému aliančných zmlúv a záruk. V tomto
období nastalo ďalšie obdobie rozmachu inštitútu vojenského pridelenca, keďže na zabezpečenie
systému mocenskej rovnováhy bolo pre mocnosti dôležité disponovať informáciami o vojenských
spôsobilostiach, zbrojení, technickom a vedeckom pokroku v oblasti vojenstva svojich spojencov
a potenciálnych protivníkov. Po roku 1860 sa pojem vojenský pridelenec – military attaché ustálil
v bežnej diplomatickej praxi štátov. Po roku 1870 ich bolo v Európe oficiálne akreditovaných 30, na
začiatku 20. storočia ich počet stúpol na 300. Tento nárast bol spôsobený prudkým vedecko-
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technickým rozvojom a následným narastajúcim zbrojením mocností v súvislosti s budovaním
a obranou koloniálnych domínií.
V modernom ponímaní je vojenský pridelenec/pridelenec obrany príslušníkom ozbrojených síl
vysielajúceho štátu, ktorý pôsobí na veľvyslanectve svojej krajiny ako predstaviteľ ozbrojených síl
a ministerstva obrany vysielajúceho štátu v zahraničí a pri výkone svojej funkcie požíva diplomatické
1
výsady a imunity. Pridelenec obrany („PO“) je všeobecný pojem a pokrýva všetky druhy ozbrojených
síl. Niektoré väčšie krajiny však vysielajú aj špecializovaných pridelencov pre konkrétne druhy vojsk –
letecký atašé, námorný atašé.. Pridelenec obrany je obyčajne zodpovedný za všetky oblasti bilaterálnej
vojenskej a obrannej spolupráce, aj keď prax sa v tejto oblasti môže líšiť a niektoré štáty poverujú
svojich pridelencov aj spravovaním ďalších vzťahov v oblasti bezpečnosti ako je policajná a migračná
spolupráca, alebo v niektorých prípadoch aj justičná spolupráca.
Príslušníci ozbrojených síl jednotlivých štátov môžu pôsobiť aj ako súčasť diplomatickej misie pri
medzinárodných organizáciách bezpečnostnej povahy (NATO, OBSE, EU, ECOWAS, OSN). Tieto
osoby sú obvykle titulované ako „vojenskí poradcovia“ („military advisors”), alebo môžu pôsobiť aj vo
funkcii vedúceho misie (head of the mission). Toto pôsobenie je ale multilaterálnej povahy, kým systém
klasických pridelencov obrany je orientovaný primárne na bilaterálnu úroveň vzťahov.
V medzinárodnej praxi nie je ničím výnimočným, že pridelenec obrany vysielajúceho štátu
akreditovaný v prijímajúcom štáte, ktorý je zároveň aj sídlom medzinárodnej organizácie bezpečnostnej
povahy je zároveň akreditovaný aj ako vojenský poradca pri tejto organizácii (napr. Viedeň, ktorá je
tradične sídlom mnohých veľvyslanectiev a zároveň aj sídlom OBSE pri ktorej pôsobia vojenskí
poradcovia jednotlivých členských štátov, ktorí zároveň vykonávajú funkcie pridelencov obrany na
zastupiteľských úradoch svojich domovských krajín).
Počas vývoja inštitútu pridelenca obrany došlo aj k ustáleniu praxe v hodnostiach v ktorých je
z hľadiska medzinárodnej kurtoázie „vhodné“ príslušného dôstojníka vyslať. Štáty uznali za prijateľnú
hodnosť podplukovníka (či už riadne získanú služobným postupom, alebo aspoň prepožičanú po dobu
pôsobenia vo funkcii pridelenca). Žiadosť o akreditáciu dôstojníka v nižšej hodnosti by mohol prijímajúci
štát považovať za nedôstojné, keďže by to mohlo odrážať úroveň dôležitosti akú vysielajúci štát prikladá
rozvoju vzájomných vzťahov v tejto oblasti. Vice versa ale nič nebráni štátu vysielať dôstojníkov aj
v generálskych hodnostiach a tým dať na vedomie prijímajúcemu štátu, že rozvoj bilaterálnej
spolupráce vo vojenskej oblasti je dôležitou súčasťou jeho zahraničnej politiky (napr. pridelenci obrany
SR v ČR a v USA pôsobia v hodnosti generálmajora. Aktuálne ma SR na svojich zastupiteľských
2
úradoch 18 pridelencov obrany, ktorí sú akreditovaní a priakreditovaní pre spolu 34 štátov. Väčšina
slovenských pridelencov pôsobí v plukovníckych hodnostiach okrem už vyššie spomenutých generálov
a jedného podplukovníka so sídlom v Sýrii, ktorý je priakreditovaný aj v Jordánsku a v Libanone.).
V súčasnosti v rámci racionalizácie siete zastupiteľských úradov dochádza aj k redukovaniu
počtu úradov pridelencov obrany (štátmi, ktoré majú sieť týchto úradov najhustejšiu sú Čína a USA,
ktoré majú svojich pridelencov takmer v každom štáte s ktorým majú nadviazané diplomatické styky)
a vzniku tzv. „travelling attaché“ alebo cestujúcich pridelencov, ktorí sídlia vo vysielajúcom štáte, sú
diplomaticky akreditovaní v prijímajúcich (väčšinou ich je viac) štátoch a svoju činnosť vykonávajú
formou pravidelných ciest a návštev prijímajúcich štátov (napr. pridelenec obrany Holandského
kráľovstva akreditovaný v SR, ktorý sídli v Haagu. Holandské kráľovstvo totiž v r. 2010 po ukončení
pôsobenia svojho kontingentu s kontingentom SR v operácii ISAF uzatvorilo úrad PO na svojom
veľvyslanectve v Bratislave).
1.

KODIFIKÁCIA PRÁVNEHO POSTAVENIA PRIDELENCA OBRANY

V období studenej vojny došlo ku kodifikácii medzinárodného diplomatického práva a to prijatím
Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch 18. apríla 1961, ktorý upravil aj právne postavenie
pridelenca obrany v článku 7: „S výhradou ustanovení článkov 5, 8, 9 a 11 môže vysielajúci štát voľne
vymenovať členov personálu misie. V prípade vojenských, námorných alebo leteckých pridelencov
môže si prijímajúci štát vyžiadať ich meno vopred na schválenie.“ Týmto sa pridelenec obrany stal
plnoprávnym členom diplomatického zboru, ktorému náležia výsady a imunity podľa medzinárodného
práva. V prípade rozlišovania diplomatických hodností jednotlivých členov diplomatického personálu
misie môže označenie pridelenca obrany ako defence attaché pôsobiť mierne mätúco. V bežnej
hovorovej reči sa používajú výrazy ako obchodný, kultúrny, vojenský, letecký, policajný, atď. "atašé".
Tieto výrazy však nesúvisia s najnižšou diplomatickou hodnosťou "atašé". Táto diplomatická hodnosť
býva niekedy prideľovaná alebo prepožičiavaná aj nediplomatickým zamestnancom dočasne vyslaným
na zastupiteľské úrady, ktorí zabezpečujú hospodársku agendu, resp. iným administratívno-technickým

1
2

http://www.dcaf.ch/Publications/Defence-Attaches
http://www.mosr.sk/zoznam-vojenskych-diplomatov-os-sr-akreditovanych-v-zahranici/

- 737 -

3

zamestnancom v tzv. rizikových krajinách. Hovorový názov určuje druh práce vykonávanej diplomatom
bez väzby na jeho diplomatickú hodnosť. Napr. vojenský atašé môže mať akúkoľvek udelenú alebo
prepožičanú diplomatickú hodnosť (napr. nielen atašé, ale aj radca, druhý tajomník a pod.). Presnejším
terminologickým pomenovaním je preto výraz pridelenec.
Na veľvyslanectvách kde sídli pridelenec obrany sa môže vytvoriť Úrad pridelenca obrany
(„ÚPO“) v ktorom pôsobia pridelenci jednotlivých druhov vojsk (námorný, letecký pridelenec). V prípade
menších štátov ako je napr. SR je Úrad pridelenca obrany obsadený len jedným vojenským
diplomatom, ktorý popr. má ešte svojho zástupcu. Ten ale nemusí mať diplomatický štatút a jeho
postavenie závisí na konkrétnom vysielajúcom štáte a jeho organizácii vojenskej diplomatickej služby
a aj na veľkosti danej misie na ktorej by počet členov diplomatického zboru nemal prekračovať istú
hranicu. Článok 11 VDDS: „Ak niet osobitnej dohody o počte členov personálu misie, môže
prijímajúci štát požadovať, aby počet personálu misie sa udržiaval v hraniciach, ktoré on považuje
za rozumné a obvyklé, so zreteľom na okolnosti a podmienky v prijímajúcom štáte a na potreby
príslušnej misie. Prijímajúci štát môže taktiež v týchto medziach a bez diskriminácie odmietnuť prijatie
úradníkov určitej kategórie.“
Súhlas s pôsobením designovaného PO udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho
štátu po súhlasnom stanovisku Ministerstva obrany a vojenskej spravodajskej služby. Následne je nový
PO zapísaný do listiny diplomatického zboru v prijímajúcom štáte. Svoje pôsobenie PO zahajuje prvou
oficiálnou návštevou na Ministerstve obrany u tzv. politického riaditeľa. Pri stretnutiach ministra obrany
prijímajúceho štátu a vedúceho misie vysielajúceho štátu PO zvyčajne sprevádza svojho veľvyslanca.
Pridelenci obrany v mieste svojho pôsobenia vytvárajú Zbor pridelencov obrany („Military/Defence
Attaché Corps“). Na čele Zboru je podľa princípu ancienity Doyen, služobne najstarší pridelenec bez
ohľadu na hodnosť. Rovnako ako u civilných diplomatov Zbor plní ceremoniálne funkcie, hlavne pri
štátnych sviatkoch prijímajúceho štátu a to účasťou na recepciách a iných spoločenských podnikoch
(napr. kladenie vencov na významných miestach bojov za slobodu a demokraciu, účasť na oslavách
dňa ozbrojených síl.. atď.).
2.

ÚLOHY PRIDELENCA OBRANY

Po rozpade bipolárneho sveta sa zmenili aj niektoré funkcie vojenských pridelencov, ktoré boli
v období studenej vojny spájané skôr so špionážnou a spravodajskou činnosťou v prospech jedného
z vtedajších veľmocenských blokov. Pridelenci dnes vykonávajú aj poradenskú činnosť v štátoch
bývalého východného bloku pri reforme obranného a bezpečnostného sektora a poskytujú podporu pri
plnení partnerských cieľov kandidátskych krajín na členstvo v NATO. Hlavnými úlohami pridelencov
obrany ale naďalej ostávajú aj tradičné diplomatické úlohy:
1.
Byť advokátom vojenských a bezpečnostných záujmov vysielajúceho štátu,
2.
reprezentovať vojenských funkcionárov vysielajúceho štátu pri rokovaní s ich náprotivkami
v prijímajúcom štáte,
3.
poskytovať bezpečnú komunikáciu prostredníctvom vojenských komunikačných sietí schopných
prevádzky aj v čase problematických alebo značne zredukovaných bilaterálnych vzťahov,
4.
pôsobiť ako vojenský poradca svojho veľvyslanca a diplomatického personálu misie,
5.
pozorovať podmienky v prijímajúcom štáte s dôrazom na oblasť bezpečnosti a podávať správy
vysielajúcemu štátu,
6.
kontrolovať a riadiť činnosti s vojenským dosahom na obrannú diplomaciu a bezpečnostnú
spoluprácu prostredníctvom bilaterálnych výmen a cez multilaterálne programy ako je napr. NATO PfP
– partnerstvo za mier,
7.
podporovať záujmy obranného priemyslu vysielajúceho štátu v prijímajúcom štáte,
8.
v prípade vzniku napätia alebo krízy pôsobiť v prospech upokojenia vzťahov a nevyhrocovania
4
vzniknutej krízovej situácie.
Príkladom pôsobenia PO v krízových situáciách je priama účasť francúzskeho PO v Libanone na
koordinácii evakuácie nekombatantov počas izraelských vojenských akcií v lete 2006. V snahe
o lokalizáciu jednotlivcov a ich bezpečný presun na zhromaždovacie miesta dokonca priamo vykonával
velenie nad francúzskymi príslušníkmi ozbrojených síl a zároveň bol zodpovedný aj za vybudovanie
logistických a zásobovacích uzlov pre operáciu OSN UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon).
Obvyklá doba pôsobenia PO vo funkcii je 3 roky. Výber vhodného kandidáta vo väčšine štátov
zabezpečuje Ministerstvo obrany, konkrétna nominácia podlieha aj súhlasu vojenskej spravodajskej
služby. Výnimku tvorí napr. Švajčiarsko kde výber uskutočňuje komisia zložená zo zástupcov ôsmych
štátnych orgánov a veľký vplyv na záverečné rozhodnutie má zástupca Ministerstva zahraničných vecí.
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Vo všeobecnosti je PO podriadený vedúcemu misie, ale príkazy prijíma od Ministerstva obrany. V tomto
prípade je atypický prístup Rakúska podľa ktorého PO môže dostávať úlohy priamo od vedúceho misie.
Ako už bolo spomenuté vyššie, niektoré štáty z dôvodu racionalizácie a šetrenia prostriedkov
prechádzajú od klasickej bilaterálnej spolupráce prostredníctvom rezidentných PO na systém
multilaterálnych zástupcov (NMR – National military represenative), jednotlivých národných vojenských
predstaviteľov pri multilaterálnych medzinárodných organizáciách bezpečnostnej povahy, ktoré dnes
pokrývajú značnú časť vojenskej spolupráce svojich členských štátov a tak logicky nie je potrebné
zachovávať duplicitu zastúpenia v tejto oblasti zahraničnej politiky štátov. Pragmatickým sa javí
zachovanie tejto formy diplomatického zastúpenia v štátoch, ktoré nie sú členmi takýchto
medzinárodných organizácií. Aj v rámci tohto zachovania dochádza k redukcii a to kvôli tzv.
priakreditovaniu jedného PO pre viac štátov, popr. celý región a zavedeniu aj tzv. „cestujúcich“
nerezidentných PO.
PO sa od konca 90. rokov stáva aj nástrojom tzv. „obrannej diplomacie“ („defence diplomacy“),
ktorá kombinuje nástroje klasickej diplomacie s vojenskými. Jej obsahom je aj poskytovanie asistencie
pri reforme obranného sektora jednotlivých štátov, vytváranie zmiešaných civilno-vojenských operácií
v konfliktných a post konfliktných oblastiach a systém kontroly zbrojenia a odzbrojenia. Obranná
diplomacia od začiatku reflektovala na požiadavky štátov západného Balkánu a strednej a východnej
Európy a v súčasnosti sa zameriava aj na ďalšie regióny.
Priekopníkom obrannej diplomacie je Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
ktoré tento koncept zakomponovalo do svojho Strategického hodnotenia obrany z roku 1998 („Strategic
Defence Review“). Toto hodnotenie zadefinovalo aj úlohy PO ako nástroja obrannej diplomacie. Po
teroristických útokoch z 11. septembra 2011 Spojené kráľovstvo revidovalo tento dokument
a implementovalo tzv. „New Chapter“, „Novú kapitolu“, ktorá zdôraznila úlohu obrannej diplomacie
v prípade konfliktov a teroristických hrozieb cez inštitút PO, ktorý sa stal dôležitou súčasťou
protiteroristickej politiky Spojeného Kráľovstva v zahraničí.
3.

SR A OBRANNÁ DIPLOMACIA

SR má historickú skúsenosť s obrannou diplomaciou ešte z čias vzniku 1. ČSR keď na jej území
pôsobila v rokoch 1919 – 1938 Francúzska vojenská misia („FVM“). FVM prišla do ČSR po viacerých
rokovaniach politických predstaviteľov oboch zainteresovaných strán, ktoré sa uskutočnili na prelome
rokov 1918 a 1919.
O zámere vyslať túto misiu do republiky prvýkrát písomne informoval E. Beneš už 9. novembra
1918 členov dočasného zákonodarného orgánu čs. Národného výboru a zároveň ich požiadal o súhlas
začať rokovania s francúzskou vládou. Vyslanie misie napokon definitívne legalizovala medzivládna
Zmluva o vyslaní Francúzskej vojenskej misie do Čiech, podpísaná 20. januára 1919 v Paríži.
Dňa 26. januára podpísali E. Beneš a G. Clemenceau v Paríži Dohodu medzi francúzskou a čs.
vládou o právomociach Francúzskej vojenskej misie v ČSR. Zatiaľ čo zmluva z 20. januára mala
všeobecno-technický charakter a stanovila podmienky služby v misii, dohoda z 26. januára určila
kompetencie misie a špecifikovala jej úlohy. Tie korešpondovali s cieľom uplatniť francúzsky vplyv na
spôsob organizácie a výstavbu čs. armády, metodiku vojenského výcviku a prípravu dôstojníckeho
zboru.
Podľa dohody sa poslaním FVM stala spolupráca s čs. ministrom národnej obrany pri organizácií
a výcviku čs. armády („ČSA“), výstavbe ministerstva národnej obrany („MNO“), hlavného štábu,
5
budovaní vojenských škôl a podobne. Nemenej dôležité bolo aj ustanovenie ďalšieho z článkov
dohody, ktorý podriaďoval náčelníka FVM ako zástupcu hlavného veliteľa ČSA – prezidenta republiky –
hlavnému veliteľovi spojeneckých dohodových síl a zvrchovanému veliteľovi ČSA francúzskemu
generálovi Ferdinandovi Fochovi.
Ďalšiu dohodu medzi francúzskou a čs. vládou o podriadení čs. ozbrojených síl najvyššiemu
veleniu maršala Focha podpísali reprezentanti oboch štátov v Paríži 18. februára 1919. Pre ČSR mala
predovšetkým politický a morálny význam. Oficiálne potvrdzovala Česko-Slovensko za spojenecký štát,
čo mu dávalo značnú váhu pri riešení sporov so susednými štátmi. Táto dohoda, spolu s inštrukciou G.
Clemenceaua gen. Pellému z toho istého dňa, stanovovala náčelníkovi FVM v ČSR veľmi silné
postavenie. Uvedené a ďalšie opatrenia viedli k podstatnej zmene v postavení FVM v ČSR, ktoré sa
značne odlišovalo od vtedajšieho postavenia francúzskych misií v iných štátoch strednej a východnej
Európy, kde naďalej plnili buď poradnú (napríklad v Poľsku), alebo kontrolnú funkciu. Zatiaľ čo FVM
dovtedy plnila poslanie technického poradcu čs. vlády, v období od júna 1919 až do januára 1926 sa
premenila na rozhodujúci činiteľ pri výstavbe čs. ozbrojených síl. Zasahovala nielen do procesu
postupného budovania štruktúry MNO a Hlavného štábu ČSA, ale aj do mierovej organizácie armády a
5
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budovania vojenského školstva podľa francúzskeho vzoru. Jej príslušníci prevzali hlavnú veliteľskú
zodpovednosť v rámci ČSA, čo znamenalo, že zastávali nielen najvyššie veliteľské funkcie na jej
hlavnom štábe, ale pôsobili aj na jej vyšších veliteľských stupňoch – zemských (krajinských) vojenských
veliteľstvách, divíziách a brigádach (predovšetkým na Slovensku a Podkarpatskej Rusi) a vo vojenskom
školstve.
Z iniciatívy čs. ministra zahraničných vecí Beneša ČSR a Francúzsko uzavreli 25. januára 1924
spojeneckú zmluvu, na ktorej koncipovaní sa podieľali aj príslušníci FVM. Patrila nesporne k
najvýznamnejším úspechom vtedajšej čs. zahraničnej politiky. Stala sa výrazom profrancúzskej
orientácie štátu a zavŕšila už vlastne jestvujúce začlenenie republiky do francúzskeho spojeneckého
6
systému. V ďalšom období existencie medzivojnového Československa sa stala hlavným garantom
jeho územnej nezávislosti a nedotknuteľnosti voči napadnutiu zo strany Nemecka, prípadne Maďarska.
V polovici októbra 1925 bola doplnená dohodou o vzájomných zárukách.
Dňa 1. januára 1926 vstúpilo do platnosti nariadenie prezidenta republiky T. G. Masaryka,
ktorým zmenil pôsobnosť FVM v ČSR pridelil jej poradnú funkciu. Z postu náčelníka misie bol odvolaný
divízny gen. Mittelhauser a na jeho miesto nastúpil divízny gen. E. Faucher, ktorý dočasne zotrval aj na
predchádzajúcom poste druhého zástupcu náčelníka Hlavného štábu ČSA. Náčelník FVM sa v
nasledujúcom období až do roku 1938 stal poradcom ministra národnej obrany, ktorému aj voľne
podliehal. Jeho hlavným poslaním bolo podávať ministrovi, resp. náčelníkovi Hlavného štábu ČSA
posudky v zásadných otázkach výcviku i organizácie armády a sledovať formu vyučovacieho procesu
na vojenských školách. Príslušníci misie sa však aj naďalej podieľali na všetkých reorganizačných
plánoch čs. brannej moci a programoch jej modernizácie. Najmä v 30. rokoch 20. storočia sa výstavba
čs. letectva, útočnej vozby a budovanie stáleho opevnenia pozdĺž hraníc ČSR (podľa vzoru francúzskej
Maginotovej línie) nezaobišli bez konzultácií priamo s členmi FVM alebo s vyslanými vojenskými
7
expertmi z Francúzska.
V priebehu pohnutého roka 1938 sa vzťahy medzi Československom a Francúzskom postupne
ochladzovali, na čom sa podpísala najmä politika vtedajšej francúzskej vlády premiéra Èdouarda
Daladiera. Postavenie ČSR na medzinárodnej scéne sa oslabilo. Hlavným dôvodom boli požiadavky
nacistického Nemecka na čs. politické vedenie v súvislosti s riešením sudetského problému.
Dňa 19. septembra predložili francúzsky a britský veľvyslanec v Prahe prezidentovi Benešovi
ultimatívnu nótu, v ktorej žiadali, aby Československo odstúpilo Nemecku územie s viac ako 50%-ným
podielom obyvateľov nemeckej národnosti. Zo strany Francúzska táto nóta v podstate znamenala
definitívne popretie spojeneckých zmlúv z rokov 1924 a 1925.
Prijatie podmienok mníchovskej dohody čs. prezidentom a vládou znamenalo začiatok konca
medzivojnového Československa. Mníchovská dohoda signovaná aj Francúzskom úplne negovala
dovtedajšie diplomatické a vojenské úsilie čs. a francúzskych predstaviteľov. V zmenených politických
podmienkach stratila akákoľvek činnosť FVM v pomníchovskej republike svoje ďalšie opodstatnenie.
FVM v ČSR definitívne ukončila činnosť k 31. januáru 1939.
4.

PÔSOBENIE PRIDELENCOV OBRANY V SR

V súčasnosti
je
v SR
akreditovaných
38
vojenských
diplomatov
(rezidentných
8
a priakreditovaných). Súhlas (Smernice Ministerstva obrany SR o práci s pridelencami obrany
akreditovanými v SR používajú podľa môjho názoru nesprávny výraz agrément, ktorý je podľa VDDS
udeľovaný len vedúcemu misie a v prípade PO si prijímajúci štát podľa článku 7 predmetného dohovoru
môže vyžiadať „len“ meno budúceho PO na schválenie) s pôsobením PO v Slovenskej republike
udeľuje MZV SR po doručení žiadosti predloženej zastupiteľským úradom vysielajúceho štátu. Žiadosť
o súhlas s vyslaním PO podáva zastupiteľský úrad vysielajúceho štátu písomne formou nóty na MZV
SR najmenej 60 dní pred predpokladaným nástupom PO do diplomatickej funkcie. K žiadosti o súhlas
musí byť priložený životopis PO, predpokladaný nástup do funkcie a dve fotografie v uniforme.
PO začína výkon diplomatickej funkcie v Slovenskej republike vykonaním akreditačnej návštevy
u generálneho riaditeľa („GR“) SEOPMVL MO SR. Po nástupe PO do diplomatickej funkcie môže ÚPO
požiadať o zdvorilostné prijatie u náčelníka generálneho štábu OS SR listom adresovaným odboru
protokolu kancelárie ministra obrany SR. Protokolárne poradie vojenských pridelencov je určené podľa
dátumu udelenia súhlasu MZV SR, bez ohľadu na ich hodnosť. Ak je doba medzi udelením súhlasu a
vykonaním nástupnej návštevy PO u GR SEOPMVL MO SR dlhšia než 30 dní, potom sa protokolárne
poradie určuje podľa dátumu nástupného prijatia. Protokolárne poradie zástupcov PO sa určuje
rovnakým spôsobom ako u PO.

6
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K pôsobeniu zástupcu PO sa súhlas nevyžaduje. Zastupiteľský úrad vysielajúceho štátu
informuje formou diplomatickej nóty MZV SR o úmysle vyslať zástupcu PO vysielajúceho štátu.
Diplomatická nóta je posielaná najmenej 30 dní pred predpokladaným nástupom zástupcu PO do
diplomatickej funkcie. PO a jeho zástupca akreditovaní v Slovenskej republike sú považovaní za
oficiálnych predstaviteľov ministerstva obrany a ozbrojených síl (armády) alebo druhu vojska
vysielajúceho štátu. Zastupiteľské úrady, ktoré nemajú akreditovaných svojich PO, vyžadujú styk s MO
SR prostredníctvom MZV SR.
Vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike a ich zástupcovia tvoria vojenský
diplomatický zbor („VDZ“). Doyen VDZ je čestná funkcia, ktorý je spravidla volený VDZ PO čo je istá
zvláštnosť oproti civilnému DZ. Voliteľným je zvyčajne služobne starší rezidentný pridelenec (ktorý má
sídlo v Bratislave). Doyen je hovorcom VDZ pri oficiálnych spoločenských aktivitách usporadúvaných
pre VDZ a spolupracuje s MO SR a GŠ OS SR pri organizovaní spoločných aktivít pre VDZ a pri
príprave a realizácii plánu aktivít VDZ na príslušný kalendárny rok. V súčasnosti je Doyenom VDZ PO
USA pplk. Terry Anderson.
ÚPO má právo vyžadovať informácie a dokumenty týkajúce sa MO SR a OS SR. Pri vyžadovaní
informácií alebo dokumentov obsahujúcich utajovanú skutočnosť sa postupuje v súlade s
medzinárodnou zmluvou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností, ktorou je Slovenská
republika viazaná. U členských štátov NATO predloží PO pri vyžadovaní informácií alebo dokumentov
obsahujúcich utajovanú skutočnosť platný bezpečnostný certifikát NATO požadovaného stupňa utajenia
a ďalšie potrebné dokumenty podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou sú zmluvné štáty viazané.
U ostatných štátov predloží PO platné osvedčenie o bezpečnostnej previerke požadovaného stupňa
utajenia vydané príslušným bezpečnostným orgánom štátu a ďalšie potrebné dokumenty ak to platná
medzinárodná zmluva, ktorou sú zmluvné štáty viazané vyžaduje.
Ukončenie diplomatickej misie PO oznámi zastupiteľský úrad vysielajúceho štátu najmenej 30
dní pred predpokladaným dňom ukončenia misie na SEOPMVL MO SR písomne. Ukončenie
diplomatickej misie PO v SR sa končí záverečným prijatím u GR SEOPMVL MO SR, ktoré sa spravidla
uskutočňuje spoločne s nástupným prijatím nového PO.
5.

ZÁVER

Aj v SR je badateľný trend presunu agendy vojenskej diplomacie z bilaterálnej úrovne na
multilaterálnu úroveň, keďže SR je súčasťou euro-atlantických štruktúr. Tradične silné je vojenské
zastúpenie USA, ktoré majú v ÚPO aj leteckého atašé, ktorý zároveň vykonáva funkciu ZPO. Historicky
významný partner Francúzsko má v SR akreditovaného pridelenca, ktorý sídli vo Viedni a jeden
z členov ÚPO s diplomatickým štatútom pôsobí ako zástupca veliteľa Centra excelentnosti pre oblasť
nevybuchnutej munície (Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence – EOD CoE), ktoré je prvou
medzinárodnou vojenskou organizáciou (tzv. „NATO Body“) na území SR napojenou na NATO
(Severoatlantická rada akreditovala Centrum 28. apríla 2011). EOD CoE je 16. Centrom výnimočnosti
9
NATO.
Zakladajúcimi štátmi Centra boli Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Rumunsko a SR. 16.
septembra 2011 pristúpilo Poľsko a do konca roka 2012 sa predpokladá podpísanie prístupovej nóty zo
strany USA.
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PRIAMY ÚČINOK PRÁVA EÚ V SR
Ivana Hauerlandová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Abstrakt: Príspevok je zameraný na analýzu prístupu slovenských orgánov aplikácie práva k priamemu
účinku ako vlastnosti práva EÚ, ktorý sa zaoberá jeho reflexiou z hľadiska ozrejmenia jeho významu
a použiteľnosti v praxi demonštrovaný na konkrétnom prípade zo slovenskej justičnej skúsenosti
vybranom na základe obsahového zloženia sekcie medzinárodného práva tejto konferencie, ktorý
zvažoval jeho použitie pri medzinárodnej zmluve, ktorá je zároveň súčasťou práva EÚ.
Kľúčové slová: priamy účinok, vnútroštátne právo, právo EÚ
Abstract: The contribution is focused on the analysis of approach of the Slovak judicial authorities to
direct effect as the attribute of EU law, which deals with its reflection in terms of clarifying its meaning
and applicability in practice in a particular case of the Slovak judicial experience selected on the basis of
the composition of the international law section of this conference, which considered its use while
dealing with an international treaty, which is also the part of the EU law.
Key words: dirrect effect, national law, EU law

1.

ÚVOD

Doktrína priameho účinku v sebe zahŕňa podstatu vymáhateľnosti práva EÚ pred vnútroštátnymi
súdnymi orgánmi a tiež priamej aplikovateľnosti, ktorá zabezpečuje, že ustanovenia práva EÚ nie je
potrebné do právneho poriadku zaviesť pomocou vykonávacích nástrojov.
Z hľadiska aplikačnej praxe vnútroštátnych súdov nemá pojmové odlíšenie priameho účinku
(účinok, aplikovateľnosť, uplatniteľnosť, vymáhateľnosť), napriek v odbornej literatúre zdôrazňovanej
požiadavke pojmovej presnosti, žiadny praktický význam, nakoľko súdy svoju pozornosť venujú
predovšetkým otázke, ktoré konkrétne pravidlá je možné aplikovať priamo, ktoré niekedy zamieňajú tiež
s prednosťou práva EÚ, čo však napr. pri užšom chápaní priameho účinku, nemusí mať až taký
zásadný význam.
V praxi sa pre orgány aplikácie práva vynára otázka, ktoré pravidlá európskeho práva spĺňajú
podmienky bezprostrednej aplikovateľnosti, pretože práve tieto ustanovenia sú súdy povinné aplikovať
1
v zásade ex officio, a teda bez toho, aby sa tejto aplikácie museli účastníci osobitne domáhať.
Koncepciu bezprostredného účinku práva EÚ možno chápať v dvoch rovinách, a to jednak v
2
širšom zmysle, kedy sa ustanovení práva EÚ možno dovolávať priamo na vnútroštátnych orgánoch ,
3
ako i v užšom zmysle , v rámci ktorého sa bezprostredný účinok chápe ako taká vlastnosť európskeho
práva, na základe ktorej vznikajú jednotlivcovi práva, ktoré sú vnútroštátne súdy povinné chrániť, čo v
praxi prirodzene znamená, že jednotlivec, či už fyzická alebo právnická osoba, môže v súdnom konaní
pred vnútroštátnym súdom priamo použiť ustanovenie napr. z nariadenia, ktoré bude musieť tento
4
vnútroštátny súd aplikovať rovnako, ako by išlo o ustanovenie vymedzené vnútroštátnou legislatívou.
2.

PRÁVNY ZÁKLAD PRIAMEHO ÚČINKU V SR

Hoci priamy účinok nie je kodifikovaným právnym princípom ani v práve EÚ, za ktorého právny
základ možno považovať judikatúru SD EÚ, priamy účinok je vlastnosť práva EÚ, ktorá je všeobecne
akceptovaná vo všetkých členských štátoch. Napriek tomu väčšina štátov považuje vlastnú ústavu za
5
základ fungovania práva EÚ na vnútroštátnej úrovni. Ústava Slovenskej republiky v článku 7 obsahuje
formuláciu o prednosti práva EÚ na území SR, podľa ktorého právne záväzné akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, no nie je v nej
expressis verbis rozpoznaná povinnosť priameho účinku, čo by vzhľadom na všeobecnú akceptáciu
1

KRÁL, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy, 2003, s. 13-14
Uvedená možnosť neznamená povinnosť jednotlivcov dovolať sa svojich práv, orgán aplikácie môže na práva jednotlivcov prihliadať
aj bez ich uplatnenia.
3
Členenie koncepcií priameho účinku v širšom a užšom zmysle je teoretické, SD EÚ priamy účinok takýmto spôsobom nediferencuje.
4
SVÁK, J. et al. Advokát pred európskymi súdmi, 2004, s. 93-94
5
JANS, J. H. et al. Europeanisation of Public Law, 2007, s. 64
2
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princípu priameho účinku nemalo príliš praktický význam, navyše ak tento princíp nie je výslovne
zaktovený ani v práve EÚ.
Doktrína priameho účinku, tak ako ju postupne vyvíja SD EÚ, sa v zakladajúcich štátoch EÚ
uplatňuje už takmer päťdesiat rokov, s pribúdaním členských štátov sa postupne sa rozširuje do ďalších
štátov. Preto je prirodzené, že otázky priameho účinku od vstupu Slovenskej republiky do EÚ
vyvstávajú aj v konaniach pred orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú povinné na uvedenú zásadu ex
officio prihliadať. Novelou článku 7 ods. 2, 4 a 5 Ústavy SR bol napriek neexistencii výslovnej zmienky
vytvorený právny základ pre pôsobenie princípu priameho účinku v slovenskom právnom prostredí.
Ustanovenia Aktu o podmienkach pristúpenia SR a ostatných štátov a o úpravách zmlúv, na
ktorých je EÚ založená, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pristúpení SR a ostatných štátov k EÚ a
spolu s príslušnou judikatúrou SD EÚ reflektujú tzv. „teóriu okamžitého účinku práva EÚ“ na území
nedávno pristúpených členských štátov. Táto skutočnosť znamená, že ak nie je uvedené inak,
okamihom pristúpenia k EÚ sa na všetky právne vzťahy, ktoré vznikli pred pristúpením SR k EÚ
a nezanikli, vzťahuje právo EÚ vrátane jeho zásad, čo prirodzene platí aj o právnych vzťahoch, ktoré
vznikli po pristúpení SR k EÚ.
S ohľadom na povahu a právne účinky práva EÚ v našich podmienkach by mal vnútroštátny súd
alebo orgán, pri prejednávaní a rozhodovaní sporu alebo inej právnej veci zisťovať, či niektorý z
aspektov posudzovanej veci nespadá do predmetu úpravy na úrovni EÚ. Je potrebné zdôrazniť, že
právo EÚ ako také je značne fragmentované, čo znamená, že nie vždy je jednoduché zistiť, či daná
právna vec spadá do oblasti upravenej právom EÚ.
Ak určité otázky posudzované na vnútroštátnom orgáne spadajú do predmetu úpravy
európskeho práva, je nevyhnutné stanoviť, či relevantné normy práva EÚ sú, alebo nie sú
bezprostredne aplikovateľné, pričom podmienky a kritériá bezprostrednej aplikovateľnosti určuje
samotné právo EÚ, bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy.
Ako už bolo zmienené, v prípade, ak sú normy práva EÚ priamo aplikovateľné, sú vnútroštátne
súdy a iné orgány povinné ich priamo a prednostne použiť, pričom nesmú aplikovať žiadne vnútroštátne
pravidlá nezlučiteľné s právom EÚ a pred použitím ktoréhokoľvek vnútroštátneho predpisu by mali
najskôr zisťovať, či nie sú v rozpore s priamo aplikovateľným aktom EÚ.
3.

ABSENCIA PRIAMEHO ÚČINKU

Ak ide o právne predpisy EÚ, ktoré nepožívajú priamy účinok, vnútroštátne súdy a iné orgány ich
aplikujú nepriamo, teda najmä sprostredkovane pomocou príslušných vnútroštátnych noriem, do
ktorých boli normy EÚ transponované, pričom v praxi môže dochádzať buď k náležitému
transponovaniu, alebo k nesprávnemu prebratiu práva EÚ, alebo dokonca k transponovaniu nedôjde
vôbec.
V súvislosti s uvedeným možno konštatovať, že v prvom prípade súdy prirodzene aplikujú
vnútroštátne právo výhradne s podmienkou, že pri ich aplikácii sú obmedzené eurokonformným
výkladom. V druhom prípade síce rovnako súdy aplikujú vnútroštátne normy ale s tou podmienkou, že
súdy majú povinnosť tieto normy interpretovať v najvyššej možnej miere v súlade s priamo
neaplikovateľnými aktmi EÚ.
Ak vnútroštátne normy nie sú plne spôsobilé na eurokonformný výklad, napriek tejto skutočnosti
sú súdy nútené tieto aplikovať, avšak s tým rizikom, že ak pri tejto aplikácii vznikne jednotlivcovi škoda,
tento má nárok požadovať náhradu od štátu.
V súvislosti s požiadavkou eurokonformného výkladu vnútroštátnych noriem je nutné zdôrazniť,
že súdy by pri výklade mali používať také metódy, ktoré používa SD EÚ a mali by ich aj rovnakým
spôsobom používať.
V prípade, ak by v praxi nastala situácia, pri ktorej by bolo príliš zložité posúdiť, či konkrétne
pravidlo práva EÚ je priamo alebo nepriamo účinné, alebo či vnútroštátny predpis správne transponuje
nepriamo účinný právny akt, alebo akou metódou má štátny orgán interpretovať právo EÚ, prípadne pri
pochybnostiach, či je daný akt EÚ platný, je možné a niekedy priam nutné obrátiť sa na SD EÚ so
6
žiadosťou o výklad alebo posúdenie platnosti aktu EÚ.
Postavenie vnútroštátnych súdov je v rámci súdneho systému EÚ interaktívne a budované skôr
na vzájomnej spolupráci a dôvere, než na hierarchickej štruktúre. Pretože cieľom je jednotné
uplatňovanie práva EÚ vo všetkých členských štátoch, túto charakteristiku úplne odráža aj prejudiciálne
konanie podľa článku 267 ZFEÚ.
Vplyv zásady priameho účinku na vnútroštátne právne poriadky vrátane Slovenskej republiky je
nutné hodnotiť v kontexte rozhodovacej praxe, ktorá býva v odbornej verejnosti často diskutovanou
témou.
6

KRÁL, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy, 2003, s. 81-83.
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Pokiaľ ide o súdne orgány Slovenskej republiky a otázku priameho účinku v SR, aktivita
okresných a krajských súdov ako odvolacích súdov, nie je zanedbateľná. Pre účel tohto príspevku bolo
zvolené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ako súdu poslednej inštancie, proti ktorého rozhodnutiam
nie sú prípustné opravné prostriedky, ktorý sa v rámci svojej rozhodovacej praxe zaoberal priamou
7
aplikovateľnosťou medzinárodnej zmluvy Aarhuského dohovoru v spojení s účinkami smerníc EÚ,
ďalej možnosťou vylúčenia priameho účinku práva EÚ, v rámci ktorého využil spoluprácu so SD EÚ
v zmysle vyššie citovaného článku ZFEÚ v prejudiciálnom konaní.
4

PRIAMY ÚČINOK V PRÍPADE LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPENIE VLK

Tento prípad, ktorý sa dostal pred Najvyšší súd SR a tiež pred Súdny dvor EÚ za účelom
podania výkladu záväzkov EÚ a Slovenskej republiky, konkrétne priameho účinku medzinárodného
dohovoru v oblasti prístupu k informáciám o životnom prostredí, ktorého ochrana je jednou z
významných priorít EÚ.
Prípad pod označením Lesoochranárske zoskupenie VLK (ďalej len „Lesoochranárske
zoskupenie“) zahŕňa posúdenie viacerých otázok, akými sú napr. ochrana vybraných druhov živočíchov
a životného prostredia, ktoré patria do oblasti záujmu EÚ. V tomto prípade ide o právne posúdenie
otázky procesného charakteru, pričom za kľúčový problém možno považovať procedurálnu stránku
prístupu organizácií na ochranu prírody zriadených v súlade so zákonom do konaní, ktoré sa dotýkajú
predmetu ich záujmu.
Konanie na vnútroštátnej úrovni možno rozdeliť do viacerých častí. Prvá fáza spočívala v
administratívnom konaní pred ústredným orgánom štátnej správy, ktoré bolo neskôr napadnuté na
príslušných súdoch správneho súdnictva, v rámci ktorého prebehlo konanie pred Súdnym dvorom EÚ.
Pokiaľ ide o stručný skutkový stav uvedeného prípadu na vnútroštátnej úrovni, Lesoochranárske
zoskupenie sa opakovane domáhalo priznania postavenia účastníka v konaniach pred Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré sa dotýkajú predmetu jeho činnosti. Inými slovami išlo
o otázku aktívnej legitimácie, ktorej obsahom je oprávnenie vystupovať v záujme ochrany vybraných
objektov (napr. v záujme ochrany medveďa hnedého, príp. v konaniach o povolení vstupu a použitia
chemických prípravkov v chránených územiach) odvolávajúc sa na zásadu priameho účinku.
MŽP SR požiadavke Lesoochranárskeho zoskupenia nevyhovelo a teda mu nepriznalo
postavenie účastníka konania v zmysle príslušných procesných predpisov, ktoré obdobným združeniam
priznávajú iba postavenie zúčastnenej osoby bez takých procesných práv, ktoré má v konaní účastník
konania. Predovšetkým ide o možnosť napadnúť rozhodnutie z vecného alebo procesného hľadiska v
rámci administratívneho alebo súdneho prieskumu.
Proti rozhodnutiu o nepriznaní postavenia účastníka konania bol v zákonnej lehote podaný
rozklad, tento bol následne zamietnutý a rozhodnutie MŽP SR nadobudlo právoplatnosť.
Z vyššie uvedených dôvodov Lesoochranárske zoskupenie iniciovalo konanie o preskúmanie
rozhodnutia správneho orgánu. Prípad sa dostal pred správny senát Najvyššieho súdu SR po tom, čo
krajský súd ako prvostupňový súd nevyhovel žiadosti Lesoochranárskeho zoskupenia o zrušenie
rozhodnutí MŽP SR a žalobu, ktorou sa domáhalo preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného,
ako nedôvodnú zamietol. Proti tomuto rozhodnutiu sa Lesoochranárske zoskupenia v zmysle
príslušných procesných ustanovení odvolalo.
Najvyšší súd SR preskúmal dôvody odvolania žalobcu, pričom sa zaoberal jednak rozhodnutím a
odôvodnením rozsudku krajského súdu ako súdu prvého stupňa, ako i samotnými námietkami žalobcu
v rozsahu podaného odvolania.
Pokiaľ ide o právne posúdenie veci, žalobca svoje oprávnenie vyvodzuje najmä zo znenia článku
8
9 ods. 3 Dohovoru , ktorý sa tým stal súčasťou právneho poriadku EÚ.
Vo vyhlásení o právomoci pripojenom k tomuto rozhodnutiu je uvedené, že za vykonávanie
záväzkov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru sú zodpovedné členské štáty, pokiaľ EÚ pri vykonávaní
právomocí podľa zmlúv neprijme ustanovenia práva EÚ, ktoré sa budú vzťahovať na vykonávanie
týchto záväzkov.
V tejto súvislosti je vhodné mať na pamäti článok 300 ods. 7 ZES, podľa ktorého dohody
uzavreté podľa podmienok stanovených v tomto článku sú záväzné pre orgány Spoločenstva a členské
9
štáty.

7

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného
prostredia zo dňa 25. júla 1998 s účinnosťou pre Slovenskú republiku od 05. marca 2006
Obsahom článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru je povinnosť štátov zabezpečiť, aby za podmienok stanovených vnútroštátnych
právom mala verejnosť prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných
alebo verejných subjektov, ktoré sú v rozpore s vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia.
9
Záväznosť dohôd uzavretých Úniou pre inštitúcie Únie a pre členské štáty je v súčasnosti vyjadrená v článku 216 ods. 2 ZFEÚ.
8
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Vybrané ustanovenia Aarhuského dohovoru, ktorého signatárom je Slovenská republika a tiež
EÚ ako právny nástupca ES, sa týkajú najmä prístupu k spravodlivosti, zatiaľ čo právo EÚ je skôr
zamerané na ochranu životného prostredia a otázky s ním súvisiace, pričom akty EÚ vyslovujú na
viacerých miestach povinnosť súladu sekundárneho práva EÚ s týmto Dohovorom.
Žalovaný namietal, že v prípade článkov 9 ods. 2 a 3 Aarhuského dohovoru nejde o priamo
účinné ustanovenia medzinárodnej zmluvy, pretože neobsahujú priamu úpravu práv a povinností
fyzických a právnických osôb bez dostatočnej konkretizácie obsahu práv, ktoré sa majú vo
vnútroštátnom práve uplatňovať a ich adresátom nie sú konkrétne fyzické a právnické osoby, ale štát.
Už krajský súd (a predtým tiež MŽP SR) sa zaoberal základnou otázku v súvislosti s uplatnením
priamych účinkov alebo aplikovateľnosti ustanovení Aarhuského dohovoru ako prameňa
medzinárodného práva a jeho ústavnej pozície v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ako vyplýva z konkrétnych ustanovení Dohovoru, za vykonanie Dohovoru je primárne
zodpovedný štát, teda Slovenská republika. Žalobca sa však domáhal priznania práv na základe práva
EÚ, keďže Dohovor bol schválený EÚ.
Na základe vyššie uvedeného krajský súd vyvodil záver, že v danom prípade nepôjde o aplikáciu
priameho účinku Aarhuského dohovoru (doktrína acte clair) a preto nepovažoval za potrebné obrátiť sa
na Súdny dvor s otázkou týkajúcou sa výkladu a aplikácie priameho účinku jeho ustanovení. Na tomto
základe krajský súd žalobu Lesoochranárskeho zoskupenia o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
MŽP SR rozsudkom v celom rozsahu zamietol.
Proti tomuto rozsudku sa žalobca odvolal, keďže podľa jeho názoru krajský súd použil takú
interpretáciu právnej normy týkajúcu sa jeho aktívnej legitimácie, ktorá zakladá odvolací dôvod
nesprávneho právneho posúdenia veci.
Žalovaný pred odvolacím orgánom opätovne s poukazom na ustanovenie vnútroštátneho práva
zdôraznil, že z predmetného článku dohovoru nevyplýva konkrétne právo a podľa jeho názoru sa inštitút
prednosti môže vzťahovať len na tie medzinárodné zmluvy, ktoré sú aspoň v časti spôsobilé na priamu
aplikáciu.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania vzhľadom na možný európsky rozmer predložil
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý uznesením prerušil odvolacie konanie v súvislosti s prekážkou
postupu v konaní a navrhol Súdnemu dvoru začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ZES
(teraz článok 267 ZFEÚ), za účelom výkladu ustanovenia článku 9 Aarhuského dohovoru, prípadne
vyslovenia jeho priameho účinku.
Predmetný návrh obsahoval otázky adresované SD EÚ v tom smere, či je možné ustanoveniu
článku 9 Aarhuského priznať bezprostredný účinok („self-executing effect“) za tých okolností, keď EÚ
po pristúpení k Dohovoru doposiaľ nevydala predpis na vykonanie tohto Dohovoru.
Najvyšší súd tiež smeroval k zisteniu výslovnej priamej aplikovateľnosti alebo priameho účinku a
v prípade kladnej odpovede, či výklad pojmu „úkony orgánu verejnej moci“ zahŕňa tiež právo napadnúť
rozhodnutie správneho orgánu.
Pokiaľ ide o prípustnosť prejudiciálnych otázok, SD EÚ vyslovil, že Aarhuský dohovor je
súčasťou práva EÚ, a teda má právomoc podať výklad tohto Dohovoru.
10
Veľká komora Súdneho dvora v uvedenej veci C-240/09 rozhodla rozsudkom zo dňa 08. marca
2011 tak, že vyvodila jednoznačný záver, že článok 9 ods. 3 Dohovoru schváleného EÚ nemá priamy
účinok v práve Únie.
Zaujímavým je načrtnutie princípov nepriameho účinku vnútroštátneho práva vo výroku rozsudku
SD EÚ, v ktorom vyslovil, že prináleží vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva
týkajúceho sa podmienok, ktoré je potrebné splniť na podanie správneho opravného prostriedku alebo
žaloby, ktorý bude v čo najväčšej možnej miere v súlade s cieľmi článku 9 ods. 3 Dohovoru, ako aj s
cieľom účinnej súdnej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organizácia na ochranu
prírody a krajiny, akou je Lesoochranárske zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v
rámci správneho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti ochrany životného
prostredia.
Toto rozhodnutie Súdneho dvora je dôležité z hľadiska posudzovania otázok týkajúcich sa
medzinárodného práva v oblasti životného prostredia a prístupu verejnosti k jeho ochrane, pričom
nemožno opomenúť zdôraznenie pomerne vysokého záujmu ostatných členských štátov a inštitúcií
11
EÚ .
10
Veľkej komore Súdneho dvora bola vec predložená v súlade s ustanovením článku 44 ods. 3 Rokovacieho poriadku, podľa ktorého
Súdny dvor pridelí vec, ktorá mu bola predložená, Veľkej komore, ak si to vyžaduje zložitosť alebo dôležitosť veci alebo osobitné
okolnosti. Prípad C-240/09 bol Veľkej komore zrejme predložený z dôvodu posudzovania vlastnosti medzinárodnej zmluvy
odsúhlasenej EÚ v kontexte práva EÚ a tiež možnosti ovplyvnenia veľkého počtu občianskych združení s podobným predmetom
činnosti.
11
K prejudiciálnemu konaniu sa v zmysle článku 23 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie vyjadrili okrem Lesoochranárskeho
zoskupenia tiež zástupcovia vlády slovenskej, nemeckej, gréckej, francúzskej, poľskej, fínskej, švédskej, Spojeného kráľovstva a za
EÚ Európska komisia.
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Súdny dvor zodpovedal otázku vnútroštátneho súdneho orgánu a jej význam spočíva v tom, že
nielen že došlo k objasneniu výkladu obsahu ustanovenia pre tento konkrétny prípad, ale tiež pre
presne nedefinovaný počet potenciálnych sporov na území ostatných členských štátov, ktorých právna
úprava nemusí presne reflektovať ciele, na ktorých dosiahnutie sa signatári Dohovoru zaviazali.
V ďalšom konaní malo byť, ako to už Súdny dvor vyslovil, na Najvyššom súde SR, ako sa s
danou otázkou vysporiada a akým spôsobom aplikuje výklad práva EÚ na vnútroštátny spor.
Najvyšší súd SR rozsudok SD EÚ č. C-240/09 ako „významný zdroj poznania komunitárneho
práva pre orgány členského štátu“ aplikoval na danú vec, osvojil si argumentáciu Súdneho dvora, ktorú
využil pri odôvodnení svojho rozhodnutia.
Rozsudok SD EÚ dal možnosť interpretovať vnútroštátne právo tak, že Najvyšší súd SR
rozsudkom zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že zrušil rozhodnutie MŽP SR a vec vrátil
správnemu orgánu na nové konanie, v ktorom vyslovil právny názor v zmysle rozsudku SD EÚ.
Správny orgán je týmto názorom viazaný a vzhľadom na znenie výroku rozsudku SD je povinný
zohľadniť doktrínu nepriameho účinku v kontexte vnútroštátneho práva vo vzťahu k iným pre Slovenskú
republiku záväzným predpisom EÚ a tak priznať Lesoochranárskemu zoskupeniu postavenie účastníka
správneho konania.
Svoje rozhodnutie s poukazom na rozsudok SD EÚ odôvodnil teleologickým výkladom
Aarhuského dohovoru odvolávajúc sa na ciele dohovoru definované v jeho preambule a tiež základnými
právami a slobodami zakotvenými v ústave, konkrétne právom na súdnu a inú ochranu podľa článku 46
ods. 1 ústavy a právom na priaznivé životné prostredie podľa článku 44 ústavy, pričom neopomenul
zmienku o právne účinnom práve EÚ (smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, smernica Rady č. 85/357/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých
verejných alebo súkromných projektov na životné prostredie) a dospel k záveru, že vnútroštátne
procesné predpisy o účastníctve je nutné vykladať s prihliadnutím na dosiahnutie cieľa sledovaného
právom na priaznivé životné prostredie. Uvedené tiež zdôvodnil prednosťou práva EÚ a zásadou
lojálnej spolupráce a označil vnútroštátnu právnu úpravu v oblasti procesného postavenia žalobu ako
nedostatočnú.
Predmetné rozhodnutie tak definitívne vyriešilo otázku priameho účinku ustanovenia
medzinárodnej zmluvy s prihliadnutím na záväzky Slovenskej republiky v oblasti medzinárodného práva
a práva EÚ a de facto využilo inštitút nepriameho účinku pri výklade ustanovení vnútroštátneho práva.
5

ZÁVER

Právo EÚ je súčasťou vnútroštátnych právnych poriadkov a to ako celé právo EÚ, nielen jeho
priamo účinné ustanovenia, ale aj ustanovenia, ktoré nie sú priamo účinné. Preto by mali vnútroštátne
súdy vo vnútroštátnych sporoch aplikovať právo EÚ rovnako ako vnútroštátne právo, tj. bez
formalistického rozlišovania primárnych podmienok nepodmienenosti a dostatočnej presnosti.
Vnútroštátne súdy majú povinnosť neaplikovať predchádzajúce vnútroštátne akty odporujúce
právu EÚ a ak by im to vnútroštátny poriadok umožňoval, mohli by sami tieto akty vyhlásiť za neplatné.
V SR je oprávneným na vyhlásenie neplatnosti zákonov iba Ústavný súd Slovenskej republiky (článok
125 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky), ktorému môže ktorýkoľvek súd v SR postúpiť návrh na
zaujatie stanoviska.
Zaujímavou je skutočnosť, že vnútroštátny sudca má povinnosť preskúmavať vnútroštátne právo
vo svetle práva EÚ, zatiaľ čo pri vnútroštátnych právnych predpisoch vo výlučnej právomoci členského
štátu takéto oprávnenie nemá. Ak slovenský sudca dospeje k záveru, že všeobecne záväzný právny
predpis je v rozpore s ústavou, v zmysle ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho
poriadku ústavnému súdu postúpi návrh na zaujatie stanoviska, pretože ide o otázku, ktorú nie je vo
vnútroštátnom konaní oprávnený riešiť.
Na druhej strane ak dospeje k záveru, že vnútroštátne právo je v rozpore s právom EÚ (a napr.
aj s ústavou, ktorá výslovne stanovuje prednosť práva pred EÚ a tiež jeho právnych zásad), je povinný
prihliadať na ustanovenie práva EÚ a skúmať aj podmienky priamej aplikovateľnosti alebo účinku práva
EÚ.
Z toho možno vyvodiť, že nesúlad vnútroštátneho práva s právom EÚ je oprávnený posúdiť
každý vnútroštátny súd a nielen Ústavný súd SR, čo znamená, že slovenské súdy majú viac právomocí
pri aplikovaní takých vnútroštátnych aktov, ktoré sú výsledkom implementačného procesu, ako pri
posudzovaní takých otázok, nepatria do oblasti záujmu EÚ a teda nie sú predmetom práva EÚ.
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NIEKOĽKO POZNÁMOK O POVSTALECKOM HNUTÍ Z POHĽADU
MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V nadväznosti na aktuálne dianie na africkom kontinente sa dnes často stretávame s
početnými správami o povstaleckom hnutí. Mnohokrát však dochádza k nesprávnemu ponímaniu tohto
subjektu medzinárodného práva a často i k jeho zámene s národnooslobodzovacím hnutím, či s inými
aktmi násilia. Autor článku približuje základné medzinárodnoprávne atribúty povstaleckého hnutia, jeho
kritériá a osobitosti, čím sa snaží o komplexný pohľad na povstalecké hnutie ako subjekt
medzinárodného práva a tiež na následky jeho uznania jednotlivými štátmi.
Kľúčové slová: povstalecké hnutie, uznanie, subjekt medzinárodného práva.
Abstract: Following the recent events in Africa, we are often faced with numerous reports of insurgent
movements. Many times, however, there dominates a wrong perception of this entity of international law
which gets often confused with liberation movement, or other acts of violence. The author presents the
basic international legal attributes of the insurgent movement, its criteria and specificities, whereby he
attempts for a comprehensive view of the insurgent movement as a subject of international law and also
for a view of the results of its recognition by individual states.
Key words: insurgent movement, recognition, an entity of international law

1.

POVSTALECKÉ HNUTIE - VYMEDZENIE
1

V súčasnosti, predovšetkým v súvislosti so situáciou v Líbyi, sa možno často stretnúť so
správami o povstaleckom hnutí, či jeho prípadnom uznaní konkrétnym štátom. V očiach verejnosti sa
tak vynára obraz skupiny osôb so zbraňou v ruke, bojujúcej za svoje ciele. Mnohokrát sa však tento
pojem nesprávne stotožňuje s pojmom národnooslobodzovacie hnutie, či pojmom národ a s
uplatňovaním jeho práva na sebaurčenie.
Napriek tomu, že v súčasnosti možno považovať povstalecké hnutie za samostatný subjekt
medzinárodného práva, aj v rámci vedy medzinárodného práva možno nájsť rozličné prístupy a názory
autorov, týkajúce sa tejto entity. Do popredia tak vystupujú otázky týkajúce sa atribútov povstaleckého
hnutia, jeho odlišovania od národnooslobodzovacieho hnutia, či od iných aktov násilia, otázky týkajúce
sa doby jeho existencie a pod.
Povstalecké hnutie možno pritom charakterizovať ako vojenskú organizáciu, ktorá uplatňuje
svoje mocenské akcie v oblasti pôsobnosti územného suveréna a to práve proti nemu. Popritom
vykonáva verejnú moc voči obyvateľstvu na určitom území, prípadne i nesúvislom a (s ohľadom na jeho
2
ovládanie) i priestorovo premenlivom.
Prof. I. Seidl-Höhenveldern definuje povstalcov ako skupinu osôb, ktorá násilne postupuje proti
vláde určitého štátu s cieľom buď získať moc na celom štátnom území, alebo oddeliť časť štátneho
3
územia a mocou, aj keď je miestne obmedzená, odporovať súčasnej vláde.
Už z podstaty a cieľov povstaleckého hnutia vyplýva, že nejde o trvalý, ale o dočasný subjekt
medzinárodného práva, pretože povstanie je javom prechodným (aj keď niekedy mnohoročným).
Existencia samotného povstania totiž nie je cieľom, ale len prostriedkom k jeho dosiahnutiu.
Pre štát, na území ktorého povstalecké hnutie pôsobí, ide o neželaný jav, ktorý sa snaží potlačiť.
Takýto štát sa totiž navonok javí akoby mal dve vlády, t.j. centrálnu a povstaleckú, z čoho vyplýva, že

1

Na napätú situáciu v tejto krajine reagovalo aj medzinárodné spoločenstvo po tom, čo sa vo februári 2011 pokojný protest proti
štyridsaťdvaročnej vláde Muammara Kaddáfího v meste Bengházi stretol s násilným potlačením, ktoré si vyžiadalo životy tucta
protestujúcich a ako sa nepokoje šírili mimo Bengházi, počet obetí narastal. Okrem rezolúcií prijatých Bezpečnostnou radou OSN
(S/RES/1970 zo dňa 26.02.2011, S/RES/1973 zo dňa 17.03.2011, S/RES/2009 zo dňa 16.09.2011, S/RES/2016 zo dňa 27.10.2011)
mali mimoriadny význam aj aktivity NATO (pozorovacie operácie v Stredomorí rozmiestnením leteckých jednotiek a loďstva operácie na vynútenie zbraňového embarga proti Líbyi, vojenské akcie na ochranu civilného obyvateľstva a pod.). Jednalo sa
o spoluprácu NATO s OSN, Ligou arabských štátov a ďalšími medzinárodnými partnermi. Bližšie pozri: NATO and Libya, dostupné
na: http://www.nato.int/cps/en/natolive/ topics_71652.htm?, dňa 06.02.2012
2
ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, s. 105
3
SEIDL HOHENVELDERN,I.: Völkerrecht, s. 173-174
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jeho centrálna vláda nie je schopná efektívne zabezpečiť výkon štátnej moci na celom štátnom území
a tak ani plnenie jeho medzinárodných záväzkov.
Existencia povstaleckého hnutia vyplýva aj z toho, že medzinárodné právo neurčuje akým
spôsobom môže v štáte dôjsť k zmene jeho vlády. Napriek tomu, že k jej zmene dochádza najčastejšie
ústavným spôsobom po parlamentných voľbách (t.j. spôsobom určeným vnútroštátnym právom),
medzinárodné právo nevylučuje ani neústavný spôsob jej zmeny sprevádzaný použitím ozbrojenej sily
4
a dočasnou existenciou povstaleckého hnutia. Nakoľko je však rozsah výkonu verejnej moci
povstaleckého hnutia obmedzený, ide o subjekt s obmedzenou spôsobilosťou (obmedzená
normotvorná spôsobilosť).
Práve výkon verejnej moci povstaleckým hnutím je významným kritériom pre jeho odlíšenie od
občianskych nepokojov a masových demonštrácií, ktoré ako prejavy občianskej neposlušnosti
predstavujú akcie súkromných osôb. Oproti tomu je mocenské ovládanie časti územia už prejavom
výkonu verejnej moci, ktorý povstalci uskutočňujú svojimi orgánmi, pričom tieto nemožno pokladať za
orgány teritoriálneho štátu, pretože nekonajú v jeho záujme ale proti nemu. Platí totiž, že povstalecké
hnutie voči ním ovládanému územiu vykonáva len územnú výsosť či správu, a nie územnú suverenitu,
ktorá ako jediná môže pojmovo zaradiť danú politicko-mocenskú jednotku medzi suverénnych
normotvorcov všeobecného medzinárodného práva. Povstaleckým hnutím vykonávaná územná výsosť
sa pritom obmedzuje na verejnú správu obyvateľstva a vecí, na území inak naďalej existujúceho
5
suveréna.
Zároveň možno povedať, že povstalecké hnutie je subjektom medzinárodného práva len vtedy
a len voči štátom, ktoré ho uznali. Samotné uznanie má v tomto prípade konštitutívny účinok s tým, že
6
tieto skupiny osôb sa stávajú partikulárnymi subjektmi medzinárodného práva. Inými slovami,
povstalecké hnutie je subjektom medzinárodného práva, ak efektívne vykonáva moc nad určitým
štátnym územím a ak ho zainteresované štáty uznali.
2.

UZNANIE POVSTALECKÉHO HNUTIA

Dôvody, pre ktoré štáty uznávajú povstalcov, sú rôzne. Môže ísť napr. o ekonomické
a humanitárne dôvody, spočívajúce v potrebe ochrany investícií, či života a zdravia občanov
uznávajúceho štátu, nachádzajúcich sa na území ovládanom povstalcami. Inými môžu byť dôvody
ideologickej povahy prejavujúce sa napr. v politickej orientácii povstaleckého hnutia, ktorá
uznávajúcemu štátu vyhovuje a preto je ochotný ju podporiť svojim uznaním.
Následkom uznania povstaleckého hnutia je napr.:
- oprávnenie vstupovať do obmedzených zmluvných vzťahov s uznávajúcim štátom (s
centrálnou vládou napr. uzatvárať zmluvy na účely starostlivosti o ranených; s tretími štátmi
napr. uzatvárať zmluvy o ochrane ich majetkových záujmov na území ovládanom povstalcami
a pod.);
- uznávajúci štát priznáva aktom orgánov povstaleckého hnutia povahu aktov verejnej moci;
- zástupcovia povstaleckého hnutia sú na území uznávajúceho štátu považovaní za oficiálnych
predstaviteľov a nie za súkromné osoby, na základe čoho im tento štát priznáva jurisdikčnú
a súdnu imunitu a pod.
Osoby zastupujúce povstalecké hnutia sa ale môžu vyššie uvedenej ochrany dožadovať len na
7
území štátov, ktoré povstalecké hnutie uznali.
Rozdiel medzi uznanými povstaleckými hnutiami a národnooslobodzovacími hnutiami je
predovšetkým v tom, že národnooslobodzovacie hnutia môžu byť spôsobilé uplatňovať práva (nároky) a
byť subjektom medzinárodných povinností (záväzkov) aj napriek absencii kontroly územia alebo ich
8
uznania.
Postavenie subjektu prislúchalo povstalcom bojujúcim proti štátnej moci už podľa tradičného
medzinárodného práva 19. storočia, pokiaľ im štáty priznali status bojujúcej strany. Hlavným dôvodom
bola humanizácia občianskej vojny (t.j. vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu z hľadiska
medzinárodného práva). Náuka síce vyžadovala, aby sa uznanie za bojujúcu stranu obmedzilo na
prípady, keď povstalecké hnutia efektívne ovládali určité územie štátu, prax však rešpektovala tieto
požiadavky len čiastočne a uznanie tak zostávalo primárne aktom politickej voľnosti. Uznanie

4

KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 70
ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, s. 106-108
SEIDL HÖHENVELDERN, I.: Völkerrecht, s. 174. Odlišný názor zastávajú napr. českí autori Č. Čepelka a P. Šturma, ktorí v tejto
súvislosti uvádzajú, že nie až uznaním povstalcov zo strany územného suveréna (ako tomu bolo v tradičnom práve), ale faktom
výkonu verejnej moci sa povstalecké hnutie automaticky stáva subjektom všeobecného medzinárodného práva. ČEPELKA, Č.,
ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, s. 109,107
7
KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 70-71
8
CLAPMAN, A.: Human rights obligations of non-states actors in conflict situations, s. 494.
5
6
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povyšovalo povstalecké hnutia z hľadiska vojnového práva na úroveň štátu a umožňovalo aplikáciu
inštitútov uplatňovaných v medzištátnom ozbrojenom konflikte (predovšetkým neutrality).
O politickej voľnosti štátov pri určovaní postavenia strany vedúcej vojnu svedčí aj ozbrojený
konflikt v Afganistane v r. 2001. USA a ostatní členovia NATO označili totiž za jeden zo subjektov, proti
ktorému vedú ozbrojené sebaobranné operácie na území Afganistanu, medzinárodnú teroristickú sieť
Al-Káida aj keď jej príslušníci neovládali súvisle žiadne územie, ani neboli ochotní rešpektovať pravidlá
medzinárodného práva aplikovateľné v dobe ozbrojeného konfliktu. Bezprostredným objektom operácií
sa však stali jednotky Talibanu, ktorý vykonával verejnú moc na prevažnej časti afganského územia
a nebol ochotný teroristov potrestať ani vydať. Účelom pozdvihnutia Al-Káidy do postavenia strany
vedúcej vojnu nebola vzhľadom na jej teroristickú povahu humanizácia ozbrojeného konfliktu, ale
pravdepodobne skôr obhájenie výkonu kolektívnej sebaobrany spojencov proti útočníkovi na cudzom
9
štátnom území z pohľadu medzinárodného práva.
O politickom aspekte uznávania statusu bojujúcej strany svedčí aj porovnanie prípadov, keď sa
napr. Spojené štáty americké vo vojne Severu proti Juhu ostro postavili proti uznaniu južných štátov zo
strany Veľkej Británie a Francúzska, avšak v prípade vzbury Kuby proti španielskej moci (1895-1901)
10
uznali Spojené štáty americké týchto kubánskych povstalcov za bojujúcu stranu ako prvé.
Na to, aby boli povstalecké hnutia spôsobilé na uznanie, treba v zásade splniť len minimálne
podmienky, pretože medzinárodné právo ustanovuje v tomto prípade len voľné požiadavky na
spôsobilosť stať sa medzinárodnoprávnym subjektom. Stručne povedané:
a) povstalci musia preukázať, že vykonávajú účinnú kontrolu nad určitou časťou územia a
b) občianske nepokoje by mali dosiahnuť určitý stupeň intenzity a stálosti (nemôžu spočívať na
výtržnostiach alebo sporadických a krátkodobých aktoch násilia).
Štáty (v rámci ktorých verejné násilie vypukne ako aj ďalšie strany) majú potom sami posúdiť, či
11
boli tieto požiadavky splnené a tak uznať alebo neuznať (aj keď len mlčky) toto povstanie resp.
povstalecké hnutie.
Uznanie povstaleckého hnutia za bojujúcu stranu môže teda vysloviť centrálna vláda ale i tretí
štát, na základe čoho sa medzi uznávaným a uznávajúcim primerane uplatnia pravidlá vojnového
práva. Podľa spoločného čl. 3 Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 o ochrane obetí vojny
(vyhláška č. 65/1954 Zb.) však majú určité najzákladnejšie pravidlá platiť aj bez takého uznania. Nie
12
vždy je však táto požiadavka rešpektovaná (napr. Biafra v r. 1968, Juhoslávia v r. 1991/1999). Štáty,
ktoré povstalecké hnutie uznali, ako aj tretie štáty, sú (na rozdiel od národnooslobodzovacích hnutí)
povinné zdržať sa poskytovania pomoci povstalcom (s výnimkou humanitárnej). V prípade uznania sa
na ozbrojený konflikt medzi centrálnou vládou a povstalcami vzťahuje Dodatkový protokol k Ženevským
dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný
13
charakter (Protokol II) z r. 1977 (oznámenie č. 168/1991 Zb.).
S ohľadom na povstalecké hnutie uznávané príslušným štátom je teda zrejmé, že existujú určité
14
medzinárodné práva a povinnosti, vyplývajúce z tohto stavu, v závislosti na podmienkach uznania.
Uznanie povstaleckého hnutia na jednej strane bráni centrálnej vláde v tom, aby povstalcov
považovala za zradcov, na strane druhej ale chráni vojakov vládnych vojsk, ktorí boli zajatí povstalcami.
Obe strany takto získavajú práva bojujúcej moci voči tretím štátom. Centrálna vláda sa tiež zbavuje
zodpovednosti za konanie v rozpore s medzinárodným právom, ktoré bolo páchané povstalcami voči
tretím štátom. Následne tak nemôže brať tretí štát centrálnu vládu za zodpovednú s odôvodnením, že
nevykonala dostatočné opatrenia na ochranu cudzincov.
Samotný tretí štát, ktorý sa nezúčastňuje na občianskej vojne, sa uznaním povstaleckého hnutia
zaväzuje k neutralite. Týmto uznaním si zaisťuje tiež možnosť zabezpečiť práva a právom chránené
záujmy svojich štátnych príslušníkov na území ovládanom povstalcami. Avšak bez ohľadu na to, či je
povstalecké hnutie uznané alebo nie, je tretí štát, ktorý sa nezúčastňuje na občianskej vojne, povinný
nestrpieť žiadne vojenské základne povstalcov na svojom štátnom území.
Treba tiež zdôrazniť, že predčasné uznanie povstaleckého hnutia (t.j. pred tým ako povstalci
skutočne získali časť štátneho územia do svojej moci), ako aj uznanie novej vlády alebo nového štátu
ešte pred ukončením občianskej vojny je v rozpore s medzinárodným právom. Na druhej strane ale
môže byť nový štát uznaný tretím štátom pred tým, ako sa jeho materská krajina vyrovná s jeho
9
MALENOVSKÝ,J.: Mezinárodní právo veřejné – jeho obecná část – a poměr k jiným právním systémům, zvlášte k právu českému,
s. 142-143.
10
DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŔIL, F.: Mezinárodní právo veřejné, s. 127
11
CASSESE, A.: International Law, s. 125. Taktiež: CASSESE, A.: International Law in a Divided World, s. 81–85.
12
SEIDL HÖHENVELDERN, I.: Völkerrecht, s. 174
13
Podľa čl. 1 ods. 1 Protokolu II sa tento vzťahuje na všetky ozbrojené konflikty inej ako medzinárodnej povahy, ku ktorým dochádza
na území Vysokej zmluvnej strany medzi jej ozbrojenými silami a disidentskými ozbrojenými silami alebo inými organizovanými
ozbrojenými skupinami vykonávajúcimi pod zodpovedným velením takú kontrolu nad časťou jej územia, ktorá im umožňuje viesť
trvalé a koordinované vojenské operácie a aplikovať tento Protokol II. KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná
a osobitná časť), s. 71
14
RIEDEL, E. H.: Recognition of Insurgency, s. 54–56
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revolučným oddelením. Uznanie novej vlády resp. štátu sa môže vzťahovať spätne na všetky akty,
ktoré slúžili na dosiahnutie cieľov povstania. Tento spätný účinok však môže byť vylúčený.
Iná a mimoriadne sporná je situácia, keď tretí štát neuznal ani centrálnu vládu, ani povstalecké
hnutie. Podľa názoru niektorých autorov by boli povstalci v tomto prípade v postavení zlodejov, lupičov
a banditov. Prípadnej žiadosti centrálnej vlády o pomoc by tak mohlo byť vyhovené (poskytnutie pomoci
USA v Libanone v r. 1958 a vo Vietname v r. 1962 až 1973). Iní autori sú presvedčení o tom, že už
samotná podstata povstania zakladá stav, v ktorom centrálna vláda nemôže hovoriť v mene všetkého
ľudu. Tento názor môže slúžiť nielen na ospravedlnenie neutrálneho postoja, ale i podporu opozičnej
vlády (pomoc SSSR vláde Kádára v Maďarsku v r. 1956 s odôvodnením, že jeho vláda zastupuje vôľu
národa, tiež USA v Grenade v r. 1983 a v Paname v r. 1989). Medzinárodné právo totiž nevyžaduje od
vlád žiadnu demokratickú legitimáciu a príslušný medzinárodnoprávny záväzok tak neexistuje. Zákaz
použitia sily podľa čl. 2 ods. 4 Charty OSN sa týka len použitia vojenskej sily medzi štátmi v rámci ich
15
medzinárodných vzťahov.
Už v úvode som naznačil, že povstalecké hnutie je dočasným subjektom medzinárodného práva,
pretože samotné povstanie je javom prechodným a končí víťazstvom alebo porážkou:
a) v prípade víťazstva môže ísť o vytvorenie alebo spoluvytvorenie novej vlády pri zachovaní
kontinuity doterajšieho územného suveréna alebo o vytvorenie nového štátu (nesú prípadnú
zodpovednosť za protiprávne správanie niekdajších povstaleckých orgánov);
b) druhým spôsobom zániku tohto subjektu je porážka povstania, čím povstalci strácajú svoje
16
postavenie cudzích orgánov na území teritoriálneho suveréna a opäť sa stávajú súkromnými osobami.
3.

ZÁVER

Aj na základe uvedeného možno konštatovať, že povstalecké hnutie predstavuje entitu odlišnú
od národnooslobodzovacieho hnutia, vyznačujúcu sa predovšetkým kontrolou nad určitou časťou
územia a relatívne intenzívnym charakterom nepokojov, resp. aktov násilia. Rovnako ako v iných
oblastiach medzinárodného práva aj vo sfére subjektov a otázok s nimi súvisiacich však možno badať
prenikanie politických záujmov niektorých členov medzinárodného spoločenstva, ktoré modifikujú
niektoré vyššie uvedené atribúty. Nič z toho ale nemení skutočnosť, že ide o samostatný subjekt
medzinárodného práva, aj keď dočasný, s obmedzenou medzinárodnoprávnou subjektivitou.
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TRESTANIE ZLOČINCOV PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA VYBRANÉ OTÁZKYPRINCÍP KOMPLEMENTARITY A MEDZINÁRODNÝ TRESTNÝ SÚD
Barbora Kováčiková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Medzinárodný trestný súd bol založený na základe Rímskeho štatútu ako medzinárodnej
zmluvy, ktorej zmluvnými stranami v súčasnosti 120 štátov medzinárodného spoločenstva. Princíp
komplementarity je charakteristickou črtou, na základe ktorej má MTS doplnkovú jurisdikciu vo vzťahu
k vnútroštátnym súdom. V prípade Thomasa Lubanga Dyilo MTS prvýkrát uznal prípustnosť podľa čl.
17 Rímskeho štatútu a otvoril cestu k ukončeniu beztrestnosti najzávažnejších zločinov týkajúcich sa
medzinárodného spoločenstva.
Kľúčové slová: Medzinárodný trestný súd, Rímsky štatút, princíp komplementarity, Thomas Lubanga
Dyilo
Abstract: International Criminal Court was established by the Rome Statute as an international treaty
which nowdays has 120 State Parties as members of international society. The principle of
complementarity is a characteristic feature which leads to the complementary jurisdiction of ICC in
relationship with the national jurisdiction.ICC in the Thomas Lubanga Dyilo case for the firts time ruled
that the case is admissible according to the art. 17 of Rome Statute and has opened the door to the
termination of impunity of the most serious crimes of concern to the international community as
a whole.
Key words: International Criminal Court, Rome Statute, principle of complementarity, Thomas Lubanga
Dyilo

1.

ÚVOD

Na medzinárodnej konferencii v Ríme v roku 1998, na ktorej bol prijímaný a schvaľovaný Rímsky
1
štatút Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „Rímsky štatút“), prejavovali nadšenie predovšetkým
zástupcovia štátov afrického kontinentu a očakávali zmenu v podobe odstránenia beztrestnosti
ohavných zločinov páchaných v nedávnej minulosti i v súčasnosti na africkom kontinente.
Keď bol v roku 2002 založený Medzinárodný trestný súd (ďalej len „MTS“), tak sa vysokými
očakávaniami, že MTS výraznou mierou napomôže k ukončeniu beztrestnosti páchateľov závažných
zločinov ohrozujúcich mier, bezpečnosť a blahobyt na svete, netajili štáty (vrátane štátov afrického
kontinentu), mimovládne organizácie ani celé medzinárodné spoločenstvo.
2
Princíp komplementarity predstavuje cestu, prostredníctvom ktorej by mohol MTS zvýšiť svoj
potenciálny pozitívny vplyv na spravodlivosť vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle a napomôcť
k jej rešpektovaniu a vykonávaniu. Zároveň určuje výkon jurisdikcie MTS, čo odlišuje MTS v niektorých
podstatných stránkach od iných známych inštitúcií vrátane medzinárodných trestných tribunálov pre
Rwandu a bývalú Juhosláviu.
Tento princíp predstavuje nóvum v porovnaní s jurisdikciou Norimberského a Tokijského
vojenského tribunálu zriadeného po 2. svetovej vojne, kde sa uplatňovala zásada teritoriality, teda
vojnoví zločinci boli stíhaní a trestaní v štáte, kde sa dopustili spáchania trestných činov. Odlišuje sa aj
od princípu konkurenčnej jurisdikcie, na základe ktorej je podľa čl. 9 Štatútu Medzinárodného trestného
tribunálu pre bývalú Juhosláviu, čl. 8 Štatútu Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu a čl. 8
Štatútu Špeciálneho súdu pre Sierra Leone, pri konkurencii jurisdikcie tohto tribunálu a vnútroštátneho
súdu uprednostnený ten ktorý ad hoc tribunál.
Ustanovenie čl. 5 Rímskeho štatútu vymedzuje právomoc MTS, ktorá je obmedzená
na najzávažnejšie trestné činy týkajúce sa medzinárodného spoločenstva ako celku. Princíp
komplementarity vyjadruje stav, kedy je potrebné, aby bremeno zodpovednosti sa stíhanie páchateľov

1
Rímsky štatút Medzinárodného trestné súdu (1998) uverejnený v Zbierke zákonov ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č.
333/2002 Z. z..
2
Pojem komplementarita (slov. doplnenie, doplnkovosť) opisuje situáciu, kedy dve veci prispievajú k ich vzájomnému zlepšovaniu a
zdokonaľovaniu a tým aj k vytvoreniu vyváženého celku.
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týchto trestných činov niesli v prvom rade štáty. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je potrebné, aby
vnútroštátne súdy štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu, boli schopné vykonávať
jurisdikciu nad zločinmi ustanovenými v čl. 5 Rímskeho štatútu. Základom pre výkon tejto jurisdikcie je
3
princíp univerzality.
Hoci sa univerzálna jurisdikcia nestala všeobecným princípom medzinárodného práva, môže byť
chápaná ako komplementárna jurisdikcia na horizontálnej úrovni, ktorá je aplikovateľná v situáciách,
kedy je štát neochotný alebo neschopný splniť svoje záväzky vis-à-vis medzinárodnému spoločenstvu
za predpokladu, že sa jedná o prípad spáchania závažného trestného činu a páchateľ sa nachádza na
4
území štátu, ktorý chce uplatniť univerzálnu jurisdikciu.
2.

PRINCÍP KOMPLEMENTARITY VO SVETLE USTANOVENÍ RÍMSKEHO ŠTÁTU

Rímsky štatút je multilaterálna medzinárodná zmluva, na základe ktorej bol zriadený MTS ako
stály súdny orgán bez teritoriálneho obmedzenia jurisdikcie. Rímsky štatút sa skladá s Preambuly
a trinástich častí, pričom Preambula sa skladá s jedenástich odsekov a vyjadruje ciele a zámer
Rímskeho štatútu. Trinásť častí tvorí 128 článkov detailne opisujúcich založenie MTS, jeho jurisdikciu
a jeho fungovanie.
Pre vymedzenie jurisdikcie tohto stáleho súdneho orgánu bol zvolený model doplnkovej
jurisdikcie vo vzťahu k jurisdikcii vnútroštátnych súdov, ktoré môžu mať právomoc stíhať rovnaké
zločiny. Princíp doplnkovej jurisdikcie označovaný ako princíp komplementarity sa ako jeden
z charakteristických znakov MTS ako celku prelína celým Rímskym štatútom, no jeho zakotvenie
možno nájsť v odseku 10 Preambuly, v čl.1 a v čl. 17 Rímskeho štatútu.
Princíp komplementarity opisuje vzťah medzi MTS a vnútroštátnymi súdmi v prípadoch, keď
vnútroštátne súdy nie sú ochotné alebo schopné skutočne vykonávať vyšetrovanie a stíhanie
najzávažnejších trestných činov v medzinárodnom meradle, pričom vtedy na ich miesto vo nastupuje
5
MTS. Rímsky štatút uznáva, že subjektom, ktorý je v prvom rade zodpovedný a má právo stíhať
6
medzinárodné zločiny, je národný štát.
V zmysle Preambuly a čl. 1 Rímskeho štatútu má MTS ako stála inštitúcia právomoc vykonávať
jurisdikciu nad osobami za najzávažnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú medzinárodné znepokojenie,
7
a je doplnkom k vnútroštátnym trestným jurisdikciám.
Hoci v ustanoveniach Rímskeho štatútu nemožno nájsť explicitne používaný pojem
komplementarita ani definíciu tohto princípu a pojmu samotného, tento pojem bol prijatý a zakotvený už
8
v dokumentoch travaux préparatoires vznikajúcich počas dojednávania Rímskeho štatútu. Neskôr sa
stal tento pojem používaný v komentároch k prípravným prácam na Rímskom štatúte ako pojem
9
označujúci všetky normy určujúce doplnkový vzťah medzi MTS a vnútroštátnymi súdmi.
Odhliadnuc od systému jurisdikcie zakotveného v Rímskom štatúte, princíp komplementarity je
charakteristickým nástrojom na vymedzenie a odlíšenie vykonávania jurisdikcie MTS od jurisdikcie
vykonávanej vnútroštátnymi súdmi. Hoci sa to na jednej strane môže javiť ako jeden z problematických
znakov aplikácie Rímskeho štatútu, na druhej strane je možné jasne vidieť, prečo bol práve princíp
komplementarity chápaný ako jeden z najpodstatnejších princípov pre prijatie Rímskeho štatútu
10
jednotlivými zmluvnými stranami tejto medzinárodnej zmluvy a dôvod, pre ktorý je naň často
odkazované ako na základný stavebný kameň Rímskeho štatútu, alebo kľúčový koncept MTS, ktorý
11
preniká celou štruktúrou a fungovaním MTS.

3
Princíp univerzality pripúšťa, že existuje vybraná skupina trestných činov natoľko závažných, že predstavujú znepokojenie pre celé
medzinárodné spoločenstvo, sú všeobecne odsúdeniahodné a osoby páchajúce tieto zločiny sú považované za nepriateľov celého
ľudstva (hostes humanis generis). Tieto osoby môžu byť stíhané ktorýmkoľvek štátom, ktorý ich zadržiava, bez ohľadu na miesto
údajného spáchania skutku, štátne občianstvo osoby, ktorá údajne skutok spáchala alebo na štátne občianstvo údajnej obete alebo
obetí spáchaného skutku. Pozri JENSEN, R.: Complimenting Complementarity: The principle of complementarity in the Rome Statute
of the International Criminal Court, s. 4.
4
GALDUNOVÁ, K.: Inštitút univerzálnej jurisdikcie z hľadiska medzinárodného práva In: Slovenská ročenka medzinárodného práva
2009, roč. II, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, 2011, s. 76.
5
JENSEN, R. pozri pozn. 2, s. 2.
6
ICC - Informal expert paper: The principle of complementarity in practise, s. 3.
7
Preambula, ods. 10 a čl. 1 Rímskeho štatútu.
8
Cf. Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, GAOR 51st Sess., Suppl. No. 22
(Doc. A/51/22), ods. 153.
9
Komplementaritu je v danom prípade potrebné chápať v jej užšom význame neodrážajúcom širší vzťah komplementarity medzi
MTS a štátmi, pretože aj v prípadoch, v ktorých MTS vykonáva svoju jurisdikciu sa musí spoliehať na spoluprácu s národnými štátmi
a medzinárodnú spoluprácu v zmysle deviatej časti Rímskeho štatútu. BENZING, M.: The complementarity Regime of the
International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereinity and the Fight against Impunity, s. 592.
10
Cf. Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court, GAOR 50th Sess., Suppl. No. 22
(Doc. A/50/22), ods. 29.
11
BENZING, M. pozri pozn. 9, s. 593.
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2. 1

ČLÁNOK 17 ods. 1 RÍMSKEHO ŠTATÚTU

Ustanovenia čl. 17 Rímskeho štatútu obsahuje podstatné kritériá na určenie prípustnosti prípadu
a je formulovaný negatívne. Z uvedeného dôvodu možno hovoriť o teste prípustnosti, kedy je prípad
neprípustný, ak je daný aspoň jeden z prvkov uvedených v odseku 1 predmetného článku 17 Rímskeho
štatútu. Zároveň tento článok stanovuje záväzný, ale úplný výpočet kritérií neprípustnosti, a ak nie je
dané žiadne z nich, prípad je prípustný. Zároveň možno konštatovať, že čl. 17 ods. 1 Rímskeho štatútu
ustanovuje obligatórny, no uzavretý, výpočet kritérií neprípustnosti, teda, ak žiadne z kritérií nie je
naplnené, MTS určí, že prípad je prípustný. Avšak všetky prípady a situácie musia byť starostlivo
zvážené v porovnaní s prvkami uvedenými v čl. 17 Rímskeho štatútu, aby žiaden z nich neobchádzal
12
požiadavky stanovené v spomínanom ustanovení.
Prvá podmienka ustanovená v čl. 17 ods. 1 písm. a) Rímskeho štatútu sa vzťahuje na prípady,
ktoré vyšetruje alebo trestne stíha zmluvný alebo nezmluvný štát majúci jurisdikciu v konkrétnom
prípade, alebo prípady, ktoré príslušný štát vyšetroval a dotyčnú osobu odmietol stíhať. Vo svetle
uvedeného je potrebné považovať každú nečinnosť štátu vo vyšetrovaní alebo stíhaní spáchaných
alebo páchaných zločinoch ako okolnosť vedúcu k prípustnosti toho ktorého prípadu. Aj samotný
Rímsky štatút v piatej časti chápe vyšetrovanie ako postup, na základe ktorého je možné zistiť
informácie vytvárajúce dostatočný základ na to, aby bolo možné predpokladať, že sa spáchal alebo sa
pácha trestný čin v jurisdikcii MTS, čoho cieľom je vyvodenie trestnej zodpovednosti obvineného
13
páchateľa.
Najproblematickejšou sa javí posledná časť ustanovenia čl. 17 ods. 1 písm. a) Rímskeho
štatútu, ktorá obsahuje výnimku z neprípustnosti. Napriek tomu, že je prípad vyšetrovaný a stíhaný
štátom, do ktorého jurisdikcie spadá, môže stať prípustným, ak „tento štát nie je ochotný alebo nie je
14
schopný skutočne vykonať vyšetrovanie alebo trestné stíhanie“ .
Vzhľadom na uvedené možno tvrdiť, že dôveryhodnosť MTS závisí na interpretácii a aplikácii
tejto časti testu prípustnosti prípadu. Na jednej strane možno argumentovať, že ťažké predstaviť si ako
MTS posudzuje celý vnútroštátny systém trestného práva, obzvlášť vzhľadom na pozíciu nováčika
čeliaceho tvrdej opozícii z niekoľkých strán, akým MTS medzi medzinárodnými inštitúciami nepochybne
je. Na druhej strane prílišné zúženie interpretácie tohto článku by pravdepodobne vyprovokovalo kritiku
15
zo strany mimovládnych organizácií a ďalších zástancov MTS.
Na rozdiel od ustanovenia čl. 17 ods. 1 písm. a), ktorý predpokladá situáciu, kedy je štát stále
v procese vyšetrovania alebo stíhania, čl. 17 ods. 1 písm. b) upravuje prípad, v ktorom štát ukončil
vyšetrovanie, ale rozhodol sa nestíhať danú osobu, či už z dôvodov na strane hmotného práva alebo
16
z pohľadu procesnoprávnej stránky.
Dané ustanovenie nastoľuje rovnakú otázku ako v prípade
ustanovenia čl. 17 ods.1 písm. a) Rímskeho štatútu, kedy štát má jurisdikciu v danom prípade, ale nie je
17
ochotný alebo schopný ju vykonávať.
Článok 17 ods. 1 písm. c) zachytáva situáciu, kedy už osoba s poukazom na čl. 20 ods. 2 bola
postavená pred vnútroštátny súd. Predmetné ustanovenie je vyjadrením spojenia princípu
komplementarity a zásady ne bis in idem. Text ustanovenia vyjadrujúci negatívne vymedzenie
prípustnosti hovorí, že „daná osoba bola súdená za konanie, ktoré je predmetom žaloby,
18
a pojednávanie Súdom nie je podľa čl. 20 ods. 3 povolené“. Avšak vynechanie slov „za ktorý osobu
Súd odsúdil alebo oslobodil“, ktoré sú uvedené v ustanovení čl. 20 ods. 1 a čl. 20 ods. 2 a contrario
19
naznačuje, že konečný rozsudok v merite veci nie je podľa čl. 20 ods. 3 potrebný.
Momentom rozhodujúcim pre rozlíšenie medzi čl. 17 ods. 1 písm. b) a písm. c) je prechod
zodpovednosti za prípad a príslušnosti na rozhodnutie o jeho ďalšom pokračovaní na sudcu, pričom čl.
20
20 ods. 3 pre prípad neschopnosti takúto možnosť neposkytuje.
2. 2

ČLÁNOK 17 ods. 2 RÍMSKEHO ŠTATÚTU- NEOCHOTA

Ustanovenie čl. 17 ods. 2 písm. a) až c) Rímskeho štatútu je v úzkej spojitosti s čl. 17 ods. 1
písm. a). V zmysle daného ustanovenia možno stanoviť kritériá, na základe ktorých je, s ohľadom
na zásady riadneho procesu uznávané medzinárodným právom, možné určiť, či ide o neochotu štátu

12

Ibid, s. 600 – 601.
Čl. 53 a nasl. Rímskeho štatútu.
Čl. 17 ods.1 písm. a) Rímskeho štatútu.
15
BENZING, pozri pozn. 9, s. 603.
16
Čl. 17 ods.1 písm. b) Rímskeho štatútu
17
Vzhľadom na uvedené pozri výklad k čl. 17 ods.1 písm. a) Rímskeho štatútu v časti týkajúcej sa výnimky.
18
Čl. 17 ods.1 písm. c) Rímskeho štatútu.
19
BENZING, pozri pozn. 9, s. 619.
20
Ibid. Pre vysvetlenie je potrebné si uvedomiť, že v prípade „neschopnosti“ by tu nebol žiaden rozsudok vnútroštátneho súdu.
13
14

- 754 -

skutočne vykonať vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v konkrétnom prípade. Na základe týchto kritérií
ide o neochotu štátu v prípade, ak existuje jedna alebo viac z nasledujúcich skutočností.
V prvom prípade ide o situáciu, kedy sa konanie uskutočnilo alebo prebieha, alebo sa
na vnútroštátnej úrovni s cieľom ochrániť danú osobu pred trestnoprávnou zodpovednosťou za trestné
činy v jurisdikcii Súdu uvedenej v článku 5 rozhodlo.21 V druhom prípade ide o situáciu, kedy došlo k
neodôvodneným prieťahom v konaní, ktoré za daných okolností nie sú v súlade s úmyslom spravodlivo
súdiť danú osobu.22 V treťom prípade ide o situáciu, kedy sa konanie sa nevykonávalo alebo
nevykonáva nezávisle a nestranne, ale vykonávalo sa alebo sa vykonáva spôsobom, ktorý za daných
23
okolností nie je v súlade s úmyslom spravodlivo súdiť danú osobu.
Berúc do úvahy vyššie uvedené, postavenie kritéria neochoty, ktorej zakotvenie bolo zamýšľané
ako stanovenie výnimky zo všeobecného pravidla, že prípad je neprípustný, ak štát vyšetruje alebo
stíha, by mali byť činitele vymedzujúce tento pojem vykladané úzko a zoznam by mal byť pokladaný za
24
úplný.
2. 3

ČLÁNOK 17 ods. 3 RÍMSKEHO ŠTATÚTU - NESCHOPNOSŤ

Z čl. 17 ods. 3 Rímskeho štatútu vyplýva, že v záujme určenie neschopnosti štátu vyšetrovať
alebo stíhať v konkrétnom prípade je potrebné, aby MTS zvážil, či v dôsledku úplného alebo značného
zrútenia alebo neschopnosti vlastného vnútroštátneho súdneho systému štát nie je schopný získať
obžalovaného alebo potrebné dôkazy a svedecké výpovede, alebo je inak neschopný vykonať
25
konanie.
Pojem neschopnosti bol zavedený na pokrytie situácií, kedy štát v dôsledku zlyhania štátnych
inštitúcií nemá dostatočnú centrálnu vládu alebo v ňom vládne chaos v dôsledku občianskej vojny alebo
prírodnej katastrofy, alebo akejkoľvek inej udalosti vedúcej k občianskym nepokojom.
Na základe vyššie uvedeného ustanovenia možno určiť tri možné scenáre neschopnosti.
V prvom prípade ide o situáciu, kedy štát nie je schopný získať obžalovaného. V druhom prípade štát
nie je schopný získať potrebné dôkazy a svedecké výpovede na zabezpečenie podania obžaloby proti
údajne vinnej osobe. V poslednom prípade ide o situáciu, kedy štát je inak neschopný vykonať konanie.
Posledné spomínané kritérium je podradené prvým dvom a zároveň slúži ako všeobecne použiteľný
pojem na zastrešenie všetkých ďalších možných situácií.
Vo všetkých troch prípadoch musí ísť o neschopnosť v dôsledku úplného alebo podstatného
kolapsu alebo neschopnosť súdneho systému, a teda vyžaduje
dôkaz o príčinnej súvislosti
26
v jednotlivých prípadoch.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na fakt, že štát môže byť označený za „neschopný“, ak
27
v rámci vnútroštátneho práva, trestné činy sú alebo môžu byť trestané len ako „obyčajné trestné činy“.
V tomto zmysle v prípade Tadić spravodajca v odvolaní proti rozhodnutiu o jurisdikcii jasne stanovuje,
že najdôležitejším záujmom pri vytváraní medzinárodných tribunálov bolo predchádzanie takémuto
28
zjednodušovaniu trestných činov, podľa všetkého v záujme vyhnutia sa revizionizmu.
Na záver je potrebné dodať, že zatiaľ čo využitie „nečinnosti“ bez nadväznosti na neochotu alebo
neschopnosť ako také neodporuje čl. 17 Rímskeho štatútu, skúsenosť ukázala, že štáty sa môžu
vyhnúť stíhaniu kľúčových trestných činov z rôznych dôvodov, ktoré idú za hranice „neschopnosti“ alebo
„neochoty“. Táto skutočnosť sama o sebe odporuje celému účelu mechanizmu doplnkovosti jurisdikcie,
keď majú štáty možnosť konať tak, že určitý prípad sa stane prípustným pred MTS z dôvodu, že tieto
upustia od stíhania medzinárodných zločinov z rôznych politických, finančných, logistických,
29
vnútroštátnych alebo dokonca zo zahraničných dôvodov. Z ustanovenia ods. 6 Preambuly Rímskeho
štatútu, ktorý pripomína, že „povinnosťou každého štátu je vykonávať trestnú jurisdikciu nad osobami
30
za spáchanie medzinárodných trestných činov“ a jedinej výnimky ustanovenej v čl. 17 Rímskeho
štatútu, teda keď sú štáty neochotné alebo neschopné tak urobiť, je zrejmé, že tí, čo navrhovali
vytvorenie MTS takýmito dôvodmi nerátali.
21

Čl. 17 ods. 2 písm. a) Rímskeho štatútu.
Čl. 17 ods. 2 písm. b) Rímskeho štatútu.
Čl. 17 ods. 2 písm. c) Rímskeho štatútu.
24
BENZING, pozri pozn. 9, s. 606.
25
Čl. 17 ods. 3 Rímskeho štatútu.
26
BENZING, pozri pozn. 9, s. 613.
27
K definícii „obyčajných trestný čin“ bližšie pozri Report of the ILC on work of its 46th Sess. (2 May - 22 July 1994), GAOR 48th
Sess., Suppl. No. 10 (Doc. A/49/10), ods. 119. „Komisia chápe termín „obyčajné zločiny“ ako termín odkazujúci na situáciu, kedy bol
skutok bol považovaný za obyčajný trestný čin na rozdiel od medzinárodného trestného činu majúceho špeciálnu charakteristiku
trestného činu vo vzťahu k článku 20 Rímskeho štatútu (trestného činu v jurisdikcii MTS)“.
28
Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2. októbra 1995, odsek 58.
29
JURDI, N. N.: Some Lessons on Complementarity for the International Criminal Court Review Conference (May 20, 2010). The
South African Yearbook of International Law, Vol. 34, 2009, s. 2.
30
Ods. 6 Preambuly Rímskeho štatútu.
22
23
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3.

PRINCÍP KOMPLEMENTARITY Z POHĽADU KONFERENCIE V KAMPALE

V júni roku 2010 sa v Kampale (Uganda) uskutočnila prvá Konferencia o preskúmaní Rímskeho
štatútu (ďalej len „Konferencia“). Počas Konferencie štáty, ktoré pristúpili k tomuto štatútu ako zmluvné
strany nadviazali na historickú dohodu, pozmenili Rímsky štatút definovaním trestného činu agresie
a dohodli sa na podmienkach výkonu jurisdikcie. Zatiaľ čo definícia trestného činu agresie bola
v podstate odsúhlasená už počas prechádzajúcich niekoľkoročných rokovaní, delegácie sa na
konferencii v Kampale museli potýkať s veľkým množstvo otázok týkajúcich sa výkonu jurisdikcie, ktorá
je spojená s prípustnosťou prípadu a teda nevyhnutne aj s princípom komplementarity.
Na úvod je potrebné si uvedomiť, že princíp komplementarity je založený na dvoch pilieroch,
ktorými sú rešpektovanie primárnej jurisdikcie štátov a efektivita a účinnosť. Navyše je potrebné
pamätať na skutočnosť, že MTS ako samostatná inštitúcia s obmedzenými zdrojmi nemôže byť v pozícii
31
kedy by uskutočňovala viac ako obmedzené množstvo trestných stíhaní v určitom časovom období.
Počas prvého týždňa Konferencie sa uskutočnili panelové diskusie opisované ako inventúra
32
(angl. „stocktaking“) na poli medzinárodnej spravodlivosti. Tieto panelové diskusie boli venované
štyrom oblastiam medzinárodnej spravodlivosti, ktorými sú vplyv systému Rímskeho štatútu na obete
33
a zasiahnuté komunity, mier a spravodlivosť, komplementarita a spolupráca.
V priebehu Konferencie bola vypracovaná Správa Kancelárie Zhromaždenia zmluvných štátov,
ktorá slúžila ako podklad pre neformálne zhrnutie kľúčových bodov, a obsahovala viaceré odporúčania
vrátane toho, že
zmluvné štáty by mali znovu potvrdiť, že vnútroštátne súdy majú primárnu zodpovednosť;
štáty, MTS a ostatní aktéri by mali posilniť princíp komplementarity podporením vnútroštátnych
konaní, kde je to relevantné, ako prostriedok na prekonanie beztrestnosti;
zmluvné strany by mali zvážiť potrebu zavedenia ďalších prostriedkov na národnej úrovni v boji
proti beztrestnosti a primerane v spolupráci s MTS zvážiť spôsoby, v rámci ktorých môžu byť
vnútroštátne súdy ďalej oprávnené zaoberať sa s najzávažnejšími trestnými činmi;
Zhromaždenie by malo vymedziť budúcu funkciu Sekretariátu Zhromaždenia zmluvných štátov,
34
ktorý by mal za úlohu napomáhať k výmene informácií s cieľom posilnenia vnútroštátnych súdov.
Z analýzy neformálneho zhrnutia v rámci kľúčových bodov vyplynulo, že sa kľúčové body (tzv.
„focal points“), Dánsko a Južná Afrika, rovnako ako ich úvodné poznámky, znova odvolali
na skutočnosť, že MTS má doplnkovú jurisdikciu k vnútroštátnym jurisdikciám a konal by len v prípade,
že štát je neschopný alebo neochotný vykonať vyšetrovanie alebo stíhanie. Ďalej poznamenali, že
globálnou výzvou pre štáty bolo asistovať jeden druhému v boji proti beztrestnosti. Hoci majúc primárnu
jurisdikciu týkajúcu sa vyšetrovania a stíhania trestných činov v jurisdikcii MTS, niektoré štáty neboli
35
schopné týmto spôsobom konať, čo mohlo viesť k medzere v podobe beztrestnosti.
Podľa
predneseného názoru je úloha, ktorú by mal MTS hrať v rámci pozitívnej komplementarity, obmedzená
samotnou povahou daného inštitútu a obmedzenými zdrojmi tento inštitúcie.
Panelová diskusia sa dotkla aj nezakotvenia samotného princípu komplementarity do znenia
ustanovení Rímskeho štatútu, čo spočiatku mohlo vytvárať dojem antagonistického vzťahu medzi MTS
a štátmi, avšak keď Rímsky štatút nadobudol účinnosť, vyvinul sa nový prístup, podľa ktorého bola
36
37
komplementarita vnímaná pozitívnejšie. Princíp pozitívnej komplementarity sa potom objavil v praxi
v stratégii Prokurátora a dokumentácii, ktorá predchádzala Konferencii.
Diskusia počas Konferencie smerovala k zhodnoteniu výziev, tak s ohľadom na zlepšenie
pripravenosti vnútroštátnych súdov prostredníctvom pozitívnej komplementarity, ako aj k úlohe rôznych
31

„Paper on Some Policy Issues before the Office of the Prosecutor“ ICC Office of the Prosecutor (2003).
TRAHAN, J.: The Rome Statute´s Amendment on the Crime of Aggresion: Negotiations at the Kampala Review Konference, s. 50.
Vykonanie inventúry princípu komplementarity bolo pripravené na základe tzv. ústredných bodov Dánskom a Južnou Afrikou
za pomoci konzultácií s Haagskou a New Yorskou pracovnou skupinou. Po vyššie spomínaných konzultáciách Kancelária
Zhromaždenia zmluvných štátov vydala správu o inventúre princípu komplementarity spolu s návrhom rezolúcie určenej pre ďalšie
zváženie na Konferencii.
34
Report of the Bureau on stocktaking: Complementarity -Taking stock of the principle of complementarity: bridging the impunity gap.
35
Tento pojem je v zahraničnej literatúre označovaný pojmom „impunity gap“, pričom sa má podľa autorky za to, že ak nepríde
k určitému konaniu zo strany štátov eventuálne komplementárne ku konaniu zo strany MTS, je dôvodné predpokladať, že môže
nastať situácia, kedy príde k medzere v beztrestnosti, čo by bolo v rozpore s ods. 5 Preambuly Rímskeho štatútu, ktorý ustanovuje,
že štáty, zmluvné strany, tohto štatútu, sú rozhodnuté skoncovať s beztrestnosťou páchateľov týchto trestných činov, a tak prispieť
k predchádzaniu týmto zločinom.
36
Moderátorom panelovej diskusie bol W. A. Schabas, ktorý v rámci panelovej diskusie predniesol vyššie uvedené názory.
K uvedenému v rámci diskusie vystúpila Vysoká predstaviteľka OSN pre ľudské práva, Navanethem Pillay, k zakotveniu pojmu
komplementarita do ustanovení Rímskeho štatútu, ktorá sa odvoláva na judikatúru Odvolacej komory MTS, ktorá judikovala, že keď
štát neuskutoční žiadny krok smerujúci k vyšetrovaniu alebo trestnému stíhaniu, nie je žiadna prekážka, ktorá by Prokurátorovi
bránila v začatí vyšetrovania. Bližšie k Neformálnemu zhrnutiu a predneseným komentárom pozri RC/ST/CM/1 Informal summary by
the focal points - Advance version.
37
Bližšie k pozitívnej komplementarite pozri TAKEMURA, H.: A Critical Analysis of Positive Complementarity.
32
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účastníkov zapojených do konania. Návrh rezolúcie ako taký požadoval zdôraznenie primárnej
zodpovednosti štátov za vyšetrovanie a stíhanie závažných medzinárodných trestných činov,
zodpovednosť za povinnosti zmluvných štátov stanovené v Rímskom štatúte a posilňovanie
vnútroštátnych súdov napomáhaním výmeny informácií prostredníctvom Sekretariátu Zhromaždenia
38
zmluvných štátov.
Konferencia na svojom deviatom plenárnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 8. júna 2010 prijala
39
Deklaráciu RC/Res. 1 Complementarity , v ktorej uvádza, že rozoznáva primárnu zodpovednosť štátov
za vyšetrovanie a stíhanie najzávažnejších trestných činov, ktoré vyvolávajú medzinárodné
znepokojenie. Zdôraznila princíp komplementarity, tak ako ho ustanovuje Rímsky štatút a zároveň
zdôraznila povinnosť zmluvných strán dodržiavať Rímsky štatút. Konferencia uznala, že existuje
potreba prijatia dodatočných prostriedkov na národnej úrovni a potreba posilnenia medzinárodnej
pomoci pri efektívnom stíhaní páchateľov najzávažnejších trestných činov. Zároveň uznala vhodnosť
vzájomnej pomoci štátov v posilňovaní domácich kapacít na zabezpečenie, aby sa vyšetrovania
a stíhania najzávažnejších trestných činov týkajúcich sa medzinárodného spoločenstva mohlo
uskutočniť na národnej úrovni. Bolo formálne vyjadrené povzbudenie MTS, zmluvných štátov
a ostatných účastníkov, vrátane medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti, do ďalšieho
objavovania ciest vedúcich k zlepšeniu schopnosti vnútroštátnych súdov vyšetrovať a stíhať vyššie
spomínané trestné činy odvolávajúc sa na odporúčania obsiahnuté v Správa Kancelárie Zhromaždenia
zmluvných štátov. Taktiež bola vyjadrená požiadavka adresovaná Sekretariátu Zhromaždenia
40
zmluvných štátov, aby bolo v súlade s rezolúciou ICC-ASP/2/Res.3 a v rámci existujúcich zdrojov,
uľahčené uskutočňovanie výmeny informácií medzi MTS, zmluvnými štátmi a ostatnými účastníkmi,
vrátane medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti s cieľom posilniť vnútroštátne súdy,
a Konferencia vyzvala na budúci dialóg týkajúcich sa princípu komplementarity.
Záverečná deklarácia prijatá na Konferencii o preskúmaní Rímskeho štatútu obsahovala len
jedno ustanovenie dotýkajúce sa princípu komplementarity. Konferencia predsavzala, že bude
pokračovať a posilňovať efektívnu implementáciu Rímskeho štatútu na národnej úrovni, bude zlepšovať
schopnosť vnútroštátnych súdov stíhať páchateľov najzávažnejších trestných činov týkajúcich sa
medzinárodného spoločenstva v súlade s medzinárodne uznávanými pravidlami spravodlivého súdneho
41
procesu v súlade s princípom komplementarity.
4.

TEST PRINCÍPU KOMPLEMENTARITY V PRAXI- PRÍPAD THOMAS LUBANGA DYILO

Prípad Thomasa Lubanga Dyila, ktorý bo prvým prípadom prejednávaným pred Medzinárodným
trestným súdom, je dôležitým míľnikom pre vývoj a smerovanie judikatúry tohto stáleho súdneho
orgánu. Prokurátorovi Medzinárodného trestného súdu - Luisovi Moreno Ocampovi (ďalej ako
42
„Prokurátor“) bol v roku 2004 doručený list podpísaný prezidentom Demokratickej republiky Kongo
Josephom Kabilom opisujúci okolnosti trestných činov patriacich do jurisdikcie Medzinárodného
trestného súdu údajne spáchaných a páchaných niekde na území Demokratickej republiky Kongo od 1.
júla 2002 – dňa platnosti Rímskeho štatútu. Prostredníctvom tohto listu Demokratická republika Kongo
žiadala Prokurátora o vyšetrovanie u záujme zistenia skutočností, ktoré by objasnili, či by mohli byť
jedna alebo viaceré osoby stíhané za takého trestné činy a zároveň sa predstavitelia štátnej moci
43
zaviazali spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom.
Počas Konferencie o preskúmaní Rímskeho štatútu v roku 2010 v panelovej diskusii týkajúcej sa
revízie princípu komplementarity vystúpil aj zástupca Demokratickej republiky Kongo. Z jeho vystúpenia
vyplynulo, že Demokratická republika Kongo odporučila MTS troch svojich štátnych príslušníkov a na
vnútroštátnej úrovni Demokratická republika Kongo uskutočnila opatrenia v záujme stíhania ďalších
osôb, ktoré spáchali závažné trestné činy podľa Rímskeho štatútu. Po ratifikácii Rímskeho štatútu bol
44
v novembri 2002 založený vojenský súd s príslušnosťou na trestné činy podľa Rímskeho štatútu.
38

Bližšie pozri http://www.iccnow.org/?mod=complementarity. Stránka naposledy navštívená dňa 25.03.2012.
Bližšie pozri RC/Res.1 Complementarity.
.Ibid.
41
Bližšie pozri RC/Decl.1 - Kampala Declaration – záverečná deklarácia Konferencie.
42
K situácii v demokratickej republike Kongo pred začatím skúmania tejto situácie Prokurátorom pozri ŠTURMA, P.: Princip
komplemantarity a spouštecí mechanismus Mezinárodního trestního soudu In Kolektív autorov: Medzinárodný trestný súd na
začiatku 21. storočia, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 27. septembra 2006, Štúdie a materiály, zv. XXIII, (projekt MZV
SR č. 27/2006), Bratislava 2006, s. 33.
43
ICC - Office of the Prosecutor- ICC-OTP-20040419-50, Prosecutor receives referral of the situation in the Democratic Republic of
Congo - Press Release.
44
Zástupca Demokratickej republiky Kongo poznamenal, že dôležitá medzera v podobe beztrestnosti sa vzťahovala na trestné činy
spáchané pred rokom 2002, kedy ani jurisdikcia MTS ani trestný zákon Demokratickej republiky Kongo nemal retroaktívny účinok. Po
roku 2002 sa vyskytovali 2 stratégie, pričom na jednej strane bola spolupráca s MTS na základe žiadosti zaslanej MTS vo vzťahu
k situácii v Demokratickej republike Kongo od 1. júla 2002, na druhej strane bola vnútroštátna vojenská jurisdikcia v trestných
veciach. Bližšie pozri RC/Decl.1 - Kampala Declaration.
39
40
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Do diskusie sa pridal aj jej moderátor profesor Schabas, ktorý poznamenal, že prípad Lubanga je
prvým prípadom, v ktorom Senát pre prípravné konanie rozhodol o prípustnosti prípadu podľa čl. 17
Rímskeho štatútu. Sudcovia rozvinuli princíp nečinnosti vo význame, že systém v Demokratickej
republike Kongo sa javil ako schopný uskutočniť stíhanie, ale pretože bol nečinný, nebolo možné stíhať
prípady odvodu a verbovania detských vojakov na vnútroštátnej úrovni, MTS sa stal príslušným a získal
45
v danej veci jurisdikciu.
Argumentom smerujúcim proti označeniu Demokratickej republiky Kongo za nečinnú v danej veci
bolo vyjadrenie zástupcu Demokratickej republiky Kongo, že situácia v tento krajine bola MTS
odporučená na základe činnosti štátu, čiže Demokratická republika Kongo nebola nečinná. V tom čase
súdnictvo nebolo v pozícii, v ktorej by mohlo vykonávať vyšetrovanie, ale Demokratická republika
Kongo bola pripravená spolupracovať s MTS v záujme trestného stíhania. Prenesenie situácie pred
MTS neznamenalo, že štát zlyhal vo výkone svojej primárnej jurisdikcie, ale nečinnosť bola spôsobená
tým, že trestný čin odvodu a verbovania detí mladších ako 15 rokov nebol zahrnutý do trestného
46
zákona.
Aj na tomto základe boli Konferenciou „uznané limity MTS a z tohto faktu vyplývajúca dôležitosť
budovania ochoty a schopnosti štátu berúc do úvahy princíp komplementarity – ak má byť beztrestnosť
47
najzávažnejších zločinov ukončená“ . V auguste 2010 bol návrhom správy Vysokého komisára OSN
pre ľudské práva mapujúcej konflikt a hrôzy páchané v Demokratickej republike Kongo v čase od marca
1993 do júna 2003 spôsobený medzinárodný rozruch, keď boli Rwanda a Uganda označené za
spoluvinníkov, či dokonca priamo zodpovedných za ohavné trestné činy spáchané v Demokratickej
republike Kongo, pričom oficiálna verzia správy bola vydaná v októbri 2010.
Úrad Prokurátora MTS začal vo veci predloženej prezidentom Demokratickej republiky Kongo
vyšetrovanie a v januári 2011 inicioval vydanie piatich zatýkacích rozkazov a štyria z obvinených boli
48
MTS vzatí do väzby alebo čakali na vydanie MTS, pričom traja boli postavení pred súd.
Článok 19 ods. 1 Rímskeho štatútu ustanovuje povinnosť Medzinárodného trestného súdu
presvedčiť sa, že má v každom prípade, ktorý mu predložia, jurisdikciu. Súd môže z úradnej moci určiť
49
prípustnosť prípadu v súlade s čl. 17 Rímskeho štatútu.
Senát prípravného konania sa v Zatýkacom
rozkaze vydanom v prípade Prokurátor v. Thomas Lubanga Dyilo, ktorý bol vydaný 10. februára 2006 a
ktorom konštatoval berúc do úvahy čl. 19 ods. 1 a čl. 58 ods. 1 zistenie, že na základe dôkazov
a informácií predložených Prokurátorom prejednávaný prípad spadá do jurisdikcie Medzinárodného
50
trestného súdu a prejednávaný prípad je prípustný podľa čl. 17 Rímskeho štatútu.
Prezident Ugandy podal v roku 2003 taktiež oznámenie Prokurátorovi o situácii v Ugande.
Napriek tomu, že sa spolupráca Ugandy s MTS z počiatku zdala byť zaručená, neskôr sa začali
objavovať problémy. Problém spočíva najmä v tom, že obvinení velitelia povstaleckej armády (Lord´s
resistance army – LRA) nie sú v úplnej moci ugandskej vlády. Podľa Šturmu „právny problém, ktorý
bude zrejme MTS riešiť, sa týka interpretácie princípu komplementarity v situácii, kedy nanárodnej
úrovni namiesto vyšetrovania a stíhania prebieha proces mierového vnútroštátneho riešenia
51
ozbrojeného konfliktu.“
V roku 2004 bola na základe listu zástupcu prezidenta Bozizé zo Stredoafrickej republiky
Prokurátorovi odovzdaná situácia v tejto krajine, kde prebieha vnútroštátny ozbrojených konflikt,
v ktorom sú páchané zločiny, ktoré môžu spadať do jurisdikcie MTS, pričom bude potrebné analyzovať
52
prípustnosť daného prípadu, najmä podľa čl. 17 a 53 Rímskeho štatútu.
Dňa 14.03.2012 bolo vydané rozhodnutie, v ktorom Medzinárodný trestný súd po prvýkrát
v histórii svojej rozhodovacej činnosti uznal osobu vinnú zo spáchania trestného činu spadajúceho do
jurisdikcie tohto orgánu, ktorá bola uznaná za prípustnú na základe čl. 17 Rímskeho štatútu. Thomas
Lubanga Dyilo bol uznaný vinným za spáchanie trestného činu odvodu a verbovania detí mladších ako
15 rokov.

45

Priebeh panelovej diskusie bližšie pozri TRAHAN, J. pozri pozn. 32, príloha 5.
Ibid.
GREENAWALT, A. K. A., Complementarity in Crisis: Uganda, Alternative Justice, and the International Criminal Court (October 13,
2009). Virginia Journal of International Law, Vol. 50, No. 107, 2009, s. 19.
48
Boli nimi Thomas Lubanga Dyilo, a spoločne Germain Katanga a Mathieu Ngudjolo. Bližšie k histórii konfliktu v Demokratickej
republike Kongo in GREENAWALT, pozri pozn. 40.
49
Čl. 19 ods. 1 Rímskeho štatútu.
50
ICC – ICC-01/04-01/06: Situation in Democratic Republic of the Congo in the case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo,
Warrant of arrest, s. 2.
51
ŠTURMA, P. pozri pozn. 45, s. 31.
52
ŠTURMA, P. pozri pozn. 45, s. 33.
46
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5.

ZÁVER

Princíp komplementarity je jedným so základných stavebných kameňov Rímskeho štatútu
a najpodstatnejším princípom fungovania Medzinárodného súdneho dvora. Doplnkovosť odlišuje
Medzinárodný trestný súd od ad hoc tribunálov, kedy pri konkurencii jurisdikcie tribunálu
a vnútroštátneho súdu bude uprednostnený ten ktorý ad hoc tribunál.
Kľúčové zakotvenie doplnkovej jurisdikcie MTS je obsiahnuté v ustanovení čl. 17 Rímskeho
štatútu, ktoré negatívne vymedzuje podstatné kritéria pre stanovenie prípustnosti určitého prípadu.
Z uvedeného vyplýva, že prípad bude neprípustný, ak bude daná aspoň jedna z okolností stanovených
v prvom odseku čl. 17 Rímskeho štatútu. Ak sa prípad stane prípustným, MTS bude mať v danom
prípade jurisdikciu.
Prípad Thomas Lubanga Dyilo bol prvým prípadom, v ktorom Medzinárodný trestný súd
rozhodol o vine obžalovaného Thomasa Lubanga Dyilo, občana Demokratickej republiky Kongo, za
zločin podľa medzinárodného práva. Z hľadiska princípu komplementarity je podstatné spomenúť, že
tento prípad bol vyhodnotený ako prípustný podľa čl. 17 Rímskeho štatútu na základe odporúčania
Demokratickej republiky Kongo. Otvoril sa tak priestor pre prípustnosť ďalších prípadov pred tento
samostatný súdny orgán. Odbornej verejnosti zostáva len sledovať, akým smerom sa bude judikatúra
Medzinárodného trestného súdu uberať.
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OSN A MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽNÉ PRÁVO
Ondrej Blažo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok prináša prehľad vývoja snáh o úpravu súťažnej problematiky v medzinárodnom
meradle na pôde OSN. Osobitne sa zameriava na Súboru mnohostranne dohodnutých spravodlivých
princípov a pravidiel na kontrolu obmedzujúcich obchodných praktík vypracovaný UNCTAD, jeho obsah
a právny význam.
Kľúčové slová: OSN, súťažné právo, UNCTAD, ECOSOC, Havanská charta, dohody obmedzujúce
súťaž, zneužitie dominantného postavenia, Súbor mnohostranne dohodnutých spravodlivých princípov
a pravidiel na kontrolu obmedzujúcich obchodných praktík
Abstract: The paper brings an overview of the UN efforts to enact a competition regulation within the
international framework. Particularly it deals with the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles
and Rules for the Control of Restrictive Business Practices elaborated by the UNCTAD, its content and
legal impact.
Key words: UN, competition law, UNCTAD, ECOSOC, Havana Charter, agreements restricting
competition, abuse of dominantn position, Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for
the Control of Restrictive Business Practices
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ÚVOD

Činnosť OSN v oblasti súťažného práva sa zamerala do dvoch oblastí: harmonizácia národných
úprav prostredníctvom Vzorového súťažného zákona vypracovaného UNCTAD a snahy o zavedenie
medzinárodných súťažných štandardov, vrátane postihnutia aj medzinárodných transakcií. Snahy OSN
v oblasti zavedenia medzinárodného súťažného poriadku bývajú často opomínané, respektíve
podceňované (najmä v prospech analýzy pravidiel WTO), preto nasledujúci článok sa zameriava na
analýzu snáh OSN o prijatie medzinárodných pravidiel, ktoré by zakotvovali súťažné právo ako
kategóriu medzinárodného práva, vrátane najvýznamnejšieho z dokumentov prijatých OSN v tejto
oblasti - Súboru mnohostranne dohodnutých spravodlivých princípov a pravidiel na kontrolu
obmedzujúcich obchodných praktík.

2

OSN A MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽNÉ PRÁVO

2.1

Od vzniku po Súbor

Pokiaľ máme skúmať príspevok OSN k rozvoju medzinárodného súťažného práva, nemožno
opomenúť predchodkyňu OSN – Spoločnosť národov, ktorá bola prvým realizovaným pokusom na
ceste k utvoreniu všeobecnej medzinárodnej organizácie s univerzálnou kompetenciou, ktorá si bola
vedomá dôležitej úlohy finančných otázok v medzinárodných vzťahoch, a preto rozšírila svoju aktivitu aj
na hospodársku oblasť. Významné boli napr. jej programy rekonštrukcie po finančných a
hospodárskych krízach, snahy liberalizovať medzinárodný obchod, kolektívna akcia na stabilizáciu ciel,
1
preferenčné dohody medzi priemyselne vyspelými a chudobnými krajinami. Už v roku 1926 parížsky
profesor W. Oualid navrhol, aby boli pravidlá namierené proti súkromným protisúťažným aktivitám
2
zahrnuté do regulačného rámca Spoločnosti národov . Návrh na prijatie medzinárodnej úpravy
obmedzujúcich obchodných praktík bol prerokovávaný Priemyselným výborom na Medzinárodnej
hospodárskej konferencii v roku 1927 konanej na pôde Spoločnosti národov. Tento návrh spočíval
v unifikácii národných súťažných zákonov prostredníctvom multilaterálnej konvencie a táto konvencia
mala medzinárodné priemyselné zmluvy obmedzujúce obchod, ktoré neboli notifikované Spoločnosťou
3
národov, považovať za nezákonné. Na základe tejto konvencie mala vzniknúť aj medzinárodná
1 VALUCH, J.: Historickoprávna analýza Spoločnosti národov. s. 841, 846-847
2 HEINEMANN, A.: La Necesité d’un Droit Mondial de la Concurrence. s. 295.
3
LIANOS, I.: The Contribution of the United Nations to the Emergence of Global Antitrust Law. s 4-5.
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inštitúcia vyšetrujúca protisúťažné praktiky, ako aj zavedené medzinárodné procedúry a systém sankcií
voči obmedzujúcim obchodným praktikám. Medzi jednotlivými krajinami však nepanoval ani len
konsenzus v tom, či sú kartely škodlivým ekonomickým elementom, alebo nie, keďže niektoré štáty
považovali kartelizáciu za želateľnú a racionálnu efektivizáciu hospodárskej štruktúry (napríklad
Nemecko). Vzhľadom na uvedené rozpory snahy o zavedenie svetového súťažného poriadku
stroskotali (rovnako ako aj celý projekt Spoločnosti národov).
Už čoskoro po vzniku OSN sa objavili na pôde OSN snahy o medzinárodnú antitrustovú úpravu.
Práve na pôde OSN bola zorganizovaná Konferencia OSN o obchode a zamestnanosti v Havane na
prelome rokov 1947 a 1948, kde bola prijatá Havanská charta, a teda bola založená línia rokovaní
a medzinárodných zmlúv týkajúcich sa medzinárodného obchodu, ktorým bol vytvorený osobitný
subsystém medzinárodného práva s osobitnými organizáciami (vrcholiaci vo vytvorení WTO), ktorý sa
oddelil od línie antitrustových prác OSN. Po druhej svetovej vojne totiž vznikol istý konsenzus
4
v prijímaní zákonov potláčajúcich súkromné protisúťažné praktiky a v tejto atmosfére bola Havanská
charta o Medzinárodnej obchodnej organizácií predložená vládam na ratifikáciu. Havanská charta
v kapitole V (čl. 46 – 54) obsahuje explicitné súťažné pravidlá. Základný imperatív obsahuje čl. 46 ods.
1, podľa ktorého „[k]aždý člen je povinný prijať vhodné opatrenia a spolupracovať s Organizáciou, aby
zabránil, bez ohľadu na to, či sa to týka súkromných alebo verejných obchodných spoločností,
obchodným praktikám ovplyvňujúcim medzinárodný obchod, ktoré bránia súťaži, obmedzujú vstup na
trh, podporujú monopolistickú kontrolu, vždy, keď tieto praktiky majú škodlivý vplyv na rozvoj produkcie
alebo obchodu a narúšajú dosiahnutie niektorého z cieľov stanovených v článku 1“ Uvedené všeobecné
hmotnoprávne pravidlo bolo doplnené o katalóg zakázaných praktík, avšak iba na procesné účely.
V prípade sporov členských štátov Havanská charta stanovila konzultačnú procedúru a vyšetrovaciu
procedúru. Vzhľadom na to, že Havanskú chartu neratifikoval dostatočný počet štátov a ratifikovať ju
odmietli aj USA, ako dočasné riešenie na preklenutie obdobia do konečnej ratifikácie Havanskej charty
bola ako jedna zo súčastí bretton-woodskeho medzinárodného ekonomického systému prijatá v roku
1947 GATT, ktorá mala oproti Havanskej charte značne obmedzený obsah, nezakladala medzinárodnú
organizáciu a neobsahovala žiadne explicitné súťažné ustanovenia. Z formálneho hľadiska je GATT
síce medzinárodnou zmluvou nezakladajúcou medzinárodnú organizáciu, avšak pre niektoré prvky jej
aplikácie (nástroje urovnávania sporov, organizovanie kôl rokovaní, sekretariát so sídlom v Ženeve) sa
jej činnosť podobala činnosti medzinárodnej organizácie. Toto provizórium trvalo až do 15. apríla 1994,
kedy bola v marockom Marrakéši uzatvorená Dohoda o založení WTO, podpísaná zástupcami 124 vlád
a vtedajšieho Európskeho spoločenstva. K podpisu došlo v rámci tzv. Uruguajského kola rokovaní,
prebiehajúceho v rokoch 1986 až 1994. Vzniknutá WTO, ktorá od 1. januára 1995 začala fungovať ako
medzinárodná organizácia, inštitucionálne zastrešila obchodné vzťahy medzi dotknutými štátmi,
5
založené zmluvami, ktoré tvoria prílohu Marakéšskej dohody. WTO do svojho zmluvného rámca
6
zahrnula aj obsah GATT, ktorá sa ako GATT 1994 stala jednou z mnohostranných obchodných dohôd.
Na súkromné obchodné obmedzujúce praktiky začiatkom 50-tych rokov 20. storočia upriamila
7
pozornosť Hospodárska a sociálna rada OSN (ECOSOC). V rezolúcii ECOSOC 375 (XIII) z 13.
septembra 1951 ECOSOC
[1] uznala, že obmedzujúce obchodné praktiky, či už zo strany verejných alebo súkromných
obchodných spoločností, ktoré v medzinárodnom obchode obmedzujú hospodársku súťaž, bránia
vstupu na trh a prostriedkom nevyhnutným pre hospodársky rozvoj, alebo podporujú
monopolistickú kontrolu, môžu mať škodlivý vplyv na rozpínanie výroby a obchodu, na
hospodársky rozvoj menej rozvinutých oblastí, na životnú úroveň a ďalšie ciele uvedené
v Havanskej charte,
[2] uznala, že národné a kooperatívne medzinárodné opatrenia sú nevyhnutné, aby bolo možné
efektívne sa zaoberať uvedenými praktikami, a
[3] konštatovala, že rôzne vlády a medzinárodné orgány prijali, alebo hodlajú prijať, individuálne alebo
kolektívne opatrenia, avšak ECOSOC sa priamo nezaoberala problematikou obmedzujúcich
8
obchodných praktík.
Na tieto účely v odseku 1 uvedenej rezolúcie odporučila ECOSOC členským štátom OSN, aby
prijali vhodné opatrenia a navzájom spolupracovali, aby bránili obchodným praktikám verejných alebo
súkromných obchodných spoločností majúcich vplyv na medzinárodný obchod, ktoré obmedzujú
4

LIANOS, I.: The Contribution of the United Nations to the Emergence of Global Antitrust Law. s 5.
VALUCH, J., RIŠOVÁ, M., SEMAN, R.: Právo medzinárodných organizácií. Praha. s. 209-210
Mnohostranné obchodné dohody (GATT 1994, GATS, TRIPS, DSU, TPRM) sú záväzné pre všetkých členov WTO, viacstranné
obchodné dohody sú záväzné len pre tých členov, ktorí ich prijali.
7
Ide o hlavný orgán OSN s veľmi širokou odbornou pôsobnosťou, pretože pod vedením VZ OSN koordinuje nielen hospodársku,, ale
aj sociálnu, humanitárnu a kultúrnu činnosť členských štátov OSN a ich početných orgánov a odborných organizácií. Skladá sa z 54
členských štátov. Bližšie pozri: VALUCH, J.: Hospodárska a sociálna rada. In: VALUCH, J., RIŠOVÁ, M., SEMAN, R.: Právo
medzinárodných organizácií. s.103
8
Rezolúcia ECOSOC č. 375 (XIII), preambula.
5
6
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hospodársku súťaž, bránia vstupu na trh a prostriedkom nevyhnutným pre hospodársky rozvoj, alebo
podporujú monopolistickú kontrolu, môžu mať škodlivý vplyv na rozpínanie výroby a obchodu, na
hospodársky rozvoj menej rozvinutých oblastí, alebo na životnú úroveň, pričom tieto opatrenia mali byť
podľa odseku 2 založené na princípoch kapitoly V Havanskej charty. ECOSOC zriadila ad hoc Výbor
9
pre obmedzujúce obchodné praktiky , ktorého úlohou bolo pripraviť a predložiť ECOSOC návrhy na
metódy, ktoré majú byť prijaté medzinárodnou zmluvou na implementáciu odporúčania podľa odseku 1
rezolúcie.
Napriek spočiatku optimistickému internacionalistickému prístupu a tomu, že ad hoc výbor
vypracoval návrh medzinárodného kódexu, k prijatiu žiadnej medzinárodnej zmluvy, ani konkrétnejších
záverov na pôde ECOSOC ďalej neprišlo, keďže USA odmietli svoju podporu a uprednostnili postupnú
10
konvergenciu národných úprav. V nasledujúcich rezolúciách
sa ECOSOC obmedzila len na
potvrdenie svojich predchádzajúcich záverov a vyzvala členské štáty, aby pokračovali v prijímaní
národných predpisov a vzájomne si vymieňali s pomocou generálneho tajomníka OSN informácie
o prijímaní národných úprav a skúseností, avšak rezolúcia č. 568 (XIX) už nehovorí o prijímaní
medzinárodnej zmluvy. V každom prípade však ECOSOC zaradila ochranu hospodárskej súťaže do
11
rámca čl. 55 Charty OSN. Odkazom na čl. 55 OSN dala najavo, že v oblasti ochrany hospodárskej
súťaže nemá byť len iniciátorom a sprostredkovateľom rokovaní medzi štátmi, ale je jej právomocou
zverenou členskými štátmi a zároveň povinnosťou brániť v rámci svojej činnosti obmedzujúcim
obchodným praktikám.
Pokiaľ však GATT smerovala k vytvoreniu a rozvoju medzinárodného systému voľného obchodu
a pre rozvojové krajiny nemala osobitné ustanovenia, respektíve nezohľadňovala ich záujmy, OSN,
respektíve Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) založená ako orgán VZ OSN v roku 1964,
sa zamerala na rozvoj obchodu, avšak s ohľadom na krajiny na inom stupni ekonomického vývoja
12
a rešpektujúci iné hospodárske sústavy. Nožnice medzi poriadkom GATT založenom na teórii
komparatívnych výhod a prístupom OSN sa explicitne roztvorili prijatím Deklarácie o ustanovení
13
Nového medzinárodného ekonomického poriadku
a Akčného plánu na ustanovenie Nového
14
medzinárodného ekonomického poriadku . Nový medzinárodný ekonomický poriadok (NIEO) mal
nahradiť povojnový bretton-woodský systém, a teda mal byť odstránený medzinárodný hospodársky
systém, ktorý bol „ustanovený v čase, keď väčšina rozvojových krajín neexistovali ako nezávislé štáty
15
a ktorý udržuje nespravodlivosť“
a mal byť založený na „spravodlivosti, vzájomnej závislosti,
spoločných záujmoch a spolupráci medzi všetkými štátmi, bez ohľadu na ich hospodárske a sociálne
systémy, ktorá opraví nerovnosti a napraví existujúce krivdy, umožní eliminovanie rozširovania priepasti
medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zaistí neustále sa zrýchľujúci hospodársky a sociálny
16
rozvoj a miera a spravodlivosť pre súčasné a budúce generácie ...“
V tomto smere bola v rámci
17
Akčného plánu Valným zhromaždením OSN prijatá Charta hospodárskych práv a povinností štátov ,
ktorá sa však nestala právne záväznou medzinárodnou zmluvou, ale mala byť pravidelnou agendou VZ
OSN. V oblasti ochrany hospodárskej súťaže na pôde OSN nepredstavovala síce Charta
hospodárskych práv a povinností štátov sama o sebe žiadny pozitívny posun, avšak UNCTAD podnikla
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia viacero iniciatív zameraných na implementáciu Akčného
18
plánu , vrátane aktivít zameraných na kontrolu správania sa nadnárodných korporácií, ktoré, podľa
19
rozvojových krajín, znižujú ich suverenitu a zasahujú do ich medzinárodných vzťahov , reguláciu ich
obmedzujúcich praktík, či prístup rozvojových krajín k technológiám. V rámci týchto aktivít bol ako
dôležitá súčasť plnenia Akčného programu vypracovaný Súbor mnohostranne dohodnutých
spravodlivých princípov a pravidiel na kontrolu obmedzujúcich obchodných praktík.
2.2

Obsah Súboru

Politické názorové rozpory medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami sa prejavili aj pri
koncipovaní Súboru mnohostranne dohodnutých spravodlivých princípov a pravidiel na kontrolu
obmedzujúcich obchodných praktík (ďalej len „Súbor“), keď na jednej strane cieľom rozvojových krajín
9

Členmi boli Belgicko, Kanada, Francúzsko, India, Mexiko, Pakistan Švédsko, Spojené kráľovstvo, USA a Uruguaj.
Rezolúcia ECOSOC č. 487 (XVI) z 31. júla 1953 a rezolúcia ECOSOC č. 568 (XIX) z 26. mája 1955.
„... berúc na vedomie, že obmedzujúce obchodné praktiky v medzinárodnom obchode môžu mať škodlivý vplyv na zvyšovanie
životnej úrovne, plnú zamestnanosť a vytváranie podmienok pre hospodársky a sociálny rozvoj plánované v článku 55 Charty
Spojených národov...“ (rezolúcia ECOSOC 487 (XVI.)).
12
Napríklad čl. II. ods. 3 Rezolúcie VZ OSN č. 1995 (XIX) z 30. decembra 1964, ktorou bola zriadená UNCTAD.
13
Rezolúcia VZ OSN č. 3201 (S-VI) z 1. mája 1974.
14
Rezolúcia VZ OSN č. 3202 (S-VI) z 1. mája 1974.
15
Deklarácia o ustanovení Nového medzinárodného ekonomického poriadku, ods. 1
16
Deklarácia o ustanovení Nového medzinárodného ekonomického poriadku, preambula.
17
Rezolúcia VZ OSN A/RES/3281 (XXIX).
18
LIANOS, I.: The Contribution of the United Nations to the Emergence of Global Antitrust Law. s 9.
19
Akčný plán, časť V.
10
11
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bolo dosiahnutie vlastného ekonomického rozvoja a kontrola nadnárodných korporácií, a teda
nepožadovali dokument, ktorý by posilňoval medzinárodnú hospodársku súťaž, zatiaľ čo rozvinuté
krajiny chceli, aby bol Súbor nástrojom vytvorenia a rozvoja trhovej hospodárskej súťaže. I. Lianos
poukazuje na to, že už samotný názov Súboru naznačuje preferenčné zaobchádzanie s rozvojovými
20
krajinami a rozvojový aspekt, keď pravidlá a princípy označuje za „spravodlivé“. Hľadanie kompromisu
sa opakovanie objavuje v celom texte Súboru, keď je na jednej strane poukazované na univerzalitu
ochrany hospodárskej súťaže, ale je zdôrazňované osobitné postavenie rozvojových krajín a kontrola
aktivít nadnárodných korporácií.
Pri stanovovaní cieľov Súboru sa brali do úvahy záujmy všetkých štátov, osobitne však záujmy
rozvojových krajín, a toto ich postavenie je zdôrazňované napriek tomu, pojem „všetky“ štáty zahŕňa aj
rozvojové krajiny. Rovnako je aj pri cieľoch zdôrazňované postavenie nadnárodných korporácií, hoci sa
Súbor má týkať aktivít všetkých podnikov.
Rovnako sa táto rozdvojenosť ukazuje aj pri určovaní osobnej a vecnej pôsobnosti, keď je
v časti B.3 Súboru široko a všeobecne definovaný podnik a v časti B.1 je pod pojem obmedzujúca
obchodná praktika zahrnuté konanie podniku vo všeobecnosti, napriek tomu však Súbor v časti B.4
poukazuje na to, že Súbor sa vzťahuje na obmedzujúce praktiky, vrátane tých nadnárodných korporácií
a zasa v časti B.6 sa uvádza, že pojem princípy a pravidlá pre podniky, vrátane nadnárodných
korporácií zahŕňa všetky podniky. Takéto na jednej strane zdôrazňovanie a vyčleňovanie nadnárodných
korporácií a ich opätovné začleňovanie do pojmu „všetky podniky“ plne odráža skutočnosť, že
rozvojové krajiny mali záujem kontrolovať aktivity nadnárodných spoločností, keďže niektoré sa cítili byť
nimi exploatované, avšak v konečnom dôsledku to text Súboru zneprehľadňuje a javí sa to ako
nadbytočné.
Pojem „obmedzujúce obchodné praktiky“ je koncipovaný všeobecne a zhŕňa zneužitie alebo
získanie a zneužitie dominantného postavenia podnikmi, alebo dohody medzi podnikmi, ktoré a)
obmedzujú prístup na trh, alebo inak nadmieru obmedzujú súťaž, pričom b) majú alebo je
pravdepodobné, že by mohli mať, nepriaznivý vplyv na medzinárodný obchod, osobitne na
21
medzinárodný obchod rozvojových krajín a na hospodársky rozvoj týchto krajín. V tomto prípade sa
síce zdôrazňuje ochrana rozvojových krajín, avšak nevyhnutnou podmienkou je obmedzenie prístupu
na trh alebo nadmerné obmedzenie súťaže. Pri stanovení miery obmedzenia súťaže sa uplatňuje rule
of reason, keďže nie každé obmedzenie súťaže je považované za obmedzujúcu obchodnú praktiku, ale
iba „nadmerné“, a teda je možné zvažovať pozitívne a negatívne efekty obmedzenia.
Súbor stanovuje tri skupiny princípov a pravidiel: pravidlá a princípy vzťahujúce sa na podniky,
vrátane nadnárodných korporácií, princípy a pravidlá týkajúce sa štátov na národnej, regionálnej
a subregionálnej úrovni a princípy medzinárodnej spolupráce a medzinárodného inštitucionálneho
rámca. Je potrebné pripomenúť, že všetky ustanovenia sú formulované ako odporúčania, respektíve
v podmieňovacom spôsobe.
Podľa Súboru by mali podniky zosúladiť svoje správanie so súťažným právom, kde pôsobia
a majú podliehať súdom a administratívnym orgánom týchto krajín a zároveň majú konzultovať
a spolupracovať s príslušnými orgánmi priamo zainteresovaných v kontrole obmedzujúcich obchodných
praktík, ktoré negatívne ovplyvňujú záujmy týchto krajín. Hoci majú tieto ustanovenia odporúčací
charakter, nemožno prehliadnuť ich obsah a fakt, že Súbor nejednoznačne definuje územnú pôsobnosť
národných súťažných práv. Z uvedeného nie je zrejmé, či Súbor odporúča, aby boli podniky podriadené
22
právomoci štátu, kde pôsobia, alebo kde majú účinky obmedzujúce obchodné praktiky. Tiež nie je
špecifikované, aké záujmy štátov sa majú brať do úvahy v súvislosti s požiadavkou na konzultácie,
keďže štáty môžu mať v konečnom dôsledku aj protisúťažné záujmy.
23
Praktiky, ktorých Súbor odporúča sa zdržať možno označiť ako dohody obmedzujúce súťaž
24
a zneužitie dominantného postavenia . V oboch prípadoch je rozhodujúce, že daná praktika a)
obmedzujú prístup na trh, alebo inak nadmieru obmedzujú súťaž, pričom b) majú alebo je
pravdepodobné, že by mohli mať, nepriaznivý vplyv na medzinárodný obchod, osobitne na

20

LIANOS, I.: The Contribution of the United Nations to the Emergence of Global Antitrust Law. s 10.
Súbor, čl. B.1.
Rozdiel pojmov možno demonštrovať na príklade dohody o rozdelení trhu, keďže takto podniky ovplyvňujú aj hospodárstvo tých
krajín, kde nepôsobia (pretože sa tak zaviazali v takejto dohode).
23
Podľa Súboru, čl. D.3 praktika spočívajúca vo formálnych, neformálnych, písomných alebo nepísaných dohodách alebo
dojednaniach.
24
Súbor v čl. D.4 zahŕňa do tohto pojmu zneužitie dominantného postavenia a aj získanie a zneužitie dominantného postavenia.
Vzhľadom na to, že získanie dominantného postavenia ako také nie je považované za nezákonné, je otázny význam druhej skutkovej
podstaty, keďže je rozhodujúce zneužitie dominantného postavenia. Ak cieľom takéhoto znenia bolo zavedenie kontroly koncentrácií,
ktoré by mali za následok vznik dominantného postavenia, potom je toto ustanovenie koncipované veľmi neobratne. Koncentrácia
zvykne byť podľa jednotlivých legislatív zakázaná, pokiaľ hrozí potenciálne narušenie súťaže, a teda neviaže sa až na zneužitie
získaného dominantného postavenia. Kontrola koncentrácií je preventívnym opatrením proti možnému hroziacemu narušeniu súťaže,
zatiaľ čo postihovanie zneužitia dominantného postavenia je postihovaním skutočného identifikovaného škodlivého stavu na trhu.
21
22
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25

medzinárodný obchod rozvojových krajín a na hospodársky rozvoj týchto krajín , a teda opäť sa
uplatňuje pri stanovení miery obmedzenia súťaže rule of reason, keďže nie každé obmedzenie súťaže
je považované za obmedzujúcu obchodnú praktiku, ale iba „nadmerné“, „nespravodlivé“, a teda je
možné zvažovať pozitívne a negatívne efekty obmedzenia. Súbor tiež stanovuje katalóg skutkových
praktík pre dohody obmedzujúce súťaž a zneužitie dominantného postavenia, ktorého obsah
zodpovedá štandardnému rozsahu demonštratívne vypočítaných skutkových podstát v súťažných
predpisoch. Vzhľadom na to, že Súbor neobsahuje v prípade dohôd obmedzujúcich súťaž legálnu
výnimku, je potrebné brať do úvahy vyššie naznačené rule of reason, a vykladať pravidlá podobným
spôsobom ako § 1 Shermanovho zákona v USA.
Vzhľadom na to, že Súbor je zameraný na protisúťažné správanie podnikateľských subjektov,
pravidlá pre štáty sú stanovené len ako požiadavka na dodržiavanie súťažnej legislatívy. Súbor v
prípade pravidiel pre štáty vidí dôležitosť výmeny informácií. Práve túto oblasť však nemožno ponechať
na iba akúsi vágnu úpravu, respektíve ponechať iba na dobrovoľný a spontánny prístup štátov, keďže
štáty sú zvyčajne povinné na základe vlastných ústav a zákonov chrániť súkromie svojich príslušníkov,
ako aj obchodné tajomstvo, ktoré im v súvislosti s výkonom verejnej moci zveria podnikatelia.
Vyzradenie obchodného tajomstva, respektíve jeho zneužitie môže viesť k rovnako škodlivým
následkom, ako napríklad dohody obmedzujúce súťaž, keďže takáto informácia môže smerovať k
zosúladeniu postupu podnikov. Z uvedeného dôvodu by mali štáty postupovať nanajvýš citlivo a
opatrne a v každom prípade by nemali poskytnúť citlivé osobné a obchodné informácie inému štátu,
pokiaľ v inom štáte nebude zachovaný minimálne rovnaký štandard ochrany informácií, ako je tomu v
štáte, ktorého sú dotknuté osoby príslušníkmi.
Súbor v čl. F navrhuje spoluprácu zameranú na kontrolu a elimináciu obmedzujúcich
obchodných praktík, avšak žiadny z bodov spolupráce nesmeruje k uzatvoreniu nejakej medzinárodnej
zmluvy, alebo zavedenie akýchkoľvek hard law inštrumentov. Spolupráca má spočívať v smerovaní k
26
istej forme harmonizácie , informovaní a publikovaní postupu v prijímaní pravidiel kompatibilných so
Súborom, informačné stredisko mala tvoriť UNCTAD a jej generálny tajomník, konzultáciách, pri ktorých
mohol asistenciu poskytnúť generálny tajomník UNCTAD, ako aj technickej asistencii UNCTAD, iných
relevantných organizácií OSN, ako aj finančných programov, a tiež v tréningových programoch
27
zameraných najmä pre rozvojové krajiny .
Článok G Súboru je síce nazvaný Medzinárodný inštitucionálny mechanizmus, avšak napriek
názvu nezavádza sa žiadny mechanizmus, ktorý by slúžil ako medzinárodný tribunál, alebo iným
spôsobom by vydával rozsudky týkajúce sa aktivít jednotlivých vlád, podnikov v súvislosti so špecifickou
28
obchodnou transakciou . „Medzinárodný inštitucionálny mechanizmus“ má byť zabezpečovaný
Medzivládnou skupinou expertov pre obmedzujúce obchodné praktiky, ktorá má predstavovať diskusné
fórum, platformu na zber a výmenu informácií, iniciátorku štúdií, správ, ako aj predkladateľku
29
pravidelných správ a odporúčaní, vrátane odporúčaní štátom , avšak v žiadnom prípade nesmie byť
30
vtiahnutá do riešenia prípadov týkajúcich sa určitých obchodných transakcií .
2.3

Právna povaha Súboru

Na úvod možno konštatovať, že Súbor nie je prameňom práva ako medzinárodná zmluva. Súbor
nie je označený ani ako medzinárodná zmluva a ani neobsahuje označenie zmluvných strán, ktoré sa
ho dohodli prijať, a teda po formálnej stránke neobsahuje žiadne znaky medzinárodnej zmluvy. V tomto
smere však pôsobí zmätočne ustanovenie článku G.2, ktoré znie: „Štáty, ktoré prijali Súbor princípov a
pravidiel , by mali prijať vhodné kroky na národnej alebo regionálnej úrovni aby splnili svoje záväzky
voči Súboru princípov a pravidiel.“ Súbor totiž neobsahuje žiadne ustanovenie o tom, že by bolo k nemu
možné pristúpiť ako k medzinárodnej zmluve. Takýto úmysel celkom zjavne nemala ani Konferencia
31
OSN o obmedzujúcich obchodných praktikách , ktorá predložila súbor UNCTAD, aby bol predložený
na schválenie VZ OSN ako rezolúcia VZ OSN.
Súbor bol napokon prijatý rezolúciou VZ OSN 35/63 z 5. decembra 1980. V tejto rezolúcii síce
VZ OSN prijalo mechanizmus revízie Súboru, ako aj požiadala Radu pre obchod a rozvoj aby vytvorila
medzivládnu skupinu expertov pre obmedzujúce obchodné praktiky, či uznala, potrebu stanoviť zdroje
pre UNCTAD na plnenie úloh UNCTAD stanovených Súborom, avšak VZ OSN sa vôbec nevyjadrilo, čo

25

Súbor, čl.D.3 a D.4
Súbor čl. F1., ktorý navrhuje práce zamerané na dosiahnutie spoločných postupov v národných politikách kompatibilných
so Súborom a čl. F.5 smeruje k vytvoreniu vzorového zákona o obmedzujúcich obchodných praktikách.
27
Podrobnejšie čl. F.6 až F.7.
28
Súbor, čl. G.4.
29
Súbor, čl. G.3.
30
Súbor, čl. G.4, in fine.
31
Zriadená rezolúciou VZ OSN 33/153 z 20 decembra 1978.
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preňho znamená prijatie Súboru, respektíve aký ďalší „právny život“ by mal mať Súbor. Teda ani VZ
OSN vo svojej rezolúcii nenaznačilo, že by sa mal stať Súbor základom nejakej medzinárodnej zmluvy.
Vzhľadom na to, že nič nenasvedčuje o opaku, Súbor ako príloha rezolúcie VZ OSN 35/63 má
rovnakú právny význam ako akákoľvek iná rezolúcia VZ OSN. Keďže uvedená rezolúcia nemá
vnútroorganizačný charakter, pretože jej cieľom nie je reglementovať správanie VZ OSN (či UNCTAD),
Charta OSN takémuto druhu rezolúcie VZ OSN nepriznáva právnu záväznosť.
Medzinárodný súdny dvor postavenie rezolúcií VZ OSN ako prameňa práva vysvetlil napríklad
vo svojom stanovisku takto: „Súd poznamenáva, že rezolúcie Valného zhromaždenia, hoci nie sú
záväzné, môžu mať niekedy normatívnu hodnotu. Za istých okolností môžu poskytovať dôkaz dôležitý
pre stanovenie existencie pravidla alebo vznik opinio juris. Na stanovenie, či sa toto skutočne týka
danej rezolúcie Valného zhromaždenia je potrebné preskúmať jej obsah a podmienky prijatia; je tiež
potrebné preskúmať, či opinio juris existuje vzhľadom na jeho normatívny charakter. Alebo séria
rezolúcii môže poukazovať na postupný vývoj opinio juris, ktoré je potrebné na vytvorenie nového
32
pravidla.“ V tejto súvislosti je potrebné preskúmať, či rezolúcia VZ OSN, ktorou bol prijatý súbor,
nepredstavuje potvrdenie medzinárodnej právnej obyčaje, alebo či nepredstavuje východisko zrodu
takejto obyčaje.
V prvom rade je z obsahovej stránky potrebné uviesť, že Súbor neobsahuje príkazy, zákazy,
respektíve nepotvrdzuje existenciu takýchto zákazov a príkazov (napríklad „podniky nesmú zneužívať
dominantné postavenie...“, alebo „podnikom je zakázané zneužívať dominantné postavenie ...“) a jazyk
Súboru je skôr odporúčaním („štáty by mali ...“, podniky by mali ...“ ), ako zachytením obsahu právnej
normy. Súbor, ako už bolo uvedené vyššie, explicitne odmieta existenciu sankčného systému.
Ďalej ani z obsahu samotného Súboru nevyplýva, že by išlo o dôkaz existencie právnej obyčaje,
a to z jednoduchého dôvodu, že na žiadnu takúto skutočnosť nepoukazuje. Je totiž bežnou praxou, že v
prípade kodifikačných zmlúv, alebo akýchkoľvek iných aktov, ktoré predstavujú zhmotnenie obyčajové
práva, tieto dokumenty odkazujú na právnu obyčaj. Rovnako ani rezolúcia a ani Súbor neodkazujú na
prípady, kedy by bola daná právna obyčaj aplikovaná.
Ani z hlasovania zástupcov jednotlivých štátov vo VZ nemožno odvodiť skutočnosť, že by
uznávali existenciu právnej obyčaje, ktorej obsah by bol zhmotnený v Súbore. Je síce pravdou, že
takéto hlasovanie sa môže považovať za súbor jednotlivých verbálnych vyjadrení štátov združených v
33
orgáne, avšak v každom prípade je potrebné, aby štáty považovali dotknuté pravidlo za záväzné a v
takomto smere ho aj prijímali. V prípade Súboru, či rezolúcie, ktorou bol prijatý, takéto skutočnosti
nevyplývajú ani zo samotnej rezolúcie, ani z procesu prijímania (Konferencia OSN o obmedzujúcich
obchodných praktikách a ani UNCTAD neboli poverené sumarizáciou obyčajového práva) a ani z iných
aktov.
Vzhľadom na uvedené, Súbor sotva predstavuje kodifikáciu obyčajového práva.
Proti označeniu Súboru ako základu tvorby medzinárodnej obyčaje, či momentu jej zrodu, svedčí
tá skutočnosť, že v žiadnom medzinárodnom spore týkajúceho hospodárskej súťaže nebolo
rozhodované podľa medzinárodnej obyčaje, či odkazované na Súbor ako zdroj práva a orgány riešenia
sporov rozhodovali výlučne podľa príslušných medzinárodných zmlúv (zmluvný systém WTO,
34
NAFTA) . Na takýchto záveroch nemôžu nič zmeniť ani závery konferencií na revíziu Súboru, keďže
ani v záveroch jednej sa nekonštatuje záväznosť takýchto pravidiel a ani vznik medzinárodnej obyčaje.
Súboru sa priznala zásluha na rozvoji súťažnej politiky a mal byť impulzom pre prijímanie národných
súťažných legislatív rozvojovými krajinami a pre technickú pomoc zo strany rozvinutých krajín. Hoci
štvrtá konferencia OSN o revízii všetkých aspektov Súboru navrhla premenovať Súbor na „Súbor
princípov a pravidiel hospodárskej súťaže OSN“ avšak VZ OSN vo svojej rezolúcii 55/182 z 18. januára
2001 potvrdila význam súťažného práva, avšak zmenu názvu nepotvrdila..
Súbor je napokon právne najslabší práve v oblasti, kde je žiaduca medzinárodnoprávna
reglementácia, teda v oblasti deľby právomocí, výmeny informácií a výkonu informácií. Rovnako ani
nestanovuje a ani neodporúča žiadny mechanizmus alebo postup riešenia danej problematiky
a odkazuje na dohodu a spoluprácu medzi štátmi. Nerieši napríklad ani postoj k exportným kartelom
a aplikácie národného práva.
V každom prípade bol však Súbor návodom a inšpiráciou najmä pre rozvojové krajiny pri
zavádzaní národných súťažných politík. Svojím katalógom minimálnych štandardov pre boj proti
35
súkromným obchodným obmedzujúcim praktikám predstavuje istý harmonizačný nástroj.

32

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226; odsek 70, s.254-255.
North Sea Continental Shelf, Judgement, I.C.J. Reports 1969, p. 3, ods. 77, str. 44
Podrobnejšie LIANOS, I.: The Contribution of the United Nations to the Emergence of Global Antitrust Law. s 34-41.
35
Porovnaj napríklad Deklarácia o regionálnej spolupráci v súťažných a spotrebiteľských politikách prijatá 29. summite hláv štátov a
vlád SADC 8. septembra 2009, ktorá považuje „Súbor súťažných pravidiel OSN“ za základňu pre konsenzus v súťažných otázkach,
a to najmä na ich rozvojovú dimenziu.
33
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Vo vzťahu k súboru je paradoxné, že síce Súbor obsahuje určitý okruh súťažných pravidiel,
fórami pre riešenie tejto problematiky sa stali iné platformy, ktoré takéto explicitné ustanovenia nemajú
(napríklad WTO).
Hoci právny účinok Súboru je slabý, vzhľadom na rozvoj súťažného práva na národnej,
regionálnej a globálnej úrovni, možno podľa I. Lianosa Súboru priznať istú rolu v rozvoji
36
medzinárodného obyčajového súťažného práva . To však iba za podmienky, že priznáme, že
postihovanie najzávažnejších obchodných praktík ako zneužitie dominantného postavenia, alebo
cenové kartely je obsahom takejto právnej obyčaje. I. Lianos však v tomto prípade opomína jeden
kľúčový faktor, ktorý je jedinečný pre právo hospodárskej súťaže a ktorý môže dať všeobecný rozvoj
práva hospodárske súťaže dať do iného svetla. Ochrana hospodárskej súťaže je totiž úzko spätá s
ekonomickou teóriou, a teda je ťažko určiť, či všeobecná akceptácia zákazu niektorých praktík je
výsledkom „právnej“ spolupráce na medzinárodnej úrovni,a lebo len akceptáciou tej istej ekonomickej
teórie a uvedomenie si tej istej ekonomickej nevyhnutnosti.
2.4

Medzinárodný kódex o transfere technológií
Otázka vzťahu súťažného práva a ochrany práv duševného vlastníctva sa stala jednou z otázok
pri rokovaniach o Medzinárodnom kódexe o transfere technológií. Prvé expertné rokovania k tejto
problematike sa začali uskutočňovať už v 70-tych rokoch minulého storočia, avšak už v počiatkoch bol
zrejmý rozkol medzi názormi rozvojových krajín („Skupina 77“), teda nákupcov technológií, rozvinutými
priemyselnými krajinami („Skupina B“), teda poskytovateľmi technológií, a socialistickými krajinami
(„Skupina D“). Prvý návrh kódexu bol prijatý na Pugawashskej konferenci v roku 1973, avšak pre
rozdielnosť názorov uvedených skupín nebol dosiahnutý konsenzus (jednotlivé skupiny sa nedohodli
ani na tom, či by tento kódex mal byť záväzný, ako navrhovali rozvojové krajiny, alebo nie). Rokovania
o kódexe boli zahrnuté do rámca Akčného plánu na ustanovenie Nového medzinárodného
ekonomického poriadku, avšak žiaden z množstva návrhov kódexu nezískal dostatočnú podporu
(posledný bol z roku 1985).
Vo vzťahu k hospodárskej súťaži mala byť kľúčová kapitola IV, ktorá mala obsahovať 14
zakázaných podmienok, respektíve obchodných praktík. Rozvojové krajiny navrhovali zákaz takýchto
praktík per se, avšak rozvinuté krajiny presadzovali princíp súťažného práva, kedy by mali byť isté
praktiky mali byť posudzované podľa rule of reason, a teda jednotlivé praktiky mali byť zakázané iba
37
v prípade ak by neprimerane/nespravodlivo obmedzovali medzinárodný transfer technológií a riešenie
transferu technológií ponechávali na zmluvnú slobodu. Práve kapitola IV sa stala jednou zo sporných
a nedoriešených otázok pri príprave kódexu a zhodu o jej obsahu nebolo počas rokovaní možné
dosiahnuť.
Napokon tak aj VZ OSN vo svojej rezolúcii 48/167 z 21. decembra 1993 skonštatovalo, že nie sú
dané podmienky na úplnú dohodu o sporných otázkach v návrhu medzinárodného kódexu o transfere
technológií.
3

Záver

Snahy OSN o kodifikáciu medzinárodného súťažného poriadku nemožno označiť za úspech,
keďže nebol prijatý žiadny záväzný právny dokument a hoci je Súbor považovaný v niektorých
prípadoch za „základ“ pri tvorbe národných alebo nadnárodných dokumentov, úspešnejším modelom sú
v tomto prípade národné a nadnárodné úpravy USA a Európskej únie. Línia tvorby „medzinárodného
súťažného práva“ na pôde OSN býva preto často odsúvaná do úzadia v prospech línie WTO. Tu je
však potrebné trpko poznamenať, že napriek tomu, že WTO mala a má lepšie predpoklady na prijatie
medzinárodného dokumentu venovanému ochrane hospodárskej súťaže, takéto iniciatívy neboli
38
úspešné ani tu. Pri pohľade na takýto vývoj sa natíska otázka, či množstvo prijatých deklarácií
orgánov OSN predstavuje odhodlanie štátov zaviesť medzinárodný súťažný poriadok, alebo sú len
nezáväzný „cheap talk“.
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GLOBÁLNE PROBLÉMY V MEDZINÁRODNOM PRÁVE A ICH
RIEŚENIE
Radoslav Seman
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Abstrakt: Vývoj problematiky globálnych problémov ukazuje, že sú veľmi naliehavé a je potrebné ich
riešiť. Treba ich riešiť aj z hľadiska medzinárodnoprávnych aspektov. Niet pochýb o tom, že dnes je
najdôležitejším globálnym problémom, problém mierového spolužitia štátov a vylúčenie svetovej
termonukleárnej vojny. Ostatné globálne problémy , vyjadrujú úplne alebo čiastočne vzťah spoločnosti
a prírody a majú celosvetový charakter. Z nich je najnaliehavejší problém ochrany životného prostredia,
ktorý vyjadruje vzťah medzi spoločnosťou a prírodou
Kľúčové slová: globálne problémy, kozmos, medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia,
ľudstvo
Abstract:Development of global problems shows, that they are very important and it is necessary to
solve them. Also it“s necessary to solve them in term of aspects international – law . It“s no doubt, that
nowadays the most important global problem is problem of peacefull coexistence of the states and
elimination of risk termonuclear world war. The others global problems reflect to relationship between
society and nature and their are worldwide.
Key words: global problems, cosmos, international protection of environment, univers

1

ÚVOD

Globálne problémy sveta ovplyvňujú aj medzinárodné vzťahy a ich vývoj a bezpečnosť sveta.
Z analýzy spoločenských procesov teoretici vydeľujú základné globálne problémy tie problémy
súčasného sveta, z problémov vzájomného vzťahu človeka v spoločnosti s prírodou a tiež samotných
spoločenských vzťahov v širšom poňatí, ktoré:
a) majú skutočne celosvetový charakter a dotýkajú sa životných záujmov všetkých národov
a štátov,
b) hrozia celému spoločenstvu , ak sa nenájde ich riešenie
c) vyžadujú neodkladné riešenie
d) vyžadujú kolektívne úsilie na ich riešenie zo strany všetkých štátov, spoločné akcie všetkých
1
národov celého medzinárodného spoločenstva.
Sú aj iné charakteristiky globálnych problémov z hľadiska ich obsahu tie, ktoré sa vyhrotili
v druhej polovici 20 storočia a sú životne dôležité pre ľudstvo: ochrana životného prostredia,
energetický, surovinový, potravinový a demografický problém, mierové využívanie kozmického priestoru
a bohatstva svetových oceánov, prekonávanie zaostávania mnohých rozvojových krajín, likvidácia
nebezpečných ochorení a novšie, problémy konverzie, transformácia postsocialistických štátov na štáty
demokratické, s trhovým hospodárstvom.
Globálne problémy sú súhrnným výrazom pre rozpory medzi spoločnosťou a prírodou a súčasne
pre rozpory samotnej spoločnosti. Vznikajú v rámci jednotlivých krajín, súčasne však majú celosvetový
charakter. V posledných niekoľkých rokoch sa do popredia najmä európskych krajín dostávajú najmä
ekonomické problémy vyplývajúce z dlhovej krízy.
V súvislosti s analýzou medzinárodných globálnych problémov sveta sa sústredím na niektoré z tých,
ku ktorým už medzinárodné právo výrazne prispelo svojou prijatou alebo navrhovanou právnou
úpravou.
Ide najmä o tieto problémy:
1. Medzinárodnoprávne aspekty objavu jadrovej energie a jej využívanie, otázky odzbrojenia
a vznik práva odzbrojenia a bezpečnosti, otázky konverzie
2. Medzinárodnoprávne aspekty spolupráce štátov pri mierovom výskume a využívaní
kozmického priestoru – vznik medzinárodného kozmického práva
3. Niektoré otázky morí a svetového oceánu – medzinárodné morské právo

1

AZUD, J.: Medzinárodné právo, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 430

- 769 -

4.

Medzinárodnoprávne aspekty životného prostredia – zv. Medzinárodné právo životného
prostredia
5. Nový medzinárodný ekonomický poriadok – súčasná dlhová kríza niektorých štátov eurozóny
a jej možnosti riešenia
Typickým príkladom , ktorý vyžadoval naliehavo medzinárodnoprávnu úpravu bol objav
jadrovej energie a najmä to, že vznikla zbraň nového druhu – zbraň hromadného ničenia. Po druhej
svetovej vojne tak nastala „atómová éra“ charakterizovaná tiež politikou z pozície sily a takisto nastali
technologické preteky v zbrojení. Úsilie štátov o odzbrojenie malo vak značný úspech. Možno uviesť
mnoho pozitívnych výsledkov, ktoré sa dosiahli, najmä v období uvoľňovania medzinárodného napätia.
(napr. Zmluva o Antarktíde z r. 1959, Zmluva o čiastočnom zákaze skúšok nukleárnych zbraní v troch
prostrediach, tzv. Moskovská zmluva z r. 1963, Zmluva o zákaze nukleárnych zbraní v Latinskej
Amerike z r. 1967, Kozmická zmluva z r. 1967, Zmluva o nešírení jadrových zbraní z r. 1968.,
Konvencia o zákaze vývoja, výroby a uskladňovaní bakteriologických (biologických) a toxických zbraní,
SALT I a SALT
II).
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia mali najväčší význam medzinárodné zmluvy o obmedzení
strategického zbrojenia, t.j. medzikontinentálnych jadrových rakiet, dohodnuté medzi USA a ZSSR ako
vedúcimi mocnosťami vtedajšieho bipolárneho sveta. Najvýznamnejšou bola Dočasná dohoda
o niektorých opatreniach k obmedzeniu strategických útočných zbraní, SALT I (1972) zaväzujúca
k obmedzeniu odpaľovacích zariadení pre medzikontinentálne balistické rakety na zemi a na
ponorkách. Dohoda mala skončiť v r. 1977, jej platnosť však bola po vzájomnej dohode predĺžená.
Súčasne bola prijatá aj Zmluva o obmedzení systémov protiraketovej obrany, ABM (1972) ktorá
stanovili limity tzv. antirakiet a ich odpaľovacích zariadení. Obmedzenie strategických útočných zbraní
bolo rozšírené aj na bombardovacie lietadlá a pristúpenie na demontáž a likvidáciu určitých
strategických balistických rakiet. Zakotvila to Zmluva o obmedzení strategických útočných zbraní, SALT
II (Viedeň 1979). Spojené štáty americké však odmietli túto druhu medzinárodnú zmluvu ratifikovať
v dôsledku nedôvery, ktorú založila vojenská intervencia ZSSR do Afgánistanu 27. 12. 1979. Súčasne
2
týmto tiež v praktickom význame utrpeli aj sprievodné dohody, ktoré mali vzájomnú dôveru naopak
3
posilňovať.
Základom práva odzbrojenia je zásada rovnakej bezpečnosti. Princíp rovnakej bezpečnosti ako
základný princíp jednania o odzbrojení bol zakotvený aj v Záverečnom dokumente prvého osobitného
zasadnutia VZ OSN o odzbrojení z roku 1978. V tomto dokumente je zakotvené, že: „spolu
s rozhovormi o opatreniach k jadrovému odzbrojeniu je potrebné viesť aj rokovania o vyváženom
znížení stavu ozbrojených síl a konvenčných zbraní na základe princípu nezmenšenej bezpečnosti
strán, aby bolo podporená alebo zvýšená stabilita na nižšej vojenskej úrovni, berúc do úvahy potreby
všetkých štátov hájiť svoju bezpečnosť“.
V zmluve medzi ZSSR a USA SALT II z roku 1979 sa obidve strany prehlásili, že budú
napomáhať „zníženiu nebezpečenstva vzniku jadrovej vojny“ a budú sa riadiť zásadou rovnosti
a rovnakej bezpečnosti. Vybočenie od zásady rovnakej bezpečnosti a pokusy o diskrimináciu iných
krajín prinášajú so sebou aj neúspech v úsilí o zaistení bezpečnosti na kolektívnom základe a súčasne
vytvárajú aj hrozbu pre všeobecnú bezpečnosť. Nerešpektovanie zásady rovnakej bezpečnosti nemusí
byť samo o sebe porušením medzinárodného práva. Môže však viesť k rastu nedôvery a celkovému
4
zhoršeniu vzťahov medzi štátmi.
Veľa diskusií o problémoch odzbrojenia odznelo v OSN v rámci návrhov na všeobecné a úplné
odzbrojenie. Prvý návrh bol predložený v roku 1959 a prijala sa rezolúcia VZ OSN č. 1348/XIV 1959,
podľa ktorej cieľom odzbrojovacích snáh OSN je všeobecné a úplné odzbrojenie pod medzinárodnou
kontrolou. Z nedávnych medzinárodných dohôd, ktoré sa týkali obmedzenia zbrojenia a jeho kontroly
treba uviesť „Dohodu o opatreniach na posilnenie dôvery“ podpísanú v Stockholme v r. 1986, týkajúcu
sa vojenských inšpekcií.
Ďalšia dohoda, Zmluva medzi ZSSR a USA z roku 1987 o raketách stredného doletu, už
upravovala otázky likvidácie, resp. prípadnej konverzie tohto druhu zbraní. Podľa nej USA mali
eliminovať 859 a ZSSR 1952 rakiet stredného doletu. Zákazom budúcich rakiet takéhoto typu . Dohoda
medzi USA a ZSSR o zničení chemických zbraní, podpísaná 1. júna 1990 predpokladá zničenie zásob
chemických zbraní, a umožňovala druhej strane kontrolu na mieste štátu, kde sa tieto zásoby
5
nachádzajú.

2
Napr. Dohoda o základných zásadách rokovania týkajúcich sa ďalšieho obmedzenia strategických útočných zbraní (1973), Dohoda
o odvrátení jadrovej vojny (1973), Zmluva o obmedzení podzemných skúšok s jadrovými zbraňami (1974) ako aj mnohé ďalšie.
3
ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008,. 724 s.
4
ONDŘEJ, J. Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 19 s.
5
AZUD, J.: Medzinárodné právo, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, 437 s.
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K ďalším globálnym problémom medzinárodného spoločenstva patrí využívanie kozmického
priestoru, ktoré rieši relatívne nové odvetvie medzinárodného práva– medzinárodné kozmické právo.
Kozmické právo sa zvyčajne definuje ako oblasť medzinárodného práva, ktorá predstavuje súhrn
noriem a princípov upravujúcich vzťahy medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami pri výskume
a využívaní kozmického priestoru. Vznik tohto odvetvia medzinárodného práva je súčasne dôkazom
rozšírenia priestorovej platnosti medzinárodného práva a príkladom medzinárodnoprávnej úpravy
celkom novej činnosti človeka vo výskume a využívaní kozmického priestoru. Je potrebné pripomenúť,
že kritériom na určenie oprávnenosti, či neoprávnenosti na využívanie techniky ktorýmkoľvek štátom
v medzinárodných vzťahoch je rešpektovanie a dodržiavania zásad mierového spolužitia a spolupráce
štátov a teda aj kozmické právo sa môže vytvárať iba na základe všeobecných zásad medzinárodného
6
práva.
Významným krokom k naplneniu tohto cieľa bolo sústredenie celej normotvorby pod taktovku
7
Organizácie spojených národov a presnejšie pod Výbor pre mierové využívanie kozmického priestoru.
V praxi bolo štátmi po r. 1957 prijaté stanovisko, že Mesiac a ďalšie nebeské telesá nemôžu byť
8
predmetom prvotnej okupácie a že je možné ich využívať iba na mierové účely. V r. 1967 bola
9
uzatvorená zmluva tzv. Kozmická zmluva , ktorá obsahuje zásady z časti prevzaté zo Zmluvy
o Antarktíde z r. 1959. Ide najmä o tieto zásady obsiahnuté v čl. 1 Kozmickej zmluvy:
1. výskum a využívanie vesmíru musí byť v prospech celého ľudstva
2. výskum a využívanie vesmíru sú spoločným dedičstvom celého ľudstva
3. výskum a využívanie vesmíru, Mesiaca a ďalších nebeských telies sú slobodné pre všetky
štáty bez rozdielu.
Tieto zásady sú veľmi široké a musia sa chápať v kontexte okolností, že len veľmi málo štátov je
schopné využiť slobodu, ktorá je v tejto zmluve definovaná. Z hľadiska medzinárodného práva je však
10
dôležité, že je vesmír definovaný ako „res communis omnium in res extra commercium“ . Kozmická
zmluva takisto rieši aj právny status kozmonautov, ktorých považuje za vyslancov ľudstva v kozmickom
priestore a zaväzuje sa im poskytovať všemožnú pomoc v prípade nehody, tiesne alebo núdzového
pristátia na území iného štátu alebo na šírom mori. (článok V)
Medzinárodné kozmické právo je obsiahnuté v piatich dohovoroch OSN:
Zmluva o zásadách činností štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane
mesiaca a iných nebeských telies z r. 1967 (Kozmická zmluva)
Dohoda o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do
kozmického priestoru z r. 1968 (Tzv. Záchranná dohoda)
Dohovor o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi z r. 1972
(Dohovor o zodpovednosti)
Dohovor o registrácií objektov vypustených do kozmického priestoru z r. 1975
(Dohovor o registrácií)
Dohoda o činnosti štátov na Mesiaci a iných nebeských telesách z r. 1979 (Dohoda o Mesiaci)
Jedným z aktuálnych problémov týkajúcich sa činnosti štátov v kozmickom priestore sú ich aktivity
a následne možné environmentálne problémy – ako je napr. vesmírny odpad, rádioaktívna
11
kontaminácia, solárne satelity alebo exo-biologická kontaminácia.
Ďalším rizikovým problémom medzinárodných vzťahov s globálnymi dôsledkami je životné
prostredie Zeme. Keďže vzdušný obal Zeme, svetové oceány a moria, vodné toky, nepoznajú hranice,
ktoré vytvorili štáty medzi sebou, je ochrana životného prostredia nielen vecou vnútroštátnou ale
prioritou všetkých štátov, nakoľko zanedbanie akejkoľvek zložky životného prostredia môže mať fatálne
dôsledky pre ľudstvo ako celok. Medzinárodné právo životného prostredia je súhrnom zásad, inštitútov
a pravidiel medzinárodného práva , ktoré regulujú ochranu životného prostredia v celosvetovom ale aj v
regionálnom rozmere ako aj v kozmickom priestore. Ich úlohou je chrániť biosféru pred jej podstatným
zhoršením, zamedziť porušovanie jej rovnováhy a v súčasných podmienkach predovšetkým zaistiť
trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia.
Vznik tohto odvetvia medzinárodného práva bol vyvolaný niekoľkými faktormi ako je prudké
zhoršenie životného prostredia, urýchlený rozpad celého ekosystému, narušenie jeho vnútornej
rovnováhy a jeho abnormálne fungovanie. Medzinárodné právo životného prostredia je obsiahnuté
6

Tamtiež, 439 s.
COPUOS založený v r. 1958 ako Výbor ad hoc, krátko po vypustení Sputnik 1. V r. 1959 bol oficiálne založený rezolúciou OSN
1472
8
Súčasná prax priznáva, že umiestňovanie „pasívnych“ vojenských objektov ( tzv. výzvedné satelity), ktoré nemajú na svojej palube
konvenčné alebo zbrane hromadného ničenia, ale sú určené na zber a analýzu spravodajských a vojenských informácii, je v súlade
so zásadou mierového využívania kozmického priestoru.
9
Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných telies, v našom právnom
poriadku vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 40/1968 Zb. z
10
TURK, D: Základy mezinárodního práva, , Eva Roztoková Publishing, Praha 2010, 380 s.
11
Bližšie pozri: LACKO, P.: Prínos medzinárodného kozmického práva k ochrane životného prostredia človeka, In: Medzinárodné
právo životného prostredia, Ústav európskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ, Košice 2011, s. 18 a nasl.
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v určitých obyčajových pravidlách všeobecného medzinárodného práva, v troch stovkách univerzálnych
a partikulárnych zmlúv, a vo viac než tisíc dvojstranných dohôd a v desiatkach rezolúcii a iných
dokumentov celosvetových (najmä OSN) ako aj regionálnych organizácií.
Medzinárodné
právo
životného prostredia je právom medzinárodnej spolupráce, ktorá sa uskutočňuje medzi štátmi priamo
alebo za spoluúčasti medzinárodných univerzálnych resp. regionálnych organizácií. Predovšetkým
smeruje k predchádzaniu škôd na životnom prostredí. Ďalej určuje oblasti spoločných záujmov všetkých
štátov alebo štátov určitého regiónu alebo priamo susediacich štátov na tomto úseku. Rozhoduje
o formách súčinnosti štátov. Vytvárajú rôzne kontrolné mechanizmy , ktoré majú zabezpečiť plnenie
záväzkov na poli ochrany životného prostredia, ktoré zmluvné strany alebo členovia medzinárodnej
organizácie na seba prevzali. Ustanovuje aj nové medzinárodné orgány a iné pomocné inštitúcie, ktoré
12
majú týmto cieľom napomáhať.
Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia sústreďuje
pozornosť najmä na tieto oblasti: ochrana životného prostredia v rámci Antarktického zmluvného
systému, ochrana ozónovej vrstvy, ochrana lesov, právne mechanizmy boja proti klimatickým zmenám,
Medzinárodnoprávny režim nakladania s nebezpečným odpadom, Medzinárodnoprávna zodpovednosť
13
štátu za škodu na životnom prostredí atď.
Jedným z vážnych globálnych problémov bola a aj je v súčasnosti otázka nového ekonomického
poriadku. VZ OSN prijalo závažné dokumenty: Deklaráciu o zavedení nového ekonomického poriadku,
Program akcií na zavedenie nového ekonomického poriadku, Chatu ekonomických práv a povinností
14
štátov. Všetky tieto tri dokumenty sú dôležité pre rozvoj medzinárodného práva so zreteľom na
zásady, ktoré sú v nich obsiahnuté. Charta ekonomických práv a povinností štátov má v zásade
globálny charakter vzájomnej závislosti, kladie dôraz na rozvoj medzinárodného obchodu, na
udeľovanie všeobecných nediskriminačných a nerecipročných výhod predovšetkým
v prospech
rozvojových krajín a udeľovanie doložiek najvyšších výhod. Prestavba hospodárskych vzťahov medzi
štátmi na nových a konštruktívnych základoch je jednou z úloh súčasnosti, ktorá vyplýva zo súčasného
vývoja. Predpokladala utvorenie a uplatňovanie systému spravodlivých zásad, na ktorých sa mala
rozvíjať hospodárska spolupráca štátov s odlišným spoločensko-ekonomickým zriadením. Preto sa
v Charte vyhlasuje, že vzájomné hospodárske vzťahy medzi štátmi musia byť vybudované na zásadách
spolužitia a priateľských vzťahoch. V deklarácii o zavedení nového ekonomického poriadku boli
sformulované zásady, ktorými by sa mala riadiť nová sústava medzinárodných hospodárskych vzťahov,
a ktorými by sa mali riadiť vo svojich vzájomných vzťahoch všetky štáty. Zásady , na ktorých sa má
založiť nový medzinárodný hospodársky poriadok môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Na prvom
mieste je všestranné a dôsledné uplatňovanie zásad zvrchovanej rovnosti štátov a to v oblasti politickej
ako aj v oblasti hospodárskej suverenity nad prirodzenými zásobami a zdrojmi a nad ich využívaním
a nad všetkou hospodárskou činnosťou na území štátu, vrátane kontroly nadnárodných spoločností
a všetkých foriem nacionalizácií. Mnohé zásady, ktoré sú obsiahnuté v deklarácií, sú skutočne
progresívne.
Cieľom nového ekonomického poriadku by bolo odstrániť existujúcu nerovnoprávnosť
a nespravodlivosť v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov, postupne odstrániť priepasti
medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zabezpečiť trvalý hospodársky a sociálny rozvoj,
15
spravodlivosť a mier pre terajšie i budúce generácie.
2

ZÁVER

Rôznymi aspektmi globálnych problémov ľudstva sa musí zaoberať popri iných vedách aj veda
medzinárodného práva. Predovšetkým sa však nimi zaoberá aj veda o medzinárodných vzťahoch, ktorá
medzinárodnými vzťahmi
chápe systém hospodárskych, politických, ideologických, právnych,
diplomatických, vojenských a iných stykov a vzťahov medzi štátmi a skupinami štátov. V súvislosti
s výskumom globálnych problémov treba osobitne zdôrazniť, že medzinárodné právo z hľadiska svojej,
možno povedať globálnej povahy, lebo upravuje vzťahy medzi všetkými štátmi sveta je povolané
prispieť k riešeniu globálnych problémov sveta.
Veda medzinárodného práva sa však musí pritom vo svojom výskume opierať o výsledky
poznania celého komplexu medzinárodných vzťahov, spoločenských zákonitostí, ktoré
v medzinárodnom spoločenstve pôsobia. Chcem pripomenúť a zdôrazniť, že osobitné miesto medzi
globálnymi problémami ľudstva má vedecko-technický pokrok, ktorý má tiež medzinárodný charakter
ako aj globalizácia sveta.

12

POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 4. doplněné a rozšířené vydání. Praha, C. H. Beck, 2003.
143 s.
Blišie pozri: ŠIRICOVÁ Ľ. Medzinárodné právo životného prostredia, Ústav európskeho práva, UPJŠ, Právnická fakulta, KOŠICE
2011
14
Rez. Valného zhromaždenia 3281/XXIX
15
AZUD, J. Medzinárodné právo, VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2003 442 s.
13
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INTERNACIONALIZACE VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH VZTAHŮ
Simona Trávníčková
Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Abstrakt: Cílem předkládaného příspěvku je teoreticky nahlédnout na institut mezinárodního prvku
v mezinárodním právu soukromém a procesním, objasnit pojem subjektivní internacionalizace
vnitrostátních právních vztahů a nastínit situace, kdy je možné určitým projevem vůle či aktivitou včlenit
mezinárodní prvek do jinak čistě vnitrostátního vztahu. Článek vychází z toho, že kromě situací, v nichž
se v právních vztazích vyskytuje mezinárodní prvek objektivně, tj. nezávisle na vůli jejich subjektů, se
lze setkat i se situacemi, kdy do vnitrostátních právních vztahů jejich subjekty projevem vůle z určitých
důvodů včlení mezinárodní prvek záměrně. Může se tak stát volbou zahraničního práva, volbou
zahraničního sudiště či zahraničního rozhodčího orgánu, volbou místa konání rozhodčího řízení v
zahraničí, volbou zahraničního rozhodce, postoupením pohledávky do zahraničí či převodem dluhu do
zahraničí, přesunutím sídla či bydliště do zahraničí apod.
Kľúčové slová: Internacionalizace vnitrostátních právních vztahů, subjektivní mezinárodní prvek.
Abstract: The aim of the present paper is to theoretically describe the concept of international element
used in international private and procedural law, to clarify the concept of internationalization of domestic
relations and outline the situation when it is possible by certain declaration of will or activity incorporate
an international element to an otherwise purely domestic relationship. The article is based on the fact
that there are the legal relations in which the international element occurs objectively, i. e.
independently of the will of the parties, and there can be found some situations where the parties of
legal relations incorporates an international element intentionally by their declaration of will. It can be
done by choosing a foreign law, choice of foreign court or foreign arbitration body, choosing the place of
arbitration abroad, choosing a foreign arbitrator, assignment of the claim or transfer a debt abroad,
moving the seat or residence (domicile) abroad, etc.
Key words: Internationalization of domestic legal relationship, subjective international element.

1

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ A MEZINÁRODNÍ PRVEK

Mezinárodní právo soukromé a procesní je vědním oborem, který zkoumá právní regulaci vztahů
s mezinárodním, resp. cizím prvkem, a to především ve třech rozdílných oblastech: kolizní úprava
(odpovídá na otázku, kterým právním řádem se má určitý právní vztah s mezinárodním prvkem řídit),
procesní mezinárodní jurisdikce (který soud je příslušný o daném právním vztahu s mezinárodním
prvkem rozhodovat) a úprava uznání a výkonu cizích rozhodnutí (který soud a za jakých podmínek je
oprávněn uznat a vykonat rozhodnutí vydané orgány jiného státu).
Uvažování, jehož důsledkem byl vznik pravidel spadajících do oblasti mezinárodního práva
soukromého a procesního, vzešlo z praktické potřeby vyřešení střetů (kolizí) různých právních řádů,
resp. střetu jurisdikcí. Zjednodušeně lze říci, že k těmto střetům začalo docházet ve chvíli, kdy spolu do
právních vztahů vstupovaly právní subjekty a z různých důvodů nebylo zřetelné, jakým právním řádem
se jejich vzájemný vztah má řídit, či kde by se spor kupř. z uzavřené kupní smlouvy mezi určitými
osobami měl řešit. Dělo se tak kupříkladu proto, že každá ze stran závazkového vztahu měla sídlo v
jiném státě, nebo že se jednalo o přechod vlastnického práva k nemovitosti, která leží na území státu,
kde ani kupující ani prodávající neměli své sídlo či bydliště.
K podstatnému rozšíření uvažování o právní regulaci vztahů, ve kterých se vyskytuje nějaký
mezinárodní prvek, docházelo od poloviny 19. století v souvislosti s rozvojem technologií a možností
dopravy. S těmi došlo i k podstatnému rozvoji mezinárodního obchodu, kdy se subjekty do té doby
obvykle obchodující v domácím prostředí začaly čím dál častěji a rychleji pohybovat po cizích zemích
a nabízet tam své zboží či služby. Předchozí velmi častá uniformita místa a času uzavření smlouvy
a poskytnutí plnění ze smlouvy se najednou vytratila a každá z těchto částí realizace nějakého právního
1
vztahu (především v mezinárodním obchodě) se častěji odehrávala v jiném místě a v jiném čase. V
prostředí tehdejších mezinárodních obchodníků potom začaly přirozeně častěji vznikat spory o to,
1

LANDO, O. Contracts. In International encyclopedia of comparative law. Vol. III, Private international law. Chapter 24. Tübingen :
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1976. s. 7.
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jakým právním řádem se uzavřená smlouva bude řídit, kde se bude případný spor řešit atd., jelikož se
v právních vztazích mnohem častěji objevoval právě mezinárodní prvek. I proto se v tomto období začal
podstatným způsobem rozvíjet vědní obor mezinárodní právo soukromé.
V současné době vstupuje mezinárodní prvek do právních vztahů i jiným způsobem než v době,
kdy byly položeny základy moderního mezinárodního práva soukromého s procesního. Z důvodu
globalizace, zjednodušení působení společností na zahraničních trzích, vzrůstu množství a vlivu
nadnárodních společností, zkracování prostorových vzdáleností i časové náročnosti na provozování
přeshraničních transakcí za pomoci elektronické komunikace se vyskytuje stále více právních vztahů s
mezinárodním prvkem. S jistou mírou nadsázky by se dalo říci, že „nějaký“ mezinárodní prvek se v
současně době vyskytuje v určité podobě snad ve všech obchodněprávních závazkových právních
2
vztazích.
Kromě těchto situací, v nichž do právních vztahů vstupuje mezinárodní prvek objektivně, tj.
nezávisle na vůli jejich subjektů, se lze setkat i se situacemi, kdy do právních vztahů jejich subjekty
projevem vůle z určitých důvodů včlení mezinárodní prvek záměrně. Může se tak stát volbou
zahraničního práva, volbou zahraničního sudiště či zahraničního rozhodčího orgánu, volbou místa
konání rozhodčího řízení v zahraničí, volbou zahraničního rozhodce, postoupením pohledávky či
převodem dluhu do zahraničí, přesunutím sídla či bydliště do zahraničí apod. A právě těmto situacím, tj.
možnostem volního včlenění mezinárodního prvku do jinak vnitrostátního právního vztahu, se bude
věnovat tento příspěvek. Cílem předkládaného příspěvku je tedy shrnout teoretické nahlížení na
mezinárodní prvek, objasnit pojem subjektivní internacionalizace vnitrostátních právních vztahů a
nastínit situace, kdy je možné určitým projevem vůle či aktivitou včlenit mezinárodní prvek do jinak čistě
vnitrostátního vztahu.
2

TEORETICKÉ UCHOPENÍ MEZINÁRODNÍHO PRVKU

Podle doktríny mezinárodního práva soukromého a procesního je existence mezinárodního
prvku pro uvažování v rovině mezinárodního práva soukromého jedním ze základních předpokladů.
V řadě moderních kodifikací mezinárodního práva soukromého je bez dalšího vymezení pouze
uvedeno, že se daný zákon vztahuje na vztahy s mezinárodním prvkem, na mezinárodní situace, na
3
mezinárodní vztahy. V souladu s tím nepřekvapí, že obecně závazná definice mezinárodního prvku
neexistuje. Zajímavé ovšem je, že ačkoli např. mezinárodní právo soukromé primárně předpokládá
4
aplikaci kolizních norem pouze ve vztazích s mezinárodním prvkem, ani mezinárodní smlouvy
5
zaměřené na unifikaci v této oblasti často o potřebě mezinárodní povahy dotčených závazků mlčí, jen
6
některé mezinárodní úmluvy čistě vnitrostátní vztahy přímo vylučují.
De facto lze s nadsázkou říci, že plná shoda panuje na tom, že existence mezinárodního prvku
je conditio sine qua non pro aplikaci kolizních norem a norem určujících mezinárodní pravomoc, ale jen
těžko lze obecně vymezit, co to mezinárodní prvek vlastně je.
V teorii mezinárodního práva soukromého a procesního se zobecněně dovozuje, že mezinárodní
prvek je určitým aspektem právního vztahu, který se může vztahovat k subjektu právního vztahu (např.
účastníkem právního vztahu je cizí státní příslušník či bydlí v zahraničí), ke skutečnosti významné pro
vznik a existenci právního vztahu (skutečnost má nastat v zahraničí), k předmětu právního vztahu (věc,
právo a nehmotný výsledek lidské činnosti, jíž se právní vztah týká, se nachází v zahraničí) či k
právnímu vztahu, který souvisí nebo je právně závislý na jiném právním vztahu, jestliže se tento právní
7
vztah řídí jiným právem.
Z hlediska teorie lze mezinárodní prvek dělit na absolutní a relativní a na subjektivní a objektivní.
Absolutní mezinárodní prvek vytváří takovou situaci, kdy z pohledu jakéhokoli právního řádu lze daný
8
právní vztah považovat za mezinárodní. Jedná se typicky o případy, kdy subjekty právního vztahu jsou
domicilovány na území různých států. Oproti tomu pokud v právním vztahu existuje relativní
2

Pod oním „nějakým“ mezinárodním prvkem si lze představit původ zboží nebo jeho komponent či materiálu, dovozce, způsob
uzavření smlouvy na dálku, platba na zahraniční účet, jednání s obchodním zástupcem zahraniční společnosti apod.
3
Např. článek 2 belgického PIL z roku 2004 ([…] la présente loi régit, dans une situation internationale…), článek 1 švýcarského PIL
z roku 1987 (This Code governs, in an international contex), § 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a
procesním (Účelem tohoto zákona je stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné
vztahy s mezinárodním prvkem), § 1 návrhu nového českého zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (tento zákon
upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem).
4
LANDO, O. The Conflict of Laws of Contracts. General Principles. Recueil des Cours. 1984, díl VI, sv. 189. s. 286, odkazuje na
mezinárodní úmluvy a zákony, které tyto podmínky obsahují.
5
Srov. BOER, Th. D. M. Facultative choice of law. Recueil des Cours. sv. 257, Hague, Boston, London : Martinus Nijhoff Publisheres.
s. 243.
6
Např. Convention of 15 November 1965 on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoptions [citováno
25. 10. 2009]. Dostupná z: <http://www.hcch.net/index_en. php?act=conventions.text &cid=75>.
7
KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd. Brno – Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 18.
8
ROZEHNALOVÁ, N. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2010, s. 89.
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mezinárodní prvek, může být takový právní vztah vnímán jako mezinárodní pouze z pohledu určitého
právního řádu (například pokud zahraniční soud posuzuje spor dvou občanů jejich státu z vnitrostátního
sporu, protože pravomoc soudu k rozhodování byla založena existencí majetku žalovaného ve státě
soudu). Za objektivní mezinárodní prvek je považován takový, který existuje v právním vztahu bez
ohledu na vůli stran. Nejčastěji tedy občanství či domicil smluvních stran. Subjektivní mezinárodní prvek
je potom takový, který je založený pouhou vůli stran, tj. bez vyjádření vůle obou smluvních stran nebo
aktivity jedné smluvní strany by právní vztah nemohl být nazírán jako právní vztah s mezinárodním
prvkem (kupř. volba práva či prorogace).
Kromě tohoto dělení hovoří prof. Kučera i o podstatné kategorii relevantnosti mezinárodního
prvku. Za právní vztah s mezinárodním prvkem je podle něj možné považovat jen takový právní vztah,
9
v němž je mezinárodní prvek dostatečně relevantní, tj. právně významný. Případem, kdy objektivní
mezinárodní prvek není relevantní, může být situace, kdy dva občané jednoho státu s domicilem
v tomto státu si vzájemně způsobí škodu na území cizího státu. Ačkoli tedy mezinárodní prvek v takové
situaci existuje (škoda se stala na území státu odlišného od státu jejich domicilu), není takový
mezinárodní prvek pro posouzení práva rozhodného mezi poškozenými významný a na právní vztah se
dále nahlíží jako na vztah vnitrostátní. Některé mezinárodní prvky jsou tedy pro situaci právně
významné natolik, že mohou vyvolat otázky ohledně mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva, jiné
nikoli. Posouzení závisí na každém konkrétním případě, nelze proto dát v tomto ohledu obecně platný
návod.
3

SUBJEKTIVNÍ INTERNACIONALIZACE

Kromě výše zmíněných objektivně se vyskytujících cizích prvků se v právním vztahu může
objevit mezinárodní prvek i volním projevem jeho účastníků. Ačkoli by tedy za jiných okolností bylo na
daný právní vztah nazíráno jako na vztah čistě vnitrostátní, je v situaci, kdy je například zvoleno cizí
právo, zvolen zahraniční soud či rozhodčí orgán, či případně dojde k postoupení pohledávky či dluhu na
zahraniční společnost či přesunutí domicilu jedné ze stran do zahraničí, nutné řešit otázku, zda takový
mezinárodní prvek může vést k internacionalizaci takového vnitrostátního právního vztahu a zda z toho
důvodu mohou subjekty takového právního vztahu těžit z rozšířené míry smluvní volnosti, kterou jim
oblast mezinárodního prostředí nabízí.
Internacionalizací, tj. zmezinárodněním je tedy myšlen stav, kdy se do čistě vnitrostátního
právního vztahu určitým volním projevem vnese natolik silný mezinárodní prvek, že na právní vztah je
pohlíženo jako na vztah s relevantním mezinárodním prvkem. Internacionalizace se může projevovat ve
dvou základních oblastech: v oblasti hmotného práva (otázka určení rozhodného práva – volba
rozhodného práva ve vnitrostátních vztazích), a v oblasti procesního práva (určení příslušného soudu
formou volby výhodnějšího sudiště, postoupení pohledávky žalobce na zahraniční subjekt za účelem
ztížení vymožení případných nákladů řízení, postoupení dluhu na zahraniční subjekt za účelem ztížení
vedení řízení či vymožení pohledávky ve vykonávacím řízení, volba zahraničního soudu či rozhodčího
orgánu tak, aby cizí závazný rozsudek či rozhodčí nález nebyl v domovském státě vykonatelný jako cizí
soudní rozsudek či rozhodčí nález apod.). Při vědomí teoreticky připuštěných možností
internacionalizace vnitrostátního právního vztahu pak lze již v konkrétních oblastech nastínit, zda je
taková internacionalizace teoreticky možná a zda je dovolena právními normami platnými v současné
době na území České republiky.
3.1

Volba cizího práva

První z možností subjektivní internacionalizace je volba cizího právního řádu pro regulaci
právního vztahu, v němž není žádný objektivní mezinárodní prvek přítomen.
Zásada autonomie vůle stran je v současné době základní zásadou, která ovládá regulaci
soukromoprávních vztahů. Ve vnitrostátním pojetí je projevem této zásady především možnost zvolit si
10
svobodně učinit právní úkon, zvolit si smluvního partnera, obsah a formu právního úkonu. Limitem
autonomie vůle jsou v soukromém právu především kogentní normy a zásady, jejichž aplikace může
11
realizované projevy autonomie vůle omezit. Možnost zvolit si rozhodné právo ve vztazích, které mají
vztah ve všech jeho aspektech pouze k jednomu právnímu řádu, není do rozsahu zásady autonomie
vůle z pohledu vnitrostátního uvažování zpravidla řazena. K aplikaci cizího právního řádu ve
vnitrostátních právních vztazích není důvod, jelikož žádná objektivní okolnost k tomu nevybízí. Přesto
se nabízí otázka, proč by měla být svoboda mezinárodních obchodníků natolik širší oproti svobodě
vnitrostátních obchodníků? Podobnou otázku si pokládá Niboyet a dovozuje dokonce, že pokud se
9

KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd. Brno – Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 18.
FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 18.
Limity stanovené kogentními normami veřejného práva platí samozřejmě také.
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strany nemohou díky primátu autonomie vůle ve smluvních vztazích vyhnout kogentním předpisům
domácího práva v případech čistě vnitrostátních, neměly by se jim vyhnout ani ve vztazích obsahujících
12
mezinárodní prvek. Landova odpověď na stejnou otázku, že mezinárodní obchodníci nejsou jako
obchodníci vnitrostátní soutěžiteli pouze vzhledem ke zboží a jeho ceně, ale i s ohledem na právní řád,
13
jimž se jejich kontrakty budou řídit, je zajímavá, avšak nikoli zcela uspokojivá. „Obchod“ s rozhodným
právem pro smlouvu je až důsledkem možnosti volit si rozhodné právo.
Zde se ovšem otevírá otázka, v jaké situaci je možné a nutné uvažovat v rovině kolizní, resp.
jaký je předpoklad aplikace kolizních norem či ještě jinak – jaké okolnosti odůvodňují hledání odpovědi
v kolizních normách, zda je možné ve vnitrostátních vztazích aplikovat cizí právo. Jednoduchá odpověď
odůvodňující možnost volby práva především v mezinárodním prostředí se ovšem nabízí – u vztahů s
relevantním mezinárodním prvkem dochází reálně na rozdíl od vztahů čistě vnitrostátních ke střetu
různých právních řádů, které si činí nárok na aplikaci v daném vztahu, resp. které mají zájem být v dané
věci aplikovány. Tento problém musí být řešen. A princip primátu autonomie vůle ve smluvních vztazích
velí nechat sporné otázky mezi stranami smlouvy upravit především jimi samotnými, a teprve v případě
nemožnosti se dohodnout nastupuje zákonná úprava.
V současné době je regulace kolizního režimu pro smluvní závazkové vztahy v České republice
upravena v již (pro tyto otázky) obsoletním zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a
14
procením (dále jako „ZMPS“) a v tzv. nařízení Řím I . V ZMPS byla situace poměrně jednoduchá.
Podle § 1 tohoto zákona bylo jeho účelem „stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní,
rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem“. Tradiční doktrína českého
mezinárodního práva soukromého a procesního dovozovala, že ZMPS se týká pouze právních vztahů
15
s objektivním relevantním mezinárodním prvkem. Úvahy o tom, že by bylo možné volit právo v čistě
16
vnitrostátních vztazích, se v české doktríně do přijetí Římské úmluvy a poté nařízení Řím I příliš
17
neobjevovaly.
S Římskou úmluvou a nařízením Řím I se ovšem situace změnila. V nařízení Řím I je svobodná
volba práva upravena v článku 3. V článku 3 odst. 3 nařízení Řím I je potom upravena volba práva v
situaci, že všechny ostatní prvky pro situaci významné se v okamžiku volby nacházejí v jiné zemi než v
zemi, jejíž právo bylo zvoleno. Nařízení Řím I stanoví, že v takovém případě není volbou práva, kterou
strany učinily, dotčeno použití ustanovení práva této jiné země, od nichž se nelze smluvně odchýlit.
Nařízení tedy přímo upravuje případy, v nichž je voleno právo v tzv. single-country contracts. Limitace
takové volby práva je z textu nařízení zřejmá – zvolené právo je aplikováno pouze v mezích kogentních
norem práva jinak rozhodného. Taková volba práva se proto blíží inkorporaci. Inkorporace cizího práva
funguje obdobně jako určení obsahu smlouvy odkazem na soubor nestátních právních pravidel. Při
tradiční inkorporaci nezáleží přitom, zda se mění dispozitivní ustanovení rozhodného práva zvoleného
stranami závazkového vztahu s mezinárodním prvkem nebo zda se tímto způsobem mění dispozitivní
ustanovení právního řádu v čistě vnitrostátním sporu. Inkorporace je tedy možná i vedle volby
rozhodného práva. V takovém případě se na právní vztah s mezinárodním prvkem aplikují kogentní
normy rozhodného práva, které si strany zvolily, a jeho dispozitivní normy se mění inkorporací jiného
právního řádu. Rozdíl mezi inkorporací a skutečnou volbou práva je především v nárocích na aplikaci
právní normy. Ty nejsou při inkorporaci zdaleka tak vysoké jako v případě „pravé“ volby práva. Při
inkorporaci jsou ustanovení cizího právního řádu vytržena z jeho interpretačních a aplikačních kořenů,
ztrácí svou povahu právních norem inkorporovaného cizího právního řádu a stávají smluvními
ujednáními mezi stranami. Jako takové jsou interpretovány v souladu s rozhodným právem pro smlouvu
stejně jako jakákoli jiná smluvní ustanovení. Praktický rozdíl je v tom, že rozhodující orgán v případě
inkorporace nemusí zjišťovat, jak jsou dané normy aplikované a interpretované v právním řádu, ze
18
kterého pocházejí, tedy nezachází s nimi jako s normami cizího práva.
Otázkou, zda je skutečně možné na základě nařízení Řím I volit právo pro čistě vnitrostátní
19
vztahy, se v české literatuře zabývá především Rozehnalová. Rozborem článku 3 odst. 3 nařízení

12

KALENSKÝ, P. Obligační statut kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku. Praha : Nakladatelství československé
akademie věd, 1960. s. 87 s odkazem na NIBOYET, J. P. La théorie de l’autonomie de la volontér. Recuil des Courses, 1927. s. 13.
LANDO, O. The Conflict of Laws of Contracts. General Principles. Recueil des Cours. 1984, díl VI, sv. 189. s. 285.
14
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy.
15
KUČERA, Z. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd. Brno – Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 18 a násl., ROZEHNALOVÁ, N. Závazky ze
smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 89
a násl.
16
Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980, tzv. Římská úmluva.
17
ROZEHNALOVÁ, N. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2010, s. 89.
18
Při volbě práva se s cizím právem nakládá stále jako s právem, tj. je nutné nejen zjistit jeho obsah, ale a interpretovat jej tak, jako
ve státě jeho původu.
19
ROZEHNALOVÁ, N. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2010, s. 92, ROZEHNALOVÁ, N. VALDHANS, J. New observations in choice of law. In Second decade
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Řím I zaměřeným i na pravomoci Evropské unie k vydávání předpisů pro oblast „civilních věcí
s mezinárodním prvkem“ dospívá k závěru, že článek 3 odst. 3 nařízení Řím I nemůže být aplikován
bez dalšího na výlučně vnitrostátní vztahy. Použití článku 3 odst. 3 nařízení Řím I Rozehnalová
podmiňuje splněním následujících podmínek: vztah minimálně vyvolává pochyby či předpoklad o kolizi
právních řádů, jinak má zřejmý vztah k jednomu právnímu řádu a strany si zvolily cizí právo.
3.2

Volba zahraničního sudiště

Za subjektivní internacionalizaci je dále možné považovat volbu zahraničního sudiště ve
vnitrostátním právním vztahu. Dopady volby zahraničního soudu lze spatřovat ve dvou oblastech – při
určování příslušného soudu a při uznání a výkonu rozhodnutí vydaného v takovém řízení.
Při posuzování příslušnosti soudu závisí samozřejmě na procesních normách zvoleného soudu,
zda svou příslušnost v takovém případě příjme. Pokud by český soud posuzoval tuto situaci podle
ZMPS, pak by vyšel z § 37 odst. 2. Podle něho může být pravomoc československých (rozuměj
českých) soudů v majetkových sporech založena také písemnou úmluvou stran. Toto ustanovení hovoří
obecně o možnosti založit příslušnost českých soudů k rozhodování sporu pro jakékoli subjekty, bez
ohledu na jejich povahu (fyzické osoby, právnické osoby) a bez ohledu na jejich sídlo. Z toho je možné
dovodit, že ZMPS připouští volbu českého soudu pro rozhodování sporu ze sporu, jehož veškeré
okolnosti budou spojeny pouze s třetí zemí.
V nařízení Brusel I je prorogace upravena v čl. 23, podle něhož dohodnou-li se strany, z nichž
alespoň jedna má bydliště na území členského státu, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého
právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy tohoto členského státu, je příslušný soud nebo soudy
tohoto státu. První otázkou je, zda je vůbec možné aplikovat nařízení Brusel I, došlo-li k volbě soudu
mezi dvěma subjekty domicilovanými na území jednoho státu. S ohledem na cíl nařízení Brusel I
(unifikace norem ohledně určování příslušnosti pro spory, jejichž stranou jsou subjekty domicilované na
území některého členského státu Evropské unie), je možné dovodit, že v jakémkoli případě, kdy vzejde
otázka ohledně mezinárodní příslušnosti soudů členských států, je nutné, aby soud členského státu
posuzoval svou příslušnost podle nařízení Brusel I, nikoli podle svých vnitrostátních norem. Soudní dvůr
Evropské unie se již obdobnou otázkou zabýval ve vztahu k aplikaci Bruselské úmluvy. Dospěl
k závěru, že mezinárodní povaha určitého právního vztahu jako předpoklad aplikace norem z oblasti
mezinárodním práva soukromého a procesního může vyplývat z okolnosti, že situace, o kterou jde ve
sporu, může vyvolat otázky ohledně určení mezinárodní příslušnosti soudů (rozsudek ze dne 1. března
2005, Owusu, C-281/02, Sb. rozh. s. I-1383, bod 26). Takové otázky by v případě subjektivní
internacionalizace prorogací zahraničního soudu bezesporu vyvstaly.
Výkladem nařízení Brusel I nelze dospět k závěru, že by se nařízení mohlo použít pouze na
případy s objektivním mezinárodním prvkem. Proto i na posouzení volby zahraničního soudu v čistě
vnitrostátním vztahu bude aplikováno nařízení Brusel I, v němž tato možnost není jinak zakázána.
3.3

Rozhodčí řízení – sudiště a rozhodce

V rozhodčím řízení se subjektivní internacionalizace může projevovat ve dvou základních
oblastech – volba místa konání rozhodčího řízení v zahraničí a volba zahraničního subjektu, který bude
v rozhodčím řízení rozhodovat. Obě tyto možnosti jsou zcela v souladu s delokalizačními a
denacionalizačními tendencemi, které se v rozhodčím řízení objevovaly, a které vytrhávají rozhodčí
20
řízení z dosahu národních právních řádů. Jelikož je rozhodčí řízení založené na svobodné vůli stran
řešit spor alternativně, nikoli před soudem, začínají zmíněné projevy subjektivní internacionalizace
vyvolávat potíže až v situaci nuceného výkonu rozhodčího nálezu či žádosti o zrušení rozhodčího
nálezu. Typickým příkladem může být situace, kdy žalobce žádá o uznání a výkon rozhodčího nálezu
(vydaného ve státě A mezi stranami sídlícími ve státě B ve sporu čistě vnitrostátním) ve státě B,
přičemž spor, strany ani rozhodčí řízení jako takové nemá žádný vztah ani ke státu A, ani k třetímu
státu. Vztah ke státu B je založen jen tím, že se na jeho území konalo rozhodčí řízení.
Základní otázkou tedy je, zda si lze zvolit zahraniční rozhodčí soud či místo konání rozhodčího
řízení v zahraničí v čistě tuzemských věcech, čímž se rozhodčí řízení vyvede z jurisdikce soudů státu,
s nímž jsou všechny okolnosti předmětného právního vztahu úzce spojeny. Odpovědí na tyto otázky se
21
zabývala autorka na jiném místě. Zde proto lze jen ve stručnosti shrnout, že v současné době je
základním určovatelem pro aplikaci procesních norem v rozhodčím řízení místo vydání rozhodčího

ahead: Tracing the global crisis. 1. vyd. New York: Juris Publishing, 2010, s. 3-24, Czech Yearbook of International Law. Dostupné na
http://ssrn.com/abstract=1752116.
20
ROZEHNALOVÁ, N.: Určení fóra a jeho význam pro spory s mezinárodním prvkem, I část. Bulletin advokacie, 2005, č. 5, s. 15.
21
TRÁVNÍČKOVÁ, S. Subjektivní mezinárodní prvek v rozhodčím řízení. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk
University, 2010.
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nálezu. Za cizí rozhodčí nálezy považovány nejčastěji takové rozhodčí nálezy, které jsou vydány na
území cizího státu. Na jejich uznání a výkon se použije buď Newyorská úmluva nebo vnitrostátní právo.
Newyorská úmluva se vztahuje na uznání a výkon rozhodčích nálezů vydaných v jiném státě než v tom,
ve kterém byly vydány, a na všechny rozhodčí nálezy, které nejsou považovány za domácí ve státě
výkonu. Bude-li tedy uznání a výkon probíhat podle Newyorské úmluvy, budou podle ní uznány a
vykonány i rozhodčí nálezy obsahující pouze subjektivní mezinárodní prvek. Podle Newyorské úmluvy
tedy uznání a výkonu subjektivně internacionalizovaných rozhodčích nálezů nic nebrání. Stejně tak v
obecné rovině nebrání nic ani uznání a výkonu subjektivní cizích rozhodčích nálezů podle českého
vnitrostátního práva.
S ohledem na absenci konkrétních norem, které by vylučovaly možnost uznání a výkonu
rozhodčího nálezu ve sporu, jehož řešení bylo volbou zahraničního sudiště vyvedeno z území státu,
s nímž jsou všechny podstatné prvky pevně spjaty, je nutné dospět k závěru, že v obecné rovině je
subjektivní internacionalizace čistě vnitrostátního sporu rozhodovaného v rozhodčím řízení do zahraničí
volbou zahraničního sudiště možná. V následném kroku je otázkou, jak jednotlivé státy budou
postupovat při procesu uznání a výkonu takového rozhodčího nálezu − zda se bude jednat o standardní
proces uznání a výkonu, či zda státy budou hledat prostředky, jak obcházení vnitrostátních norem (týkat
se to může např. norem upravujících subjekt, který může v řízení rozhodovat, nebo použitých
procesních norem pro rozhodčí řízení) vyváděním sporů do zahraničí zabránit. Jediný způsob, jak lze
zabránit dopadům rozhodčího nálezu vyvedeného z území České republiky při uznání a výkonu
rozhodčího nálezu, je aplikace výhrady veřejného pořádku. Její použití je nutné zvažovat s ohledem na
zastávanou doktrínu rozhodčího řízení ve státě výkonu a s ohledem na účel, za kterým k volbě
zahraničního soudu došlo, jímž může být v řadě případů právě snaha o obcházení norem procesního
práva státu požadovaného místa uznání a výkonu.
3.4

Postoupení pohledávky do zahraničí
Postoupením pohledávky vnáší do vnitrostátního vztahu mezinárodní prvek svým volním
projevem věřitel. Ten uzavírá smlouvu o postoupení pohledávky se subjektem domicilovaným na území
cizího státu.
V kolizní oblasti vyvstává otázka, zda změna závazku v osobě věřitele má vliv na zjištění
rozhodného práva. Pro úvahu o zjištění rozhodného práva je nutné vycházet ze stavu, který zde byl
v okamžiku vzniku právního vztahu. Vznikl-li právní vztah jako čistě vnitrostátní, není možné z důvodu
22
jednostranného projevu vůle věřitele ve vztahu k dlužníkovi měnit tak zásadním způsobem práva a
povinnosti původních stran daného právního vztahu. Proto takové skutečnosti, které byly rozhodné pro
určení lex causae v době vzniku právního vztahu, budou rozhodné i pro postoupení pohledávky na
zahraniční subjekt. Případná volba práva či prorogace obsažená ve smlouvě o postoupení pohledávky
přirozeně nemůže mít vliv na obsah původního závazku, jelikož taková dohoda se může týkat jen práv a
povinností vyplývajících ze smlouvy o postoupení pohledávky.
V této souvislosti by bylo možné začít rozvíjet úvahy, které jsou ovšem již mimo rozsah tohoto
příspěvku, ohledně situace, kdy v původním vnitrostátním sporu je zvoleno právo třetího státu, které by
bylo kupř. na základě nařízení Řím I aplikované v rámci kogentních norem práva jinak rozhodného, a
pohledávka by byla postoupena na subjekt domicilovaný na území tohoto třetího státu. Pak by se dalo
uvažovat, zda by ve spojení kupř. se sudištěm v takovém třetím státě nebylo možné danou volbu práva
považovat za rozumnou s ohledem na uspořádání vztahu a zda by na základě základních principů
kolizního a procesního práva (princip nejužšího spojení, rozumného uspořádání vztahů a procesní
ekonomie) nebylo možné dovodit aplikaci tohoto zvoleného práva bez limitace dané kogentními
normami práva jinak rozhodného.
V oblasti procesní je třeba se soustředit na dvě základní otázky – určení pravomoci soudu
příslušných k rozhodnutí ve věci a případné uznání a výkon konkrétního rozhodnutí. Okamžikem
rozhodným pro určení pravomoci soudů je okamžik zahájení řízení. K němu se posuzuje, zda jsou
splněny podmínky pro mezinárodní příslušnost soudů. Postoupení pohledávky do zahraničí v takovém
případě vnáší do právního vztahu objektivní mezinárodní prvek – domicil stran je v rozdílných státech –
a vyvolává úvahy ohledně mezinárodní příslušnosti soudů. Stejně tak ovlivní objektivní mezinárodní
prvek, který se v právním vztahu objevil postoupením pohledávky do zahraničí, výkon rozhodnutí
vydaného v takovém sporu v zahraničí. Rozhodnutí bude ve státech, kde nebylo vydáno, považováno
za cizí rozhodnutí a bude podléhat procesům uznání.

22

Postoupení pohledávky je samozřejmě dvoustranný právní úkon, ale věřitel tak jednostranně – bez ohledu na vůli dlužníka –
zasahuje do právního vztahu postoupením pohledávky na jiný subjekt.
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3.5

Přemístění dlužníka

V předchozím případě byly nastíněny případy, kdy věřitel přemístil do zahraničí pohledávku jejím
postoupením na cizí subjekt. Přemístit dluh do zahraničí podobným způsobem alespoň dle českého
23
práva je možné pouze se souhlasem věřitele. Věřitel se svým souhlasem vědomě přebírá rizika s tím
spojená, proto následky převzetí dluhu nebudou rozebírána. K vyvedení dluhu do zahraničí dochází
faktickým (fyzickým) přemístěním dlužníka, resp. jeho sídla či domicilu do zahraničí.
V rovině kolizní lze při přemístění dlužníka do zahraničí odkázat na rozbor provedený u
postoupení pohledávky do zahraničí. Pro kolizní uvažování je rozhodný okamžik vzniku závazkového
vztahu, tudíž pozdější přemístění dlužníka do zahraničí nemá v zásadě vliv na kolizní režim
závazkového vztahu. Svou roli by přemístění dlužníka pro kolizní právo mohlo hrát v případě, že by
dlužník v zahraničí získal obvyklé bydliště či přemístil do zahraničí sídlo, což by potom umožnilo kupř.
následnou volbu práva.
V rovině procesní to znamená pro žalobce povinnost žalovat u příslušného soudu určeného na
základě norem mezinárodním práva procesního. V procesní rovině se současně otevírá zajímavá
otázka volby sudiště. Pokud dlužník přesídlí do zahraničí tak, že je možné cizí stát považovat za stát
jeho domicilu, je nutné dlužníka žalovat v zahraničí (čl. 2 nařízení Brusel I), spadá-li samozřejmě právní
vztah do aplikačního rozsahu nařízení a nejsou-li dány alternativní možnosti. Specifickou situací je poté
případ, kdy čistě vnitrostátní vztah obsahoval dohodu o místní prorogaci soudů. Otázkou v této
souvislosti zůstává, zda má taková místní vnitrostátní prorogace vliv na určení mezinárodní příslušnosti
soudů. Rozbor této problematiky je však již mimo rozsah příspěvku. Proto lze jen stručně shrnout, že
k Soudnímu dvoru Evropské unie byla položena předběžná otázka, která se na řešení takové situace ve
spotřebitelských věcech dotazovala a mířila na výklad nařízení Brusel I. Jednalo se o spor ve věci
Hypoteční banka, a.s. proti Udo Mike Lindner (C-327/10). Soudní dvůr Evropské unie na předběžnou
otázku týkající se progorace pro její nadbytečnost neodpověděl. Generální advokátka však ve svém
stanovisku vyjádřila návod na řešení takové situace: z výslovné místní vnitrostátní prorogace lze
dovodit konkludentní volbu soudů České republiky, které jsou příslušné k rozhodování sporu, a to
v daném konkrétním případě i za situace, kdy by bylo možné samotnou dohodu o místní příslušnosti
považovat za zneužívající klauzuli. Z toho lze dovodit, že „preventivní“ mezinárodní prorogace i ve
vnitrostátních sporech, ač by se to mohlo jevit na první pohled jako přinejmenším nadbytečné, může mít
24
zásadní vliv na určení sudiště v případě následného přesídlení dlužníka.
4

ZÁVĚR

Z výše uvedeného je patrné, že v současné době se objevuje řada situací, v nichž je možné
určitým projevem vůle včlenit mezinárodní prvek do vnitrostátního vztahu. Dopady, které subjektivní
internacionalizace může mít, závisí na procesních a kolizních normách státu sudiště, resp. uznání a
výkonu. Míra přijetí dopadů subjektivní internacionalizace může být tedy velmi rozdílná – od situace,
kdy se na vnitrostátní vztah začne nahlížet jako na standardní vztah s mezinárodním prvkem až po
situaci, kdy včleněný mezinárodní prvek nebude vůbec reflektován. I v případě, že právním řádům
postačuje subjektivní mezinárodní prvek k nazírání na vztah jako na právní vztah s mezinárodním
prvkem, zůstává základním prostředkem obrany proti případným negativním vlivům subjektivní
internacionalizace jak v rovině procesní, tak v rovině kolizní, výhrada veřejného pořádku.
Hledání možností, kde se ve vnitrostátních vztazích může vyskytnout různě relevantní
mezinárodní prvek, je pouze prvním krokem. V souvislosti s tím se přirozeně otevírá řada otázek, které
jsou ale již mimo rozsah tohoto příspěvku, ohledně motivace k včleňování mezinárodního prvku
do vnitrostátních vztahů, a pozitivních a negativních dopadů, které toto může přinášet.
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Podle § 531 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platí, že kdo se dohodne s dlužníkem, že přejímá jeho dluh,
nastoupí jako dlužník na jeho místo, jestliže k tomu dá věřitel souhlas. Souhlas věřitele lze dát buď původnímu dlužníku nebo tomu,
kdo dluh převzal.
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NOVELA Č. 388/2011 Z. Z. A UZNANIE A VÝKON CUDZÍCH
ROZHODNUTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Katarína Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je venovaný zmenám právnej úpravy inštitútu uznania a výkonu cudzích
rozhodnutí v zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktoré priniesla novela č.
388/2011 Z. z. s účinnosťou od 01. januára 2012.
Kľúčové slová: uznanie, výkon, cudzie rozhodnutie
Abstract: The contribution focuses on changes in legal regulation of recognition and enforcement of
foreign judgments in the Slovak Code of Private international law which were incorporated by Act No.
388/2011 Coll. With the effect since January 1, 2012.
Key words: recognition, enforcement, foreign decision

1

ÚVOD

Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí v súkromných veciach ako inštitút medzinárodného práva
súkromného prechádza neustále dynamickým vývojom, ktorý súvisí jednak s členstvom Slovenskej
republiky v Európskej únii, na pôde ktorej sa zavádza ďalšia zo slobôd – sloboda pohybu súdnych
1
rozhodnutí, ako aj s činnosťou ďalších medzinárodných organizácií , ktoré sa venujú unifikácii pravidiel
uznania a výkonu cudzích rozhodnutí na regionálnej alebo univerzálnej úrovni.
Avšak aj napriek značnému pokroku, ktorý sa v tejto oblasti dosiahol na európskej
a medzinárodnej úrovni, ostáva v podmienkach Slovenskej republiky stále významným prameňom
práva zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o MPSaP“) a to z dôvodu, že unifikácia, či už európska alebo medzinárodná
je len parciálna a len v prípade dvojstranných zmlúv o právnej pomoci pokrýva všetky druhy súdnych
rozhodnutí, čo však najmä vzhľadom k relatívne malému počtu bilaterálnych zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, neznižuje význam a použiteľnosť zákona o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v praxi.
2
Zákon o MPSaP bol v časti, ktorá upravuje uznanie a výkon cudzích rozhodnutí od svojej
3
účinnosti viackrát novelizovaný, pričom za najvýznamnejšiu zmenu sa všeobecne považuje novela č.
4
589/2003 Z. z. Zatiaľ poslednú zmenu tejto časti zákona o MPSaP priniesol zákon č. 388/2011 Z. z..
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela č. 388/2011 Z. z.“).
Poslednej novele č. 388/2011 Z. z., ktorá o. i. aj nepriamo novelizuje zákon o MPSaP, je
venovaný tento príspevok, ktorého cieľom je zhodnotiť, či novela v časti uznania a výkonu cudzích
rozhodnutí prispieva k naplneniu cieľov, ktoré si zákonodarca stanovil, a ktoré „spočívajú v posilnení
nástrojov na zjednodušenie začatia konania, nástrojov na urýchlenie konania, ako aj nástrojov na
5
zamedzenie obštrukcií účastníkov konania.“

1

Najmä Rada Európy, Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného.
Oddiel 3 zákona č. 97/1963 Zb.
V zmysle § 70 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom nadobudol tento zákon účinnosť dňa 1. apríla 1964.
4
K zákonu č. 589/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vplyvu na uznanie a výkon cudzích rozhodnutí pozri
bližšie ĎURIŠ, M.: Súčasná zákonná úprava uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí v SR a ČR. In: Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2008: zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v
dňoch 3. – 5. 4. 2008 v priestoroch ÚZ NR SR Častá Papiernička organizovanej Univerzitou Komenského, Právnická fakulta,
Vydavateľské oddelenie, 2008. s.123 – 129.
5
Dôvodová správa k zákonu č. 388/2011 Z. z.. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Všeobecná časť. s. 1.
2
3
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2
STRUČNÝ PREHĽAD ZMIEN, KTORÉ PRINÁŠA NOVELA Č. 388/2011 Z. Z. S VPLYVOM NA
UZNANIE A VÝKON CUDZÍCH ROZHODNUTÍ NA SLOVENSKU
Zmeny v právnej úprave inštitútu uznania a výkonu cudzích rozhodnutí, ktoré priniesla novela č.
388/2011 Z. z. boli odôvodnené najmä potrebou implementácie vybraných ustanovení nástrojov EÚ do
slovenského právneho poriadku, ako aj potrebou reagovať na existujúce problémy aplikačnej
praxe. V neposlednom rade nadväzovali na predchádzajúce zmeny zákona o MPSaP najmä vo vzťahu
k úprave právomoci vo veciach spôsobilosti na právne úkony, poručníctva a opatrovníctva.
V súvislosti s potrebou implementácie vybraných ustanovení právnych aktov EÚ je vhodné
uviesť, že oblasť uznania a výkonu cudzích rozhodnutí medzi členskými štátmi EÚ je regulovaná najmä
6
nariadeniami. Tieto sú všeobecne záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné. Priama
uplatniteľnosť nariadenia „vyjadruje jeho schopnosť byť vnútroštátne aplikovateľné bez vnútroštátnej
7
implementačnej konkretizácie alebo doplnenia.“ Avšak v zmysle existujúcej judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie existujú výnimočné situácie, ktoré vyžadujú aj implementáciu nariadení, pretože „právo
jednotlivcov dovolávať sa v konaní pred vnútroštátnymi súdmi ustanovení nariadení predstavuje len
minimálnu záruku a samo o sebe nepostačuje na zabezpečenie úplnej a kompletnej implementácia
8
ustanovenia nariadenia.“
9
10
Takúto situáciu predstavuje napr. ustanovenie článku 47 Nariadenia Brusel I a ustanovenie
11
12
článku 36 nariadenia o vyživovacej povinnosti. Tieto ustanovenia umožňujú napr. oprávnenému
z cudzieho rozhodnutia, ktoré znie na plnenie, podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia
v štáte výkonu cudzieho rozhodnutia ihneď po tom, čo cudzie rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť
v členskom štáte pôvodu, a to aj napriek tomu, že v štáte výkonu je potrebné toto rozhodnutie uznať;
toto právo má oprávnený aj kedykoľvek po vyhlásení cudzieho rozhodnutia za vykonateľné v štáte
výkonu. Možnosť nariadenia predbežného opatrenia na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia
predstavuje významný nástroj ochrany veriteľa pred tým, aby mal dlžník vďaka konaniu o uznaní
cudzieho rozhodnutia, resp. konaniu o exequatur možnosť zbaviť sa svojho majetku v konkrétnom
členskom štáte a tak sa vyhnúť exekúcii.
V podmienkach Slovenskej republiky bola právna úprava týkajúca sa predbežných opatrení
13
obsiahnutá v § 74 – 78h Občianskeho súdneho poriadku, avšak tieto sa vzťahovali len na štádium
pred začatím konania vo veci samej a konania vo veci samej, preto novela č. 388/2011 Z. z. doplnila
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o § 74 ods. 3 O. s. p. tak, že tento v súčasnosti upravuje
už aj možnosť nariadiť predbežné opatrenie, ak je to potrebné na zabezpečenie výkonu cudzieho
14
rozhodnutia. Príslušnosť je v takomto prípade daná všeobecnému súdu odporcu, resp. ak takýto súd
nie je známy, súdu v obvode ktorého je majetok odporcu. Zároveň bolo prijaté ustanovenie § 77a O. s.
p., ktorým sa stanovili podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia týkajúceho sa výkonu
cudzieho rozhodnutia ako aj podmienky zániku takéhoto predbežného opatrenia.
Novela č. 388/2011 Z. z. ďalej reaguje aj na predchádzajúce zmeny v úprave pravidiel
právomoci vo veciach spôsobilosti na právne úkony, opatrovníctva a poručníctva explicitnou úpravou
uznania cudzích rozhodnutí o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Táto zmena
15
súvisí s tým, že s účinnosťou od 01. 04. 2005 majú slovenské súdy právomoc na konanie vo veciach
spôsobilosti na právne úkony, opatrovníctva a poručníctva nad plnoletými len vo vzťahu k osobám,

6

Článok 288 ZFEÚ (predtým čl. 249 ZES).
KRÁL, R.: Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace, Praha : C. H. Beck, 2006, ISBN 80-7179-548-8, s. 5.
K tomu pozri bližšie napr. Rozhodnutie Súdneho dvora zo dňa 11. januára 2001 vo veci C- 403/98, bod 26.
9
Článok 47 nariadenia Brusel I cit.:
„1. Ak sa podľa tohto nariadenia musí rozsudok uznať, nič nebráni navrhovateľovi, aby využil možnosť vydania predbežných opatrení
vrátane ochranných opatrení podľa právneho poriadku dožiadaného členského štátu, bez potreby vyhlásenia vykonateľnosti podľa
článku 41.
2. Vyhlásenie vykonateľnosti je spojené s oprávnením vydať akékoľvek ochranné opatrenie.
3. Počas odvolacej lehoty podľa článku 43 ods. 5 proti vyhláseniu vykonateľnosti a do rozhodnutia o odvolaní sa nesmú prijať žiadne
opatrenia smerujúce k výkonu, okrem ochranných opatrení týkajúcich sa majetku účastníka, proti ktorému sa žiada o výkon.“
10
Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach.
11
Článok 36 nariadenia o vyživovacej povinnosti cit.:
„1. Ak sa podľa tohto oddielu má uznať rozhodnutie, nič nebráni navrhovateľovi, aby využil možnosť navrhnúť vydanie predbežných
opatrení vrátane ochranných opatrení podľa právneho poriadku členského štátu výkonu bez potreby vyhlásenia vykonateľnosti podľa
článku 30.
2. Vyhlásenie vykonateľnosti je spojené s oprávnením vydať akékoľvek ochranné opatrenie.
3. Počas odvolacej lehoty podľa článku 32 ods. 5 proti vyhláseniu vykonateľnosti a až do rozhodnutia o odvolaní sa nesmú prijať
žiadne opatrenia smerujúce k výkonu, okrem ochranných opatrení týkajúcich sa majetku účastníka, proti ktorému sa žiada o výkon.“
12
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o
spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
13
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
14
K tomu pozri bližšie § 85 O. s. p.
15
Teda od účinnosti zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7
8
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ktoré majú na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Slovenský zákonodarca bol preto nútený
vyrovnať sa s cudzími rozhodnutiami v týchto veciach, ktoré sa týkajú slovenských štátnych
príslušníkov, ktorí majú obvyklý pobyt v cudzine ako aj so situáciami, kedy sa síce cudzie rozhodnutie
v týchto veciach netýka slovenského štátneho príslušníka a ani osoby, ktorá má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt, avšak má tu napr. majetok, ktorý je potrebné spravovať.
Tieto situácie vyriešil zákonodarca tak, že cudzie rozhodnutie vo veciach spôsobilosti na právne
úkony explicitne podriadil režimu uznania ostatných štatusových rozhodnutí ktoré, ak sa netýkajú
16,
slovenského štátneho príslušníka, majú na území SR účinky bez ďalšieho a ak sa týkajú slovenského
štátneho príslušníka, vyžaduje sa ich uznanie osobitným výrokom Krajského súdu v Bratislave vo forme
rozsudku. Zákonodarca zároveň v novom § 189a ods. 2 O. s. p. uložil tomuto súdu povinnosť
zabezpečiť uloženie uznaného cudzieho rozhodnutia do Notárskeho centrálneho registra listín.
V súvislosti s explicitnou úpravou uznania cudzích rozhodnutí vo veciach spôsobilosti na právne
úkony boli novelizované aj ďalšie ustanovenia zákona o MPSaP, ktoré napr. stanovujú, že účastníkom
konania o uznaní cudzích rozhodnutí v týchto veciach je okrem navrhovateľa aj opatrovník osoby, ktorej
sa cudzie rozhodnutie týka, resp. novelizované ustanovenie § 68e ods. 2 zákona o MPSaP umožňuje,
aby v prípade, ak je navrhovateľom opatrovník osoby, ktorej sa cudzie rozhodnutie týka, súd
nedoručoval návrh a ani nenariadil pojednávanie, a to aj napriek absencii vyhlásenia účastníkov podľa §
17
68e ods. 2 zákona o MPSaP.
Medzi ďalšie novinky, ktoré novela č. 388/2011 Z. z. prináša, patrí nové ustanovenie § 67 ods. 4,
v zmysle ktorého je možné uznať cudzie rozhodnutie osobitným výrokom aj v tom prípade, keď to zákon
alebo medzinárodná zmluva nevyžaduje a to na návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho
rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, že má na veci právny záujem. Význam tohto ustanovenia
je veľký najmä z dôvodu rozšírenia okruhu osôb aktívne legitimovaných na podanie návrhu na formálne
uznanie cudzieho rozhodnutia v prípadoch, kedy postačuje uznanie neformálne o osoby, ktoré
preukážu právny záujem na veci. V nadväznosti na spomínané pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony je toto uznanie významné najmä z pohľadu opatrovníka osoby pozbavenej spôsobilosti na
právne úkony, ktorý tak bude aktívne legitimovaný na podanie návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia,
ktorým bol ustanovený za opatrovníka osobitným výrokom. Výhoda formálneho uznania oproti
neformálnemu uznaniu pritom spočíva v tom, že kým formálne uznanie zakladá prekážku res iudicata
vo vzťahu k uznaniu, neformálne uznanie, ktoré sa prejaví len v odôvodnení cudzieho rozhodnutia
takúto prekážku nie je spôsobilé založiť.
Zároveň bola novelou upravená príslušnosť súdov na konanie o formálnom uznaní v takýchto
prípadoch a to tak, že príslušným je súd, ktorý je príslušným na nariadenie výkonu cudzieho
rozhodnutia alebo na vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a aj všeobecný súd osoby, voči ktorej
sa má cudzie rozhodnutie uznať.
Pre oblasť výkonu cudzích rozhodnutí o výchove maloletých má veľký význam novelizovanie
ustanovení občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravujú výkon rozhodnutí o výchove maloletých detí.
Vzhľadom k rozsahu príspevku a komplexnosti tejto matérie však nie je možné tejto problematike
venovať podrobnejšiu pozornosť. Je však potrebné poznamenať, že sa ňou výrazne posilňuje
vymožiteľnosť cudzích rozhodnutí o výchove maloletých detí na Slovensku.
3

OČAKÁVANÉ DOPADY ZMIEN UZNANIA A VÝKONU CUDZÍCH ROZHODNUTÍ

Zmeny, ktoré prináša novela č. 388/2011 je možné vnímať pozitívne, aj keď nie je možné
neupozorniť na niektoré nedôslednosti prijatej novely, ktoré relatívne znižujú jej „užívateľský komfort“.
Príkladom takejto nedôslednosti je porovnanie novelizovaného ustanovenia § 67 ods. 4 a § 68b
ods. 1 zákona o MPSaP.
Ustanovenie § 67 ods. 4 zákona o MPSaP znie: „Na návrh oprávneného alebo povinného
z cudzieho rozhodnutia alebo inej osoby, ktorá preukáže, že má na veci právny záujem, súd rozhodne
osobitným výrokom o uznaní cudzieho rozhodnutia, aj keď to tento zákon alebo medzinárodná zmluva
nevyžaduje.“
Ustanovenie § 68b ods. 1 zákona o MPSaP znie: „Konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia sa
začína na návrh, na ktorý je oprávnený ten, kto je v cudzom rozhodnutí označený ako účastník, a vo
veciach uvedených v § 67 ods. 1 aj ten, kto preukáže, že má na veci právny záujem.“
Novelizované ustanovenie § 67 ods. 4 zákona o MPSaP rozšírilo okruh aktívne legitimovaných
na podanie návrhu o osobu, ktorá preukáže, že má na veci právny záujem, uvedené však nebolo

16

Ak sa to neprieči slovenskému verejnému poriadku.
Uvedené platí po novele č. 311/2011 Z. z. aj pre konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia v manželskej veci, ak odporcom nie je
slovenský občan. Cieľom tejto zmeny bolo v zmysle dôvodovej správy predchádzať vzniku obštrukcií v konaní o uznaní cudzieho
rozhodnutia o rozvode na Slovensku zo strany odporcu, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom.

17
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zohľadnené v § 68b ods. 1 zákona o MPSaP. Uvedené by samozrejme v aplikačnej praxi nemalo
spôsobovať závažnejšie problémy, avšak ide o zbytočnú nedôslednosť zákonodarcu.
Problematickejší sa však javí výklad pojmu „právny záujem na veci“ pri iných ako štatusových
cudzích rozhodnutiach a aj preukazovanie takéhoto záujmu. Pravdepodobne bude možné za osobu,
ktorá preukázala právny záujem na veci považovať manžela povinného, ktorý preukáže, že cudzie
rozhodnutie znejúce na plnenie sa týka majetku patriaceho do bezpodielové spoluvlastníctva manželov.
Otázne je však napríklad, ako bude aplikačná prax pristupovať k návrhu na neuznanie cudzieho
rozhodnutia znejúceho na plnenie, ktorý by bol podaný oprávneným z iného rozhodnutia a ktorý by
preukázal, že uznaním cudzieho rozhodnutia sa znižujú jeho šance na uspokojenie nároku voči
povinnej osobe, ktorý bol priznaný rozhodnutím slovenského súdu.
Ďalšiu nedôslednosť je možné badať v novelizovanom ustanovení § 189a ods. 2 O. s. p.
„Uloženie cudzieho rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony zabezpečí
súd, ktorý rozhodol o uznaní cudzieho rozhodnutia. Ak cudzie rozhodnutie podľa medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nevyžaduje uznanie osobitným výrokom, zabezpečí
jeho uloženie na podnet opatrovníka osoby, ktorej sa rozhodnutie týka, súd v obvode ktorého má alebo
naposledy mala bydlisko táto osoba.“
Podľa dôvodovej správy toto ustanovenie v druhej časti reaguje na prípady, kedy sa podľa
medzinárodnej zmluvy uznávajú cudzie rozhodnutia bez ďalšieho konania. V tomto ustanovení však nie
je zohľadnené, že priznanie právnych účinkov bez ďalšieho v prípade cudzích rozhodnutí o spôsobilosti
na právne úkony vyplýva aj z ustanovenia § 68 ods. 2 zákona o MPSaP, preto by bolo vhodné poslednú
vetu tohto ustanovenia doplniť o slová „podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy“.
V súvislosti s novelizovaným ustanovením § 189a ods. 2 O. s. p. je potrebné ešte upozorniť na
pravidlo, na základe ktorého je súdom, ktorý je príslušný na zabezpečenie uloženia cudzieho
rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony do Centrálneho notárskeho
registra, v prípade ak sa uznanie nevyžaduje, ten súd, v obvode ktorého je „bydlisko osoby, ktorej sa
cudzie rozhodnutie týka, resp. posledné bydlisko tejto osoby.“ Problém totiž môže nastať v prípade, keď
opatrovník osoby, ktorá nie je slovenským štátnym príslušníkom (a teda účinky takéhoto rozhodnutia
nastávajú podľa § 68 ods. 2 zákona o MPSaP „bez uznania“), a ktorá zároveň nemá a ani nikdy
predtým nemala na Slovensku bydlisko, má záujem na uložení cudzieho rozhodnutia o pozbavení
spôsobilosti na právne úkony na Slovensku, pretože tu má takáto osoba majetok, ktorý je potrebné
spravovať. V takomto prípade je totiž na jednej strane daný záujem opatrovníka ale najmä tretích osôb,
aby aj takéto cudzie rozhodnutie bolo uložené v Notárskom centrálnom registri, avšak jeho zápis je
možný len na návrh súdu, pričom novelizovaný § 189a ods. 2 O. s. p. neustanovuje, ktorý súd by mal
zabezpečiť zapísanie takéhoto cudzieho rozhodnutia.
Z hľadiska aplikačnej praxe však bude zaujímavejšie sledovať, ako sa aplikačná prax vysporiada
so skutočnosťou, že vo viacerých ustanoveniach upravujúcich uznanie cudzích rozhodnutí vo veciach
spôsobilosti na právne úkony sa používa pojem opatrovník osoby, o ktorú ide, pričom je možné
predpokladať, že ide o opatrovníka, ktorý bol dospelému ustanovený v cudzine.
Napr. pri aplikácii § 68b ods. 2 zákona o MPSaP, ktorý stanovuje: „Účastníkom konania vo veci
uznania cudzieho rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony je okrem
navrhovateľa opatrovník osoby, ktorej sa rozhodnutie týka,“ tak vzniká otázka, či môže súd, ktorý koná
o uznaní cudzieho rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, uznať cudzie rozhodnutie
o ustanovení opatrovníka tak, že naň prihliadne predtým, ako bude uznané cudzie rozhodnutie
o pozbavení spôsobilosti na právne úkony takejto osoby. Ďalej vzniká otázka, akým spôsobom sa
18
justičný orgán vysporiada s tzv. preventívnou plnou mocou , ktorá je známa vo viacerých európskych
štátoch, napr. Belgicku alebo Nemecku a či aj splnomocnencov na základe takýchto plných mocí bude
považovať za opatrovníkov v zmysle oddielu 3 zákona o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom. Podľa môjho názoru súčasné znenie uvedených ustanovení zákona o medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom nevylučujú, aby súd prihliadal na takéto dohody. V zmysle § 30 zákona
o MPSaP v spojení s § 31 zákona o MPSaP sa totiž podmienky vzniku opatrovníctva spravujú právom
štátu, v ktorom má osoba nespôsobilá na právne úkony obvyklý pobyt. Teda aj posúdenie, či určitá
osoba je alebo nie je opatrovníkom by sa na účely § 68b ods. 2 zákona o MPSaP mala uskutočniť
podľa tohto práva a toto právo by malo byť rozhodujúce pre posúdenie, či je preventívna plná moc
platná

18

„Preventívnu plnú moc možno charakterizovať ako plnú moc, ktorú udeľuje fyzická osoba ako splnomocniteľ fyzickej osobe ako
splnomocnencovi pre prípad obmedzenia spôsobilosti na právne a v ktorej uvedie rozsah splnomocnencovho oprávnenia.
Z uvedeného vyplýva, že ide o jednostranný právny úkony splnomocniteľa, pričom rozsah oprávnenia môže byť určený všeobecne
alebo špeciálne. Pri všeobecne určenom rozsahu oprávnenia je rozsah splnomocnencovho oprávnenia daný všeobecne ku všetkým
právnym úkonom, ku ktorým bola obmedzená alebo pozbavená spôsobilosť.“ ROZVADSKÁ, A. – VOZÁROVÁ, M.: Preventívne plné
moci. In: Ars Notaria, č. 2, roč. 2010, s. 9.
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4

ZÁVER

Novelu č. 388/2011 je možné hodnotiť veľmi pozitívne, pretože prináša zmeny, ktoré výrazne
prispievajú k urýchleniu a zjednodušeniu uznávacieho konania v podmienkach Slovenskej republiky,
najmä úpravou podmienok pre nariadenia predbežných opatrení týkajúcich sa výkonu cudzieho
rozhodnutia, rozšírenia okruhu aktívne legitimovaných osôb na podanie návrhu na uznanie cudzieho
rozhodnutia osobitným výrokom a podobne, ako aj úpravy príslušnosti na konanie o uznaní cudzích
rozhodnutí osobitným výrokom.
Samozrejme niektoré zmeny predstavujú dvojsečnú zbraň, napr. umožnenie osobe, ktorá
preukáže, že má na veci právny záujem, podanie návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným
výrokom aj v situáciách, kedy medzinárodná zmluva formálne uznanie nevyžaduje, čím nie sú vylúčené
obštrukcie zo strany „neúspešnej strany“. Avšak za významný medzník smerom k právnej ochrane
právnych záujmov zraniteľných dospelých, najmä slovenských štátnych príslušníkov ako aj tretích osôb,
prispieva explicitná úprava uznania cudzích rozhodnutí vo veciach spôsobilosti na právne úkony ako aj
povinnosť resp. možnosť evidovať takéto rozhodnutia v notárskom centrálnom registri listín.
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VÝHRADA VEREJNÉHO PORIADKU A JEJ UPLATŇOVANIE
V SLOVENSKOM MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM
VO VZŤAHU K ČLENSTVU SLOVENSKA V EURÓPSKEJ ÚNII
Michal Ďuriš
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt: Výhrada verejného poriadku je jedným zo základných inštitútov medzinárodného práva
súkromného každého štátu, ktorého úlohou je ochrana domáceho verejného poriadku (určitých
základných zásad a princípov, na ktorých je štátne zriadenie a právny poriadok daného štátu budovaný)
pred nepriaznivými vplyvmi cudzieho práva, a to jednak pri aplikácii cudzieho právneho predpisu ako aj
v rámci uznania a výkonu rozhodnutia orgánov iných štátov.
Výhrada verejného poriadku je
analyzovaná najmä z hľadiska jej aplikácie vo vzťahu k členstvu Slovenska v Európskej únii.
Kľúčové slová: výhrada verejného poriadku, Európska únia, Slovenská republika
Abstract: Public order is one of the fundamental institutes of private international law of every state
which needs to protect domestic public order (and its specific basic rules and principles the
establishment and legal order is based on) from adverse impacts of foreign law namely by foreign
enactment application as well as within the recognition and execution of a judgement of other states
authorities. Public order is analyzed mainly in relation to membership of Slovakia in the European
Union.
Key words: public policy exception, European Union, The Slovak republic
Vstup Slovenska do Európskych spoločenstiev (ako právneho predchodcu dnešnej Európskej
únie) znamenal pre vnútroštátny právny poriadok pomerne zásadnú zmenu. Súčasťou slovenského
právneho poriadku sa stali aj právne normy európskeho práva, ktoré majú v zmysle základných zásad
európskeho práva (princíp priameho účinku a princíp prednosti európskeho práva pred právom
členských štátov) nadradené postavenie. Členstvo Slovenska v Európskej únii sa samozrejme dotklo aj
medzinárodného práva súkromného, pričom v jeho rámci sú najvýznamnejšími prameňmi práva
nariadenia.
V rámci tohto príspevku je rozobraté uplatňovania jedného zo základných inštitútov
medzinárodného práva súkromného – výhrady verejného poriadku.
Medzinárodné právo súkromné, ako samostatné odvetvie vnútroštátneho právneho poriadku
upravuje určitú špecifickú skupinu súkromnoprávnych vzťahov, a to tie, ktoré obsahujú, cudzí,
medzinárodný prvok (cudzí prvok môže byť v právnom pomere obsiahnutý v subjekte, predmete alebo
právnej skutočnosti). Keďže cudzí, medzinárodný prvok obsiahnutý v právnom pomere k sebe viaže
cudzí právny poriadok dochádza k javu, ktorý teória medzinárodného práva súkromného označuje ako
kolíziu stret zákonov, kolíziu právnych poriadkov. Kolízia právnych poriadkov je situácia, kedy sa na
právny pomer s cudzím medzinárodným prvkom vzťahujú dva alebo viaceré právne poriadky (okrem
domáceho právneho poriadku je to právny poriadok toho štátu, ku ktorému sa viaže cudzí prvok; dalo
by sa teda povedať, že dôvodom vzniku kolízie právnych poriadkov je práve cudzí prvok obsiahnutý
v právnom pomere).
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti je väčšina súkromnoprávnych pomerov s cudzím,
medzinárodným prvkom upravovaná prostredníctvom kolíznej metódy (priama metóda úpravy týchto
1
vzťahov je využívaná podstatne menej) zostáva určenie rozhodujúceho právneho poriadku stále
hlavnou úlohou medzinárodného práva súkromného.
Proces určenia rozhodujúceho právneho poriadku, aj keď by sa na prvý pohľad mohol zdať
jednoduchý, môže v každom konkrétnom prípade znamenať pomerne zložitý a komplikovaný postup
krokov, nakoľko sa v rámci neho bude musieť justičný orgán (prípadne iný orgán rozhodujúci o danom
právnom pomere) vysporiadať s pomerne zložitými otázkami súvisiacimi s niektorými inštitútmi
medzinárodného práva súkromného. Jedným z takýchto inštitútov medzinárodného práva súkromného
je aj inštitút výhrady verejného poriadku.
Výber rozhodujúceho právneho poriadku pri použití kolíznej metódy uskutočňujú kolízne normy
(niekedy nazývané aj hraničné normy, nakoľko rozhraničujú pôsobnosť kolidujúcich právnych poriadkov
1

V článku je používaný pojem „rozhodujúce právo“ napriek tomu, že sa v odbornej literatúre možno stretnúť aj s pojmom „rozhodné
právo“.

- 787 -

pri úprave obchodno-právnych vzťahov s medzinárodným prvkom), ktoré samotné neustanovujú
pravidlá správania sa účastníkov súkromnoprávnych vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom, t.j.
neurčujú im konkrétne práva a povinnosti v tomto vzťahu, len určujú, ktorý z kolidujúcich právnych
2
poriadkov sa má na riešenie tohto vzťahu použiť. Kolízne normy teda uskutočňujú výber rozhodného
práva, určujú právnymi normami ktorého z kolidujúcich právnych poriadkov sa bude riadiť určitý
3
súkromnoprávny vzťah s cudzím, medzinárodným prvkom.
Základným znakom medzinárodného práva súkromného je skutočnosť, že je to jediné odvetvie
vnútroštátneho právneho poriadku, pri ktorom je na rozhodnutie o súkromnoprávnom pomere s cudzím,
medzinárodným prvkom možné použiť nielen vlastné vnútroštátneho hmotné právo, ale aj
hmotnoprávne predpisy iného štátu. Aplikácia cudzieho práva však nezávisí len od rozhodnutia
príslušného orgánu štátu a nie je neobmedzená (nie je založená na ľubovôli sudcu), cudzie právo
možno použiť len na základe príkazu vlastnej kolíznej normy. V prípade, ak sa za rozhodné právo bude
považovať (bude určené kolíznou normou) právo cudzieho štátu, bude musieť justičný orgán dôsledne
zistiť jeho obsah a súčasne bude musieť skúmať, aké účinky môže jeho použitie vo sfére právneho
poriadku legis fori spôsobiť a či bude možné takéto účinky s ohľadom na verejný poriadok pripustiť.
Posúdenie účinkov aplikácie právnej normy iného štátu a vyhodnotenie možnosti ich použitia vo vzťahu
k prípadným neprijateľným účinkom súvisí práve s výhradou verejného poriadku. Ani príkaz vlastnej
kolíznej normy použiť na rozhodnutie ustanovenia právneho poriadku cudzieho štátu však nie je
absolútny a nemenný a neznamená, že cudzie právo musí byť bezpodmienečne vždy (za každých
.4
okolností) použité
Vzhľadom na odlišnosť právnych poriadkov jednotlivých štátov (na odlišnú hmotnoprávnu úpravu
jednotlivých súkromnoprávnych odvetví), by mohla v niektorých prípadoch nastať situácia, že by
aplikáciou cudzieho práva v oblasti domáceho právneho poriadku mohli nastať také účinky, ktoré budú
nezlučiteľné so základnými zásadami domáceho právneho poriadku, na ktorých je tento budovaný,
ktoré tvoria jeho základy.
Na skutočnosť, že použitie výhrady verejného poriadku prichádza do úvahy vtedy, ak sú právne
úpravy v dotknutých štátoch (v štáte súdu a v štáte, ktorého právny poriadok sa má aplikovať)
5
diametrálne odlišné upozorňujú aj predstavitelia právnej teórie v iných štátoch. Príkladom takejto
diametrálne odlišnej (až vzájomne si odporujúcej) právnej úpravy môže byť právna úprava bigamického
(resp. polygamického) manželstva. Na jednej strane sú štáty, ktoré takéto manželstvo pripúšťajú
(umožňujú jeho vznik a považujú ho za dovolený spôsob úpravy rodinných vzťahov) a na druhej strane
sú štáty, ktoré vznik takéhoto manželstva nepripúšťajú (nepovažujú ho za dovolený spôsob úpravy
rodinných vzťahov a dokonca takéto správanie osôb aj sankcionujú, dokonca aj trestnoprávne). Ako je
to vidieť aj na uvedenom príklade, cudzí právny poriadok, ktorý mal byť aplikovaný na základe príkazu
vlastnej kolíznej normy, môže v niektorých prípadoch spôsobovať v rámci domáceho práva také účinky,
ktoré budú v rozpore so základnými zásadami tohto právneho poriadku a preto nebude možné cudzie
právo aplikovať.
Pri aplikácii cudzieho práva na základe príkazu vlastnej kolíznej normy nemôžu byť ohrozené tie
základné zásady domáce práva, ktoré tvoria verejný poriadok. Verejný poriadok daného štátu tvoria
také zásady spoločenského a štátneho zriadenia štátu a jeho právneho poriadku, ktorých pôsobnosť
nemôže byť oslabená ani aplikáciou ustanovení cudzieho práva na základe príkazu vlastnej kolíznej
6
normy.
7
Jeden z najvýznamnejších slovenských právnych teoretikov, Štefan Luby považuje za normu
verejného poriadku „takú normu, ktorá vyjadruje základný princíp práva toho – ktorého štátu natoľko
základný, že domáci právny poriadok bezpodmienečne trvá na jeho uplatňovaní a nedovoľuje jeho
zatlačenie cudzím právnym poriadkom, ktorý má ustanovenia jemu sa priečiace.“ Za zásady verejného
poriadku možno teda považovať len také zásady domáceho právneho poriadku, na ktorých je potrebné
trvať bezvýhradne. Rozhodne nemožno považovať za zásady verejného poriadku daného štátu všetky
kogentné ustanovenia domáceho práva, nakoľko takýmto prístupom by dochádzalo k popieraniu
samotného zmyslu medzinárodného práva súkromného.
Základné zásady domáceho právneho poriadku, na ktorých je potrebné bezvýhradne trvať,
a ktoré je preto potrebné považovať za normy verejného poriadku daného štátu, sú obsiahnuté
predovšetkým v ústave daného štátu. Pôjde najmä o tie ustanovenia ústavy, ktoré zakotvujú základné
princípy rovnosti ľudí pred zákonom, zákazu diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti,
náboženstva a národnosti a pod. Normy verejného poriadku bude možné nájsť aj v niektorých normách
2
Porovnaj, Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978, str. 11 a str. 44 a nasl.
a Poredoš, F. – Ďuriš, M. – Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, Bratislava 2005, str. 55 a nasl.
3
Bejček, J. – Eliáš, K. – Raban, P.: Kurs obchodního práva (Obchodní závazky), Praha 1998, str. 39 a nasl.
4
Poredoš, F. – Ďuriš, M. – Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, Bratislava 2005, str. 107 a nasl.
5
Porovnaj napr. Morris, J. H. C.: Dicey and Morris The CONFLICT of LAWS, Eight Edition, London 1967, str. 72 a nasl.
6
Poredoš, F. – Ďuriš, M. – Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného, Bratislava 2005, str. 108
7
Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva, 2. vydanie, Bratislava 1947, str. 31
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rodinného práva, ktoré budú mať pre právnu úpravu štátu taký význam, že budú musieť byť
zachovávané aj pri úprave právnych pomerov s cudzím, medzinárodným prvkom.
Na ochranu vyššie uvedených princípov verejného poriadku slúži v rámci medzinárodného práva
súkromného pri aplikácii ustanovení cudzieho právneho poriadku inštitút výhrady verejného poriadku.
Tento inštitút plní ochrannú funkciu tým, že chráni domáci právny poriadok pred takými ustanoveniami
cudzieho právneho poriadku (resp. účinkami ich aplikácie), ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom
daného štátu a sú preto vo sfére domáceho práva neprijateľné. Významný predstaviteľ československej
8
právnej teórie Rudolf Bystrický k jej povahe uvádzal, že výhrada nemá povahu kolíznej normy, ale
práve naopak, predstavuje výnimku v medzinárodnom práve súkromnom zo všeobecných zásad.
Výhrada verejného poriadku je súčasťou medzinárodného práva súkromného každého štátu, vzhľadom
na obsahovú odlišnosť dotknutých právnych poriadkov však môže mať odlišný obsah. Každý štát si
sám vo vlastnom právnom poriadku určí, ktoré zásady právneho poriadku bude považovať za normy
verejného poriadku a bude ich teda ochraňovať prostredníctvom výhrady verejného poriadku a rovnako
si určí aj spôsob a rozsah ochrany týchto noriem verejného poriadku.
Výhrada verejného poriadku zabezpečuje ochranu domáceho právneho poriadku pred
prenikaním takých účinkov použitia ustanovení cudzieho práva, ktoré by boli v rozpore s verejným
poriadkom daného štátu. Výhrada verejného poriadku v podstate obmedzuje pôsobnosť vlastných
kolíznych noriem, keď umožňuje, resp. prikazuje justičnému orgánu prejednávajúcemu súkromnoprávny
pomer s cudzím, medzinárodným prvkom, odmietnuť použiť cudzie právo (na použitie ktorého dáva
príkaz vlastná kolízna norma), ktorého použitie by spôsobilo také účinky, ktoré by boli v rozpore so
9
základnými zásadami verejného poriadku, na dodržiavaní ktorých je potrebné bez výhrady trvať.
Výhrada verejného poriadku daného štátu má za úlohu zabezpečiť, aby dochádzalo k vzniku
súkromnoprávnych pomerov s cudzím prvkom v takej podobe, v ktorej by nespĺňali ani základné
podmienky kladené na takýto druh právnych pomerov domácim právom (a teda by nespĺňali
podmienky, ktorá sú kladené na rovnaké súkromnoprávne pomery v prípade, ak v nich nie je
10
obsiahnutý cudzí prvok). Štefan Luby charakterizoval ordre public v zmysle medzinárodného práva
súkromného ako určité zásadné ustanovenia, ktoré obsahuje každé právo a ktorým chce zabezpečiť
bezpodmienečné uplatnenie a nedovoľuje ich zatlačenie cudzím právom, ktoré by sa inak malo použiť
na základe ustanovení kolízneho práva. Tieto normy považuje za normy vyjadrujúce základné princípy
domáceho práva a vylučujúce použitie zahraničného práva, ktoré sa mu prieči a nastupujúce na jeho
miesto.
Funkciou výhrady verejného poriadku podľa Bystrického je, aby bola akýmsi poistným ventilom
pre prípad, ak by vlastná kolízna norma predpisovala použitie cudzieho práva, ktorého aplikácia by bola
11
v rozpore s požiadavkami vlastného právneho poriadku a mravnosti.
Prvoradou funkciou výhrady verejného poriadku je teda ochrana domáceho právneho poriadku
pred takými vplyvmi, ktoré by mohli byť spôsobené aplikáciou cudzieho právneho poriadku (ktorý sa má
v zásade použiť buď na základe príkazu kolíznej normy, prípadne na základe vôle účastníkov určitého
právneho pomeru, pokiaľ to zákon pripúšťa). Jej aplikácii v rámci procesu určenia rozhodného práva
predchádza samotné určenie rozhodného práva na základe kolíznej normy, zistenie obsahu právneho
poriadku určeného kolíznou normou, jeho výklad a aplikácia a samozrejme zistenie, že použitie určitého
ustanovenia cudzieho práva by malo účinky v rozpore s verejným poriadkom. Výhrada verejného
poriadku však chráni domáci verejný poriadok len pred tými konkrétnymi ustanoveniami cudzieho
právneho poriadku, ktoré by viedli k účinkom, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami, na ktorých je
potrebné bez výhrady trvať.
Úlohou orgánu prejednávajúceho súkromnoprávny pomer s cudzím prvkom nie je hodnotiť obsah
cudzieho práva. Justičným orgánom jedného štátu nepatrí hodnotiť obsah cudzieho práva, to by bolo
v zásadnom rozpore so zásadou suverenity štátu, ktorý musí mať suverénne postavenie pri tvorbe
vlastných právnych noriem (ako hmotnoprávnych, tak aj kolíznych). Orgány jedného štátu nemôžu
analyzovať a hodnotiť právne predpisy cudzieho štátu a konštatovať, že taký a taký predpis je v rozpore
s jeho verejným poriadkom alebo že nespĺňa základné požiadavky kladené jeho verejným poriadkom.
Takýto postup by bol v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva súkromného ako aj
medzinárodného práva verejného, najmä so zásadou suverenity štátov. V rámci aplikácie výhrady
verejného poriadku sa neskúma a nehodnotí právna norma cudzieho štátu, ale sa hodnotia účinky
použitia tejto normy z hľadiska, či nebudú v rozpore s verejným poriadkom domáceho štátu. V takomto
duchu je potrebné aplikovať aj ustanovenia domáceho práva upravujúce inštitút výhrady verejného
poriadku. V prípade akejkoľvek širšej aplikácie by dochádzalo k neodôvodnenému obmedzovaniu

8

Bystrický, R.: Nástin mezinárodního práva soukromého, Praha 1955, str. 63
Porovnaj Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978, str. 94 a nasl.
Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva, 2. vydanie, Bratislava 1947, str. 31
11
Bystrický, R.: Nástin mezinárodního práva soukromého, Praha 1955, str. 63.
9

10
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aplikácie cudzieho práva, čo by bolo v rozpore so samotnou podstatou úpravy súkromnoprávnych
pomerov s cudzím, medzinárodným prvkom.
V rámci slovenského medzinárodného práva súkromného je výhrada verejného poriadku
upravená v prvom rade v ustanovení § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZMPSP“): „Právny predpis cudzieho štátu
nemožno použiť, ak by sa účinky jeho použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho
zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktorých treba bezvýhradne trvať.“
Zo znenia vyššie cit. ustanovenia § 36 vyplýva výnimočný charakter výhrady verejného poriadku,
12
ktorého obsahom je požiadavka aplikovať tento inštitút reštriktívne. Na nevyhnutné splnenie tejto
podmienky pri aplikácii výhrady verejného poriadku upozorňujú aj všetci predstavitelia teórie
13
medzinárodného práva súkromného v Českej republike a Slovenskej republike. Už Bystrický
považoval výhradu verejného poriadku za výnimočné ustanovenie, ktoré nie je možné vykladať široko
(to znamená, že keď sa v dôsledku verejného poriadku vylúči aplikácia cudzieho práva, tak potom
nastupuje aplikácia domáceho práva, ale len potiaľ, pokiaľ je to potrebné k ochrane vlastného právneho
poriadku; v ostatných smeroch má sudca prihliadať k príslušnému cudziemu zákonu). Aplikáciu
14
výhrady verejného poriadku je možné použiť len v krajnom prípade. Výnimočnosť aplikácie výhrady
verejného poriadku spočíva najmä v skutočnosti, že v rámci slovenského práva sú týmto inštitútom
chránené len tie základné zásady spoločenského a štátneho zriadenia a právneho poriadku Slovenskej
15
republiky, na ktorých je potrebné trvať bez výhrady. Rozhodne nie je možné prostredníctvom výhrady
verejného poriadku chrániť (a z toho dôvodu odmietať aplikovať právo, na ktorého použitie odkazuje
16
slovenská kolízna norma) všetky kogentné ustanovenia.
Súčasné znenie ZMPSP nedáva odpoveď na otázku, ktoré zásady je potrebné považovať za tak
základné, že nemôžu byť ohrozené účinkami cudzích (zahraničných) právnych noriem, ktoré sa majú
použiť na základe odkazu slovenskej kolíznej normy. Takéto zásady vyplývajú najmä z ustanovení
Ústavy Slovenskej republiky, ale aj ostatných právnych predpisov. Jednou zo základných ústavných
zásad je zákaz diskriminácie z dôvodu rasy, farby pleti, pohlavia, národnosti a pod., ktorý nesmie byť
porušený a ohrozený ani účinkami použitia cudzieho práva pri úprave súkromnoprávnych vzťahov
s cudzím prvkom. Podobne to v minulosti skonštatoval aj Najvyšší súd ČSSR vo svojom rozhodnutí R
26/1987 „nebolo by možné aplikovať cudziu právnu normu obsahujúcu napr. úpravu diskriminujúcu
ženy, národnosť, rasu a pod.“. Ak by sa malo teda aplikovať na základe príkazu vlastnej kolíznej normy
právo (právna norma) cudzieho štátu, ktoré by obsahovalo diskriminujúce ustanovenia (napr. by viazalo
spôsobilosť na právne úkony na príslušnosť k určitej rase, alebo by sa nejakým iným spôsobom
posudzovala spôsobilosť na právne úkony u žien a mužov a pod.), slovenský justičný orgán (resp. iný
orgán prejednávajúci súkromnoprávny pomer s cudzím prvkom) by v zmysle ustanovenia § 36 ZMPSP
ustanovenie cudzieho práva nepoužil. Z reštriktívnej povahy výhrady verejného poriadku vyplýva, že
justičný orgán neodmietne aplikovať celý právny predpis cudzieho štátu, ale len to konkrétne
ustanovenie (tie konkrétne ustanovenia), ktoré by spôsobilo účinky priečiace sa domácemu verejnému
poriadku. V žiadnom prípade nie je možné odmietnuť aplikovať celý právny predpis cudzieho štátu
(napr. nepoužiť celý občiansky zákonník daného štátu, ktorý diskriminačne upravuje nejakú otázku), čo
by bolo v rozpore s poslaním a povahou výhrady verejného poriadku ako výnimočného opatrenia
slúžiaceho na ochranu verejného poriadku štátu.
V súvislosti s použitím inštitútu výhrady verejného poriadku (a odmietnutím použitia cudzieho
právneho predpisu) veľmi úzko súvisí aj problematika nahradenia nepoužitého cudzieho práva. ZMPSP
tieto otázky výslovne neupravuje, rovnako ako ich neupravujú ani vyššie uvádzané nariadenia. Môžu
nastať prípady, kedy nebude potrebné nepoužitý právny predpis cudzieho štátu (odmietnutý z dôvodu
17
výhrady verejného poriadku) nahrádzať. Pôjde najmä o prípady, ak sa odmietne použiť zjavne
diskriminačné ustanovenie cudzieho práva, ktoré napr. obmedzuje spôsobilosť na právne úkony žien
(napr. spôsobilosť uzatvoriť obchodnú zmluvu) na súhlas manžela alebo rodičov, ak nie je žena vydatá.
V takomto prípade by sa takéto odmietnuté ustanovenie cudzieho práva vôbec nemuselo nahrádzať
a spôsobilosť osoby na právne úkony by sa posúdila podľa ostatných ustanovení právneho poriadku
určeného kolíznou normou. Druhú skupinu budú tvoriť prípady, kedy bude nevyhnutné nahradiť
nepoužité ustanovenie cudzieho právneho poriadku aby bolo možné vyriešiť právny pomer. Ak napr.
odmietneme aplikovať právo cudzieho štátu, ktoré stanovuje vekovú hranicu na nadobudnutie
spôsobilosti osoby uzavrieť manželstvo na 14 rokov, aby sme mohli posúdiť, či je daná osoba spôsobilá
12

Porovnaj Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978, str. 99
Bystrický, R.: Nástin mezinárodního práva soukromého, Praha 1955, str. 69
Kučera, Z. – Tichý, L.: Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, Komentář, Praha 1989, str. 203 a nasl.
15
Porovnaj: Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978, str. 99 a nasl., Kučera, Z.:
Mezinárodní právo soukromé, 2. vydanie Praha 1980 a Poredoš, F. – Ďuriš, M. – Lysina, P.: Základy medzinárodného práva
súkromného, Bratislava 2005, str. 110 a nasl.
16
Pokorný, M.: Zákon o mezinárodním právu sokromém a procesním, Komentáť, Praha 1998, str. 51 a nasl.
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Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978, str. 102
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uzavrieť manželstvo, musíme nahradiť nepoužité cudzie právo právom iným. Vo väčšine prípadov sa
nepoužitá právna norma cudzieho práva nahradí právom vlastným (v našom prípade by sme posúdili
spôsobilosť osoby na uzavretie manželstva z hľadiska dostatku veku podľa slovenského práva), môžu
však nastať prípady, kedy bude v súlade so zásadou rozumného a spravodlivého usporiadania veci
vhodné použitie iného práva ako domáceho (napr. v prípade posúdenia spôsobilosti osoby na právne
úkony by mohla vzniknúť potreba použiť namiesto nepoužitého práva štátu, ktorého je príslušníkom, nie
18.
právo slovenské ale právo štátu, v ktorom má osoba bydlisko)
Vyššie popísané ponímanie výhrady verejného poriadku, kedy sa aplikuje v procese určovania
rozhodujúceho právneho poriadku (t.j. v procese realizácie príkazu kolíznej normy) je právnou teóriou
19
označované ako „kolízna“, prípadne „hmotnoprávna“ výhrada verejného poriadku.
Takáto výhrada
verejného poriadku je upravená aj v prameňoch európskeho práva, napr. v článku 21 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné
záväzky (Rím I)20 alebo v článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11.
21
júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) . Z uvedených ustanovení vyššie
spomínaných nariadení vyplýva, že Európska únia akceptuje zjavný rozpor uplatnenia cudzieho práva
s domácim verejným poriadkom ako dôvod odmietnutia použitia príslušného ustanovenia právneho
poriadku cudzieho štátu.
Okrem kolíznej, resp. hmotnoprávnej výhrady verejného poriadku sa v medzinárodnom práve
súkromnom uplatňuje sa výhrada verejného poriadku uplatňuje aj v medzinárodnom práve procesnom
22)
(tzv. „procesná výhrada verejného poriadku a to v oblasti uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí
a v oblasti poskytovania právnej pomoci.
Každý štát si chráni svoj verejný poriadok v prípade poskytovania právnej pomoci iným štátom.
Právna pomoc predstavuje najmä vykonávanie procesných úkonov justičnými orgánmi jedného štátu na
základe dožiadania justičného orgánu iného štátu. Podľa právnych poriadkov väčšiny štátov (pričom to
platí aj podľa väčšiny dvojstranných zmlúv o právnej pomoci) môže justičný orgán odmietnuť
poskytnutie právnej pomoci v prípade, ak by jej poskytnutie bolo v rozpore s jeho verejným poriadkom.
Ak by teda žiadal justičný orgán iného štátu v rámci právnej pomoci slovenský justičný orgán
o vykonanie takého procesného úkonu, ktorého vykonanie by bolo v rozpore so slovenským verejným
poriadkom, slovenský justičný orgán by takýto procesný úkon nevykonal (neposkytol by žiadanú právnu
23
pomoc) .
V oblasti uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí, ide o situáciu, kedy nemožno uznať alebo
vykonať cudzie rozhodnutie vtedy, keby sa takéto uznanie priečilo verejnému poriadku daného štátu. Ak
by uznanie cudzieho rozhodnutia malo v danom štáte spôsobiť účinky v rozpore s jeho verejným
poriadkom, súd rozhodujúci o uznaní cudzieho rozhodnutia (resp. iný orgán rozhodujúci o uznaní
cudzieho rozhodnutia) takéto cudzie rozhodnutie neuzná. V slovenskom medzinárodnom práve
súkromnom je nemožnosť uznania alebo výkonu cudzieho rozhodnutia upravená v § 64 písm. f)
ZMPSP, ktorý ustanovuje nemožnosť uznania alebo výkonu cudzieho rozhodnutia v prípade, ak by sa
24
uznanie priečilo slovenskému verejnému poriadku. Možnosť odmietnuť uznanie alebo výkon cudzieho
súdneho rozhodnutia z dôvodu narušenia alebo ohrozenia verejného poriadku pripúšťajú aj predpisy
európskeho práva. Podľa čl. 34 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra o právomoci
justičných orgánov a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach dôvodom pre
prípadné odmietnutie uznania rozhodnutia vydaného orgánom iného členského štátu zrejmé narušenia
verejného poriadku (ordre public) členského štátu, v ktorom je rozhodnutie uplatňované (t.j. v ktorom sa
žiada o jeho uznanie).
Záverom možno konštatovať, že princípy ochrany verejného poriadku štátu sú vlastné nielen
slovenskému medzinárodnému právu súkromnému ale aj prameňom európskeho práva. Európska únia
rešpektuje právo členských štátov ochraňovať svoj vlastný verejný poriadok a to jednak v oblasti
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Porovnaj Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978 a Kučera, Z.: Mezinárodní
právo soukromé, 2. vydání, Praha 1980, str. 45 a nasl.
Porovnaj napr. Kapitán, Z.: Teorie veřejného pořádku a kritéria jeho použití, Časopis pro právní vědu a praxi, 03/2004, Brno, 2004,
str. 215 a nasl. a Bělohlávek, A., J.: Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem,
právník 11/2006, Praha, 2006, str. 1267 a nasl.
20
Článok 21 nariadenia znie: „Uplatnenie niektorého ustanovenia právneho poriadku krajiny podľa tohto nariadenia možno odmietnuť
iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) štátu konajúceho súdu“
21
Článok 26 nariadenia znie: „Uplatnenie niektorého ustanovenia právneho poriadku krajiny podľa tohto nariadenia možno odmietnuť
iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) štátu konajúceho súdu“
22
Porovnaj Bělohlávek, A., J.: Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem,
právník 11/2006, Praha, 2006, str. 1283 a nasl.
23
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ktorý sa prieči verejnému poriadku.
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TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS – LEGISLATION VS.
JURISPRUDENCE IN SERBIA
Andjelija Adamović
Faculty of Law, University of Niš
Abstract: In the first part of this paper, the author deals with normative and theoretical frame of
termination of parental rights and gives suggestions for the normative improvement. In the second part,
the research results considering cases in front of Municipal Court Niš from 2005 to 2011 are presented
and analyzed. The aim of this research was to determinate the reasons for termination of parental
rights, difficulties that occured in the proceedings and ways to their overcome.
Key words: termination of parental rights, concept of parental rights, children’s rights.

1.

25

INTRODUCTION
International conventions and contemporary family law doctrine are unanimous in the attitude
that the family is the most natural and the ideal environment for child development. Convention on the
Rights of the Child, the most important international document that particularly defines the rights of the
26
child, confirms this attitude in many ways . At the very beginning of the Convention, in the preamble, it
is stressed out that States Parties are convinced that the family, as the fundamental group of society
and the natural environment for the growth and well-being of all its members and particularly children,
should be afforded the necessary protection and assistance so that it can fully assume its
responsibilities within the community. Accordingly, it is recognized that the child, for the full and
harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an
atmosphere of happiness, love and understanding. These principles have been developed in the
statement that States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both
parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child, where the States
Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their
child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for
27
the care of children . Similar obligations are prescribed by two important regional document, the
American Convention on Human Rights and the African Charter on the Rights and Welfare of the
28
Child .
In a family law doctrine, the authors share the opinion that parents are the most responsible part
29
of the family and that they have the primary responsibility for children ; that the family is a common and
30
the most natural environment for children to live in and where to achieve one’s rights , and, finally, that
family, more and better than any other social group connects an individual with the society, universal
human need for having a family and importance of family life for every and each individual, for his life in
31
every single aspect . Nevertheless, family relationships are not always ideal, such as to provide an
ideal environment for child’s development and the creation of a healthy personality. Research shows
32
that violence against children is widespread in the family and should be punished severely . It is
believed that every child in Serbia has been at least once exposed to some form of violence, and 10%

25

This paper is a result of the work on the project „Protection of human and minority rights in the european legal space“, financed by
Ministry of Education and Science of Serbia (Project No. 179046).
26
Convention on the Rights of the Child (hereinafter: Convention).
27
Article 18 of the Convention on the Rights of the Child.
28
Article 17 of the American Convention on Human Rights; Article 20 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child.
European Convention on Human Rights, on the other hand, does not provide similar obligations, but prescribes the right to respect for
private and family life.
29
Ponjavić Z, Porodično pravo, p. 231.
30
Vučković Šahović N, Prava deteta i međunarodno pravo, p. 154.
31
Draškić M, Porodično pravo i prava deteta, p. 56.
32
According to the research conducted in USA, only during 1992 about 3000000 cases of abuse and negligence of children had been
reported to the social services, and every year due to maltreatment die between 2000 and 4000 children (Golubović G, klinički aspekti
zlostavljanja dece, in Godišnjak za psihologiju (vol. III, No. 3), p. 66. According to data of Russian statistics, 2000 – 2500 children die
every year as a result of domestic violence; about 2 million minor children up to the age of fourteen are beaten by their parents, more
than 50000 children run away from home every year to avoid abuse, 25000 of them are being sought by the authorities, about 2000
take their own lives every year, more than 50 percent of domestic crimes are committed in the presence of children, and 30 – 40
percent of all crimes of violence in Russia are committed in the home. The number of homeless children in our country, now 3 – 4
million, is rising. (Iarskaia-Smirnova E. R, Romanov P.V, and Antonova E.P, Domestic Violence Against Children - Strategies of
Explanation and Counteraction, Russian Education and Society, vol. 50, no. 11, November 2008, p. 20 – 35).
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are permanently exposed to severe physical or sexual abuse . Children are often psychologically
abused - in 29% of cases, physically in 22% of cases, and 4% of children are forced to work.
The task of the state is to provide a desirable model of parental behavior and appropriate
sanctions for deviating from this model of behavior, and to protect children from all forms of abuse and
34
misuse . Greater state intervention in personal relations between parents and children provided a new
35
concept of parental rights . Due to popularization of human rights and separation of children's rights as
a new category, there was a change in understanding the essence and content of parental rights,
36
whose most significant part today are parental duties . In this regard, the provisions of the Serbian
37
Family Act emphasizes that the parental right derives from parental duty and exist only to the extent
which is necessary for the protection of personality, rights and interests of the child. The term "parental
rights" is replaced with the term "parental responsibilities", because it suggests a new way of perception
of the child as a legal entity and the primary responsibility of parents for children’s proper growth and
development. In order to protect the child, the state has prescribed certain measures with aim to have a
preventive or repressive effect on harmful behavior of parents.
Supervision of the exercise of parental rights is a measure that helps parents in exercising
38
parental rights or affects their behavior . It occurs as a preventive control, when the social service
makes decisions that help parents to exercise parental right, and as a corrective control, when social
services correct the parents in exercising parental rights and initiates legal proceedings in accordance
with the law.
A more strict measure which state imposes to parents due to abuse or neglect of parental rights
is termination of parental rights. This measure is explained by the Parens patriae doctrine, under which
the state alleges an interest in the care and custody of children (and others not competent to represent
39
their own interests) . According to one of the interpretations of this theory, the right to take care of the
needs and proper rising of children belongs to the state at the first place, and not to the parents. The
state only delegates to parents a set of rights that fall within the scope of parental rights and determines
targets to be achieved and, further, is authorized to revoke their parental rights if they act contrary to the
aims of the state. According to another interpretation, this theory only confirms state's interest in
protecting and raising children. The rights of parents do not arise out of the state, but it has the authority
to protect children from parents who misuse their rights.
Termination of parental rights is a universal measure for sanctioning parents’ behavior, which
occurs in domestic, Serbian law in form of full and partial termination. Rules of substantive law prescribe
the grounds for termination of parental rights, while the rules of procedural law prescribe a special
procedure for termination of parental rights. In regulation of the procedure for termination of parental
rights, as a special method for providing legal protection in a specific legal matter, the legislator has
tried to adapt the procedure to a sensitive parental child relationship.
Institute of termination of parental rights has suffered significant changes after the Family Act
was adopted in 2005. According to the rules of the earlier legislation, the procedure for termination of
parental rights was conducted under the rules of non-contentious proceedings. The change of this
practice probably occurred because it was believed that the civil litigation provides greater guarantee for
the adoption of a lawful and proper decision.
The subject of this paper is normative and theoretical analysis of substantive and procedural
provisions for termination of parental rights as well as presentation and analyzes of the results of
empirical research. Time frame of research was the period from 2005 to 2010, and the research was
conducted in Municipal court Niš.
2.
THE THEORETICAL FRAMEWORK OF THE RESEARCH
2.1. Substantive grounds for termination of parental rights
2.1.1. Full termination of parental rights
According to FA, the full termination of parental rights may occur if a parent abuses or grossly
40
neglects the duties of parental rights . The legislator, exempli causa, listed the ways in which duties
can be abused: if a parent physically, sexually or emotionally abuses a child; exploits a child by forcing
it to excessive labor, or labor that endangers the morals, health or education of the child, or the work
33

http://www.nasiljeuporodici.rs, website approach 21.2.2012.
Under the international law, the state has reserved for itself the right to intervene where the state believes it is the child’s best
interest. International law provides the criteria and regulates when the state can separate a child from his or her family, and it also
establishes conditions under which the state acts in loco parentis (Van Bueren G, The International law on the Rights of the Child, p.
86 – 87).
35
At the beginning, roman patria potestas meant lifetime and strong authority of pater familias over all children and their descendants.
Grown up son, with his new family, was still under his pater familias’ authority. The relationship between parents and children,
however, developed, so that in the Middle Ages, mundium, the father’s authority, contained also parental duties. The new concept of
parental rights was established in 20th century (Draškić M, op. cit, p. 175 – 177).
36
Draškić M, op. cit, p. 277; Vučković Šahović N, op. cit, p. 160; Janjić Komar M, Obretković M, Prava deteta – prava čoveka, p. 14.
37
Family Act (hereinafter FA), Official gazette Republic of Serbia, No. 18/2005 Art. 67.
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that is prohibited by law; if he/she encourages a child to commit an offense; if he/she allows the child to
have bad habits; or otherwise abuses the rights of their parental rights. While the abuse of parental
rights is often achieved through the commission, the gross neglect of duties comes from parent's failure
to perform some of his/her duties. Also as an example, the following reasons for termination are stated:
if the parent abandons a child; if he/she doesn’t take care of a child he/she lives with; avoids to
financially support the child or to maintain personal contact with the child he/she does not live with; or if
he/she does not allow the contact between a child and parent with whom the child does not live with; if
on purpose and unjustifiably avoids to create conditions for living together with a child who is in an
institution for social protection or otherwise grossly neglects the duties of his/her parental rights.
Abuse and gross neglect of duties from parental rights are the legal standards that are
concretized through examples. In this way, a list of possible ways for misuse of parental rights is not
closed, but it is left to the court to decide weather one situation can be qualified as an abuse or gross
neglect. In order to concretize these standards, it could be of great help to the court to use the
definitions of relevant terms, which are established under the General Protocol for the Prevention of
41
Child Abuse and Neglect, which was adopted in 2005 . Formulated in this way, the reasons for
42
termination of parental rights are almost the same as in other family legislatures in the Balkan region .
On the other hand, FA does not provide reasons related to the health of parents, which are prescribed
43
in certain foreign jurisdictions .
In particular, I would highlight that the court deprives, in full, the parental rights from parent who
does not allow the maintenance of personal contact between the child and the parent with whom the
child does not live. Emphasizing this reason in the FA is welcomed, having in mind current negative
practice of domestic courts, which is not to sanction parents who do not allow contact of the child and
the other parent. Such actions of the court led to the adoption of one of the first judgments of the
44
European Court of Human Rights against Serbia, in the case V.A.M. against Serbia . It was decided
that the state violated Art. 6. of European Convention on Human Rights (right to a fair trial), Art. 8.
(Right to personal and family life) and Art. 13. (Right to an effective remedy).The sanction for a full
termination of parental rights is the deprivation of all parental rights and duties, except the duty to
financially support the child. The contents of parental rights is the custody, care and upbringing,
45
education of the child, child’s advocacy, financial support, and managing and disposing of property .
2.1.2. Partial termination of parental rights
The method of general clauses is used in creating reasons for partial termination of parental
rights. According to Art. 82 FA, one shall be partially deprived of parental rights if he/she perform
parental rights or duties with negligence. Unlike the descriptive manner used for reasons for full
termination of parental rights, not even a clue has been given to judges in order to recognize weather
one’s behavior is negligence, or for example, just less usual, but legally permissible model of child care
and education. It seems that this could lead to uneven application of law and inequality before the law,
depending on judge’s personal sense of ‘normal’ or ‘usual’ child rising. For this reason, it might be more
useful to regulate more accurately this form of termination, citing examples of negligent, leaving the
possibility to judge to bring other, similar examples under this legal standard. The sanction for the partial
termination of parental rights is depriving a parent of one or more rights and duties of their parental
rights, but the duty to financially support the child.
2.2.

Procedure in cases of deprivation of parental rights

38

FA Art. 79 – 80.
Hubin D, Parental Rights and Due process, The Journal of law and family studies, Vol. 1, No. 2 (1999), p. 123 – 150. This doctrine,
literally asserting that the king is the parent of the state, was formulated in England in the thirteenth century to assert the state’s role
as guardian of those who were mentally incompetent. The notion that the king (or the government) is the parent of the entire state is
quaint; the assertion that the state has a compelling interest in the care, nurturing, and rearing of children is anything but.
40
FA Art. 81.
41
According to this Protocol, abuse and gross neglect of parental rights consider all form of physical or emotional abuse, sexual
abuse, neglect or negligence, as well as commercial or any other exploitation, which leads to real or potential health problems, treats
to child’s development or dignity, in the relationship based on responsibility, trust or power (www.inkluzija.org, 23.2.2012).
42
Family Act of Republic of Croatia, Art. 117 (Official gazette No. 116/2003, 17/2004, 136/2004, 107/2007); Family Act of Serbian
Republic Art. 106. (Official gazette No. 54/2002); Family Act of Republic of Montenegro, Art. 87. (Official gazette No. 1/2007).
43
As of August 2005, 37 American states included disability related grounds for terminating parental rights, while 14 states did not. Of
those 37 states, 36 have specific grounds for mental illness, 32 have grounds for intellectual or developmental disability, 18 have
grounds for emotional disability and 8 have grounds for physical disability (Kundra L, Alexander L, Termination of Parental rights
Proceedings: Legal Consideration and Practical Strategies for Parents with Psychiatric Disabilities and the Practitioners Who Serve
Them, Psychiatric Rehabilitation Journal 2009, Volume 33, No. 2, p. 142–149).
44
Application No. 39177/05. The applicant was a HIV positive female, who was disable to make a contact with a child, because the
court did not use all the measures to enable her exercise that right from her ex husband. For that reason, she has not seen the child
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45
FA Art. 68 – 74.
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On litigations for termination of parental rights special rules of civil procedure are applied, which
is indicated in the FA as ‘Procedure for the protection of rights of the child and for the disputes about
46
exercise or termination of parental rights’. This Civil Procedure Act is subsidiary applicable on this
procedure. Litigation in cases of termination of parental rights may be taken also as the adhesion
process to the litigation in matrimonial matters, in maternity and paternity cases, in litigation for protect
children's rights and civil actions for the exercise of parental rights. Before the adoption of the Family
Act in 2005, the method of legal protection was non-contentious proceedings. Bearing in mind the
complexity of the legal issue in question, the ratio of the legislator to transform it to litigation is justified,
since it is considered that the civil action, as a general, basic and regular method of legal protection,
provides greater assurance that lawful decisions will be brought.
2.2.1. Principles of the procedure
Bearing in mind all specifications of termination of parental rights, the general rules of a civil
procedure have been modified and special working methods for this procedure have been
prescribed.The leading principle in cases of termination of parental rights is the principle of protection
the best interests of the child. The Convention on the Rights of the Child provides that in all actions
concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts,
administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary
47
consideration . There is no unique definition of this term, but broadly it describes the well-being of a
child, determined by a variety of individual circumstances, such as the age, the level of maturity of the
48
child, the presence or absence of parents, the child’s environment and the experience .
The proceeding for termination of parental rights is particularly urgent. The first hearing is
scheduled to be held within eight days from the date the lawsuit is received by the court. The appellate
court shall render a decision within 15 days from the day it received the appeal. When these norms are
observed together with the common provisions of FA relating to the proceedings regarding all family
relations, according to which the lawsuit is not submitted in response to the defendant, and the
proceedings should, usually, last maximum two sessions, the attention which the legislator shows when
49
special principle of this procedure are created is obvious.This proceeding is dominantly inquisitorial ,
as the court may determine the facts which haven’t been disputed between the parties, and can
50
independently research the facts that no party have put forward .
The principle of disposition is also limited, because in these cases, the judgment because of
failure to act and the judgments based on a confession or denial can not be reached.
According to common provisions that apply to all proceedings regarding family relations, the
public in cases of termination of parental rights is excluded. Data from court files are the official secret,
51
and they shall be kept by all participants in the proceedings to whom such data are available .
2.2.2. Participants in the civil procedure - court, parties and participants in the broader sense
For the litigations that deal with the termination of parental rights, Court of first instance is in
charge. For territorial jurisdiction of the court, the rules of general territorial jurisdiction are set, but rules
of the electoral jurisdiction are also applicable, so that the legal action may be initiated in front of the
52
court in whose area the child has a permanent or temporary residence . Due to the sensitivity of
parent - child relationships and relationships within the family in general, the proceedings for this legal
matter are handled by specialized panel. The trial judge panel consists of one judge and two jurors,
where the judge must be a person who has acquired special knowledge in the field of child rights, and
jurors are chosen among persons who have professional experience in working with children and young
53
people .
The following subjects have active capacity to sue: a child, another parent, a prosecutor and
54
social services . This law solution is a novelty, because until 2005 the non-contentious proceedings for
termination of parental rights could initiate social services, prosecutor and the other parent.
The procedure is initiated by a lawsuit. The right and the duty to inform prosecutor or social
service of the reasons for the termination of parental rights have all children, health and educational

46

Civil Procedure Act, Official gazette No. 72/2011.
Art. 3 Par. 1. of the Convention.
UNHCR Guidelines on Determining the Best Interest of the Child, May 2008 (www.unhcr, 27.2.2012).
49
One of the main characteristics for general civil litigation is the principle of disposition, and its parallel, when collecting the proofs is
in question, adversarial procedure. The court does not collect the information and facts ex officio, but it is received from parties (Iudex
iudicare debet secundum allegata et probate a partibus).
50
Art. 205 FA.
51
Art. 206. FA.
52
Art. 261. FA.
53
Art. 203. FA.
54
Art. 264. FA.
47
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institutions or social welfare institutions, courts and other state bodies, associations and citizens . One
or both parents can be sued in this process. A legal guardian represents the child as a party in this
procedure. If the child and its legal guardian have conflicted interests, the child will be represent by
collision guardian. If the child is 10 years old and is capable of reasoning, the child can ask by itself or
through some other person or social service to get a collision guardian.
If the court determines that a child, as a party in these proceedings, is capable of having the
opinion, it is obliged to ensure that the child has all the information that it requires, to allow the child to
express its opinion and to pay adequate attention to the opinion, in accordance with the child's age and
maturity, unless if this is obviously contrary to the best interest of the child. However, the doctrine points
to several problems related to such conceived child's right to express its opinion. First, this right is
56
limited in a way that is recognized only for child older than 10 years . These provisions are inconsistent
with the Convention on the Rights of the Child; the child's right to free expression is not associated with
age of the child, but for its ability to form an opinion, which depends on a number of individual
characteristics. Further, the legislature tied the exercise of this right for the child's best interest, starting
from the premise that the right to free expression and the best interest of the child may be mutually
contradictory, and that in this case prevails the best interests of the child, which is now considered to be
outdated theoretical position. Finally, attention is drawn to the fact that only the right to express opinion,
not the right to respect that opinion, coupled with the best interest of the child, which may cause the
child to be denied the right to express its opinion.
The next question relates to the situation when the child is not a party to litigation, in cases
where other entitled subjects initiate proceedings. All of the above duties of the court and collision
guardian regarding the child's right to express an opinion, are applicable, by letter of the law, only to
situations in which the child is the party. Unlike some other procedures for resolving disputes of family,
57
the necessarily anticipation of a child and both parents is not prescribed . If a child in this proceedings
does not have a position of a party, it is, as the doctrine states, "invisible", "hidden" party, regardless of
the fact that litigation is initiated to protect its rights. A child can have its own personal interest, which
may be in contrary to the interests of the party that initiated the proceedings. However, even if the court
recognizes a conflict of interest of the child and the party who initiate proceedings, it is unable to
respond and set up a collision guardian for the child because the child, formally, is not a party to the
proceedings.
This question is connected with the problem of opposing interests of the child and its legal
representative when they are in the same party roles. Establishing the existence of conflicts of interest
in this case is doubly difficult because, on the one hand, the representative interest can be covert, and,
on the other hand, it is not easy to determine what really the best interest of the child is. For this reason,
the doctrine suggests a German model, which stipulates that to the child in certain proceedings must be
58
given a special guardian .
The social service, except as a applicant, in this case can also occur in other roles. Before
making a decision to protect the rights of the child or a decision of exercising or termination of parental
rights, the court shall request a report and expert opinion of the social services, family counseling or
59
other institution specialized in mediation of family relations . Social services also help the court to
determine the child's opinion in situations when this is possible.
The same subjects are entitled to initiate proceedings for restoration of parental rights, with
addition of a parent who is terminated of this right. However, it is not clear who would be a sued person
60
in this case, because this issue is not regulated . One can only assume that this omission results from
the fact that this procedure until 2005 was non-contentious, and those proceedings can be one –
partied. Litigation for restoration of parental rights does not necessarily anticipate participation of both
parents and the child. Besides, it would not make sense if a child, the parent who exercises parental
rights, the prosecutor or the social services put the claim against the parent who is terminated of
parental rights. The assumption is that that parent would bring an action if the conditions are fulfilled,

55
Even though not only right but also a duty to inform about the reasons is prescribed, no sanction is specified for not acting in
prescribed way.
56
Petrušić N, Pravo deteta na slobodno izražavanje mišljenja u novom porodičnom pravu republike Srbije, Novine u porodičnom
zakonodavstu, Niš, 2006; Petrušić N, Pravo deteta na slobodno izražavanje mišljenja, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, No
(3) 2007.
57
For example, for maternity and paternity litigations the litis consortium (joinder of parties) of both child and parents is necessary
(Art. 256. FA).
58
The court is entitled to set a special guardian to the child when it concludes that child’s interests are in the greater contrast with its
parent’s interest, when a welfare of a child is endangered, and is connected with child’s separation from its family or parent’s losing of
all parental rights, as well as when the child should be separated from a married couple, life partners, foster parents, or persons
entitled to have personal contact with the child ( Petrušić N, Zastupanje deteta u parnici, Pravni život, 10 (2006), p. 169 – 191).
59
Art. 65. Par. 6. FA.
60
Poznić B, Rakić Vodinelić V, Građansko procesno pravo, p. 474.
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and in case that he/she disputes the claim for restoration of parental rights, it would be against the best
interest of the child for court to adopt such a claim.
2.2.3. A petition
The complainant requests from the court to deprive the respondent of some or all rights from the
content of parental rights. By its nature, this petition is constitutional because it seeks to impose a legal
change. In terms of content, general rules of civil procedure are applicable. The lawsuit must contain all
the elements prescribed by the Civil Procedure Act in the part relating to the formal regularity of the
61
submitted act .
The rules of procedural law do not allow court to award something else or anything more than
what the complainant seeks in a petition (Ne eat iudex ultra et extra petita partium). On the other hand,
the court may award less than complainant seeks. Based on this rule, the question is popped whether
the petition for full termination of parental rights can only be fully adopted. More precisely, whether the
request for the full termination of parental rights implicitly contains the request for the partial termination
of parental rights? Reasons for the full termination of parental rights are by example listed in a Family
Act, but can be divided into two large groups, an abuse of parental rights and duties of the gross
negligence of the parental rights. On the other hand, the reasons for the partial termination of parental
rights are not as thoroughly regulated, but listed only as negligence in the exercise of rights and duties
of parental rights. So, the question is, whether the court, during the procedure, based on established
facts, determines that there has been no abuse or serious neglect of parental rights, but "only" the
negligent in exercise of the rights and duties, may, if the claim is directed to the full termination of
parental rights, deprived parents only partially of parental rights? More specifically, whether there is
identity between the partial termination of parental rights and partial adoption of a petition for full
termination of parental rights? If not, what the court should do if it determines that there is only elements
for the partial termination of parental rights? This is one of the proceedings in which the court must be
guided by the best interest of the child, and then the real question is how to perform that effectively in
this situation. The court may initiate this procedure as an adhesion proceeding, but what to do in a
situation where the central procedure is one for the termination of parental rights? The right and duty of
the judicial authority is to notify social services, as well as actively legitimated person in this proceeding,
that there are grounds for termination of parental rights. In addition, the social service may itself, in the
proceedings, note that there are grounds for initiation the proceeding. However, it is certain that urgency
does not allow all actions to be taken again if they have already been undertaken in the process for full
termination of parental rights. For this reason, it should be consider the statutory regulation of this issue,
so as to clarify whether there is overlapping of the content of full and partial deprivation of parental
rights.
2.2.4. Decision making and decisions
In this proceeding, the court reaches the verdict. By its nature, this is one constitutional decision.
In comparative law high degree of credibility of evidence, clear and convincing evidence is
62
required (or 75% certitude) . With this degree of certainty the following elements must be proven: 1)
the child's safety, health or development has been or will continue to be endangered by the parental
relationship 2) the parent is unwilling or unable to eliminate the harm facing the child or is unable or
unwilling to provide a safe and stable home for the child and the delay of permanent placement will add
to the harm 3) the Division (the Division of Youth and Family Services) has made reasonable efforts to
provide services to help the parent correct the circumstances which led to the child's placement outside
the home, and the court has considered alternatives to termination of parental rights 4) termination of
parental rights will not do more harm than good.
FA does not prescribe any exception from the general rules of civil procedure in terms of proof,
and from the record of processed cases, it could not be observed that the court established particular
criteria in this issue.
This decision must be recorded in the birth registry, and if a child has a right to real estate, also
in a corresponding public registry of property rights. In the proceedings for termination of parental rights
parties can not conclude a judicial settlement. This decision is allowed for revision.
The reimbursement of the costs of the proceedings the court decides on discretion, bearing in
mind the grounds of fairness.

61

Art. 98. and 192. of Civil Procedure Act.
Historically, the legal standard of proof for terminating parental rights was relatively low, a preponderance of the evidence (or "more
likely than not"). However, the United States Supreme Court, in Santosky v. Kramer (1982) overturned this relatively lenient standard
of proof in favor of a higher standard, clear and convincing evidence (Barone N, Weitz E, Witt P, Psychological bonding evaluations in
termination of parental rights cases, The Journal of Psychiatry & Law, 33/Fall, 2005, p. 405).
62
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3.
3.1.

EMPIRICAL RESEARCH
The circumstances of the disputed cases and proceedings before the Municipal Court
The study included twelve subjects, which were validly ended in front of Municipal court in Niš in
period from 2005 to 2010. Thus, according to available documents, all the proceedings conducted in
63
front of that court in this the period were handled .
All disputed cases can be classified into several groups, by the reasons for which parents are
deprived of parental rights.
The first group of cases, five of them, concerns the circumstances that the child has some kind
64
of innate disability, because of which parents are unable or unwilling to take care of child . The
proceedings are brought by Center for Social Work, usually just after the initiative of the defendants
themselves, the parents of a minor. Children have usually already been placed in the institution for
65
social care . In most cases, parents do not show interest to take care of children or to try to help their
66
adaptation and socialization .
In three out of five cases, both parents are completely deprived of parental rights, in one, both
parents are partially deprived of parental rights and in one case one parent is partially deprived of
parental rights.
Disposition of judgment in which the defendant (a father) is partially deprived of parental rights is
incomprehensible and vague, since it is judged that he partly decides on issues that significantly affect a
life of minor claimant. It follows that the defendant or partially has and partially does not have a right to
decide on issues that affect the life of underage girl, which would be a nonsense, or that he can decide
on some issues and can not on other. Even if the judge misunderstood clear legal norm, which does not
leave such a possibility, he did not list issues on which the defendant can decide or will not decide in the
future. Regardless it may be guessed what in the verdict have been decided, however, this is a judge’s
failure or misunderstanding of the regulations of such a crucial and delicate legal matter.
Explanations for judgments are also questionable, because almost none of them state the exact
reason for termination of parental rights. It remains in the domain of speculation whether the
explanations relate to the abandonment of a child or on intentional and unjustified failure to create the
conditions for living together with a child who is in an institution for social protection. Having in mind that
there is always the essential violation of civil procedure if a judgment has defects for which can not be
examined, it is expected that the judges have serious and fundamental approaches to the adjudication
67
and writing explanations .
These proceedings are characterized by efficiency, a small number of hearings and renunciation
of the right to submit a remedy, because it is also in the interest of the respondents to end the
proceedings as soon as possible by adoption of the claim. Only in one case, a temporary representative
was appointed to the respondent, the mother of the minor child.
The second group consists of those cases where the parents are deprived of parental rights due
to serious neglect of parental rights. Two cases arose from the same factual situation, where parents
twice allowed a girl of 11 and a half and later thirteen years to "marry". In the new family, she was
exposed to mental and physical abuses. There is no obvious reason why there has not been
established a passive multiparty litigation. The cases are based on the same factual and legal situation;
there is a jurisdiction of the same court, so to achieve procedural economy it was more appropriate to
lead one proceeding instead of two.
63
Collecting data, I confronted two problems. Firstly, electronic registar for browsing the data is available just from 2010. Also, there
is no unified records in the social service. For that reason, the data are received by the intern records of employed or only by their
memories. This way of recording is against the fact that proving is especially hard when it comes to abusing, and making informative
network for wider indications is recommended. The main evidence are clinical records and social records (Janjić Komar M,
Obretković M, op. cit, p. 113 – 114).
64
The following anomalies occurred: Down syndrome, anomalie multiplex (exact type of anomaly was not noted), heart anomaly,
Apert syndrome.
65
Conditions in institutions for social care are described in the report: Mučenje kao lečenje: segregacija i zloupotreba dece i odraslih
sa posebnim potrebama u Srbiji, MDRI, 2007. Different forms of violation of human rights such as unsanitary conditions, infectious
diseases, lack of medical help and rehabilitation, make life in institutions dangerous. Many children from my research are
institutionalized in Kulina, one of institutions described in this MDRI report (www.disabilityrightsintl.org, 4.3.2012).
66
The latest researches show that in children’s with disabilities best interest is to grow up in family and be involved, as much as
possible in different activities with other children. Radical turnover is made in an opinion concerning raising a child with disability. In
the past, parents were encouraged to give a child in the social institution, but today they are advised to raise in the family
environment. (Llewellyn G, Dunn P, Fante M, Turnbull L, Grace R, Family factors influencing out-of-home placement decision,
Journal of Intellectual Disability Research, Volume 43, Part 2, June 1999, p. 219). This kind of behavior is also against the latest
tendencies in inclusive education, which encourage involving children in every day activities. This kind of treatment is not only good
for children with disabilities, but also for other children, because they would have a conscious about the differences. Istraživački
projekat: Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji, Beograd, 2006, p. 12, (www.inkluzija.org, 4.3.2012).
67
Art. 374. Par. 12 of Civil procedure: The crucial violence of civil procedure always exists if the judgment has the defect because of
which can not be examined, and especially if the decision is unclear, contradictory to itself or to reasons in explanation, or if there is
no explanation at all or about significant facts, or those reasons are unclear on contradictory, or there is a contradiction because the
part of explanations that states about some document or record, and document and record themselves or the proofs.
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One case relates to the parents who did not even want to take their child from the hospital, and
68
two cases which related to parents who neglected a child who lived with them . In all proceedings, the
parents are fully deprived of parental rights.
Only one case was brought because of child’s abuse, and parents were partially deprived. The
father beat the child, threw it on the bed, put out cigarettes on his cheek and burned its heel with hot
bricks. Based on the judgment of the criminal court, father was sentenced to a prison for two years due
to child abuse and mother to a prison for one year due to neglecting the child. It is unclear why the
social services claimed partial instead of full termination of parental rights when such conduct does not
fall under simple negligence in the exercise of parental rights. Parents are deprived of the following
rights and duties: taking care, raising, upbringing, education and child advocacy. The claim for parents’
support was denied because they themselves are recipients of social care. The court's decision and the
claim itself are questionable. The legal norm is clear that parents may partially be deprived of all
69
parental rights, but the duty to support a child . It follows that the claimant does not need to request
that parents support the child because they are not deprived of their duties, so he/she requires
something that already exists. The claimant could eventually require the amount that parents would be
required to provide for child’s support.
The last proceedings were initiated by the father of a minor child against the mother, his ex-wife.
She also asked for a full termination of parental rights of a claimant. Since it was clear that the central
problem was unhealthy relationship between parents and not a worry about the child's best interest, the
court rejected both petitions.
3.2.

Analysis of the data
According to the collected data, in front of Municipal Court in Niš in the period 2005 – 2010, 12
procedures for partial or full termination of parental rights were bindingly terminated. In Niš, about 3200
70
children are born per year . Since there are no statistics on the number of juveniles in Niš, a rough
71
estimate is that there are between 55 000 and 60 000 of them . This would mean that only one parent
in 25 000 children is deprived of parental rights. It follows that it is a marginal social phenomenon,
whose frequency hardly deserves more attention. However, it is doubtful that this is the realistic picture,
but it seems that the dark figure of abuse or serious neglect of parental duties exists. The public
72
perception, just by looking at newspaper articles, is that it is a far more spread phenomenon . This is
supported by data from the Annual Report of the Center for Social Work in Niš, according to which
during 2007 39 children were victims of domestic abuse, 2008 17 children, 2009 71 children in 2010
73
that number was 73, which raises the question why there are no more proceedings in this matter . The
reasons remain only in the domain of speculation, but the prevailing impression is that relationship
between parents and children, and family relations in general, continue to be considering as something
that stays in the family and in what the relevant institutions seldom and unwillingly interfere. Number of
decisions in this area speaks more about unwillingness of the society to react than about the
unwillingness of judiciary to deal with this problem, because in 11 out of 12 cases the claim was
adopted.
By type, used evidence are hearing of the parties and reading documents. In one case, the child
whose parents are deprived of parental rights is also questioned.
On average, 4.5 hearings were held before the decision was made. The hearings are often
delayed because the defendant was not properly summonsed or is summonsed but did not come. In
two cases, the temporary representative is set.
The average duration of proceedings is seven and a half months, which conflicts with the
principle of particular urgency. The only procedure that is against the state of Serbia led by the
European Court of Human Rights referring termination of parental rights is because of duration of
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In one of these two cases, a child was assigned to a mother, who is emotionally unstable, immature, with higher sexual urge, with
impulsive behavior, does not understand development needs, accept maternity as a burden and is emotionally cold to a child. This
attitude is against the opinion that women with SMI derive great meaning and pride from being mothers. Because motherhood for
women with SMI (severe mental illness) appears to be part of their positive identity, we recommend that this status be fully explored
and considered in working with these mothers (Sands R, Koppelman N, Solomon P, Maternal custody status and living arrangements
of children of women with severe mental illness, Health and social work, volume 29, number 4, November 2004, p. 322).
69
Art. 82. Par. 2. of FA.
70
http://www.rtv5.rs/drustvo/drustvo/560/u-nisu-sve-manje-novorodjencadi.html, 6.3.2012.
71
18 x 3200 = 57600. The official state statistic shows that in Central Serbia there are 19.7 % of population between 0 and 19 years
(http://webrzs.stat.gov.rs, 6.3.2012). According to the last population census, in Niš live 257.867 about citizens
(www.juznevesti.com/Drushtvo/Pantelej-ima-najveci-rast-broja-stanovnika.sr.html, 6.3.2012). It would mean that in Niš live
approximatly 50 800 people between 0 and 19 years. Even though both calculations are imprecise, they gave almost the same value.
72
‘Baby fell in a manhole’, ‘Mother killed a baby’, ‘Sold her five children’, are just some newspapers titles (www.smedia.rs, 7.3.2012).
73
Violence is mostly committed by father, and dominant type of violence has changed through years. In 2007 it was a rough neglect,
2008 and 2009 emotional violence and 2010 physical violence (www.csr-nis.rs, 7.3.2012).
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74

proceedings in front of domestic courts . Because of violation of Article 6. (Right to a fair trial), Serbia is
obliged to pay 2600 euros to the non-pecuniary damages and 1,300 euros for costs of the proceedings.
The only appeal to the court filed Center for Social Work, due to the decision to reimburse the
costs.
4.

CONCLUSION
Termination of parental rights is the most severe measure, which the state uses to interfere in
relations between parents and children. Thus, the state punishes parents who unconscionably exercise
their parental rights, abuse or neglect the rights and duties of their parental rights, but broader and more
significant, protects the rights of a child. For this reason, it is important to prescribe in clear and precise
way both substantive reasons for termination of parental rights and the procedure. While full attention
was paid to the prescription of the reasons for full termination of parental rights, it seems that the same
attention was missing when it comes to the partial termination of parental rights, so the reasons are too
broad and vague set, which can lead to distortion of the principle of legal certainty due to different
interpretations by the judge. The method of legal protection for which the current solution has opted is
litigation, different from the longstanding practice that on this matter decided in non -contentious
proceedings. When creating the procedural rules, the child's best interest was taken as the supreme
principle, but some questions remained sketchy, such as the right of the child to express (and to be
appreciated) opinion and the role of the child when it is not the party in this proceedings.
Research conducted at the Municipal Court in Niš has led to the conclusion that proceedings for
termination of parental rights are extremely rare in practice. The largest numbers of proceedings are
initiated because parents themselves could not or did not want to take care of their children, who were
in almost all cases born with some form of inborn disease or disability. Other proceedings are initiated
mainly due to neglect of parental duties, while only one process was taken because of physical abuse
of a minor.
The average duration of proceedings is seven and a half months, which is inconsistent with the
principle of particular urgency by which judges should be guided in carrying out the proceedings. The
biggest problem in achieving efficiency is submission of letters to the respondents. In making the
explanation, the court did not always give the precise reason for termination of parental rights, and in
one case of partial termination did not list rights a parent was deprived of.
As the conclusion of the research stays the impression of the existence of a dark figure of abuse
and neglect and parents whose misbehavior is not prosecuted and appropriately punished. In this way,
the door is open for the expansion of this phenomenon, because on the one hand, unpunished cases
encourages others to behave the same way, and, on the other hand, children who were exposed to
violence have a greater predisposition to become bullies themselves.
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CONSTITUTIONAL COURTS OF V4 COUNTRIES
1

Jaroslav Benák
Masarykova univerzita – Právnická fakulta (Brno, Česká republika)
Abstrakt: Příspěvek analyzuje právní úpravu ústavního soudnictví v zemích V4 (tj. v České republice,
Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Na základě rozboru relevantní právní úpravy vymezuje znaky, které
jsou společné všem čtyřem ústavním systémům, dále pak, které prvky jsou stejné či podobné alespoň
ve třech zemích. Zmiňuje se též o rozdílech. V případě odlišností se zabývá tím, které instituty
ze zahraničního práva by mohly posloužit jako inspirace pro českou právní úpravu de lege ferenda.
Kľúčové slová: ústavní soudnictví, země V4, ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko
Abstract: This paper analyzes the regulation of the constitutional courts in the V4 countries (the Czech
Republic, Hungary, Poland and Slovakia). Based on analysis of relevant legislation, paper defines the
characteristics that are common to all four constitutional systems, as well as what elements are the
same or similar in at least three countries. It deals also with the differences. It also analyzes institutes of
foreign law that could serve as an inspiration for the Czech Republic.
Key words: constitutional court, V4 countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland

1

INTRODUCTION

This paper will focus on the topic of constitutional courts of V4 countries (i. e. the Czech
Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The aim of this paper is to examine legal regulation of these
courts and find similarities and differences. The paper has been divided into four parts. The first section
will provide with common grounds, i. e. with concepts which are same in all four countries. Lately, the
second section will deal with similarities. It will outline what is regulated in the same or a very similar
way in at least three countries. Then the third section will be devoted to differences among V4
countries. Finally, the last section will point out institutes which do not exist in Czech law and it might be
useful to think about their implementation.
2

COMMON GROUNDS

Firstly, it is important to point out that all four countries have their own constitutional court. In all
cases it is a concentrated and specialized constitutional court. This means that each country has one
2
constitutional court dealing exclusively with constitutional matters.
All these courts have their competences specified in national constitutions. Two of them are
common for all four courts.
2.1

Ex ante review of international treaties
If the state is to ratify an international treaty, it may be sent to the constitutional court to review
its constitutionality. If such a proceeding is initiated, the state can’t ratify the treaty unless the court
gives a final decision.
If the treaty is found unconstitutional, the state may either try to change the treaty or to change
the constitution.
2.2

Ex post review of acts
In all four countries, there is a possibility to initiate proceeding to review constitutionality of an act
adopted by the parliament. In each country there are different conditions. However, this proceeding
could be always started upon a claim made by certain amount of members of parliament (usually one
fifth of them). In most countries the ombudsman also has this competence.

1

This paper is the outcome of the research project Ústavní soudnictví zemí V4 (MUNI/A/0933/2011).
FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Vyd. 2., dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 392.
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3

SIMILARITIES

There are two characteristics which are same or nearly the same in three countries each.
However, for each characteristic there is different triplet of countries.
3.1

Individual’s access
In all countries except Hungary, there is a possibility for an individual to have his case decided
by the constitutional court. Czech, Slovak and Polish constitutional law have the instrument of a
constitutional complaint. However the meaning of this term is different in these countries. In the Czech
Republic and in Slovakia an individual could lodge a complaint and demand an annulment of a court
decision which an ordinary court has made in individual's case. On the other hand, in Poland an
individual could claim an annulment of an act which has been applied when deciding an individual's
3
case.
3.2

Impossible reelection
Judges of constitutional courts should be independent and impartial. To secure their impartiality
4
most countries forbid their reappointment. In all four countries judges are nominated for certain period
of time only. However in the Czech Republic judges could be reappointed without any limitations.
4

DIFFERENCES

So far we were analyzing situations which were more or less similar in all countries. Now we will
discuss two problems which are dealt differently in V4 countries.
4.1

Challenging court decisions
As we have already mentioned, there is an instrument of a constitutional complaint in three
countries and only in the Czech Republic and in Slovakia it empowers the individual to challenge the
decision of an ordinary court in his case. Nether in Poland, nor in Hungary such possibility does not
exist
4.2

Binding interpretations of constitution
The Slovak constitutional court is the only constitutional court among V4 countries which is
5
entitled to give abstract interpretations of the constitution. This competence Is very rare worldwide.
6
However it is not used to often.

5

CONCLUSION

We have discussed common grounds, similarities and differences of constitutional court among
V4 countries. To conclude we will mention two features of foreign constitutional law which might be
useful for the Czech constitutional law.
Firstly, the Czech republic should consider the introduction of a possibility for the court to award
7
just satisfaction. This concept has been introduced successfully in Slovakia.
8
Secondly, the concept of ex-ante review of bills (existing in Hungary and Poland ) might be
useful fot the Czech republic. Especially in time of big recodifications, it might be useful to have an
official statement of constitutionality of the new act.
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POLISH COPYRIGHT LAW IN THE LIGHT OF THE BERNE
CONVENTION IN YEARS 1918 - 1939
Joanna Słyszewska-Gibasiewicz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
1.

INTRODUCTORY REMARKS

The purpose of copyright protection is primarily to prevent unauthorized use of the results of
creative work of authors by third parties. Intangible nature of the work makes it cross easily national
borders and it can be used at the same time by many people across the world. It has a universal
character, and as rightly pointed out Jan Błeszyński, it exceeds the temporary, linguistic, cultural and
9
political barriers . Therefore it would be difficult to secure protection of law only by one state`s internal
norms. That is why effective protection of the results of human intellect requires appropriate cooperation
at the international level, through, inter alia conclusion of appropriate agreements and arrangements.
One of them - of a very major character - is the Berne Convention for the Protection of Literary and
10
Artistic Works which was signed in 1886 (“Convention”) . The purpose of this paper is to present the
Polish legislation concerning the protection of copyright laws in the interwar period in the light of the
Berne Convention and set in its text minimum standards for protection in this matter.
2.

THE GENESIS OF THE BERNE CONVENTION AND THE POLISH REGULATIONS
ON COPYRIGHT PROTECTION

The Bern Convention was the first interstate agreement regarding copyright. It was signed on
th
the 9 September in 1886 by ten states which formed the organization to protect the rights of authors Bernese Union. The Convention was revised several times to update its content. The amendments took
place in the following years: 1896 in Paris, 1908 in Berlin,1914 in Bern, 1928 in Rome, 1948 in
11
Brussels,1967 in Stockholm,1971 in Paris and also in 1979 . As a result, new versions of the text of the
12
Convention were introduced, but they were not always ratified by all Member States of the Union .
Poland acceded to the Berne Union in 1920, signing Convention (the Berlin version
th
13
supplemented with Berne Protocol from 1914) on the 28 January 1920 without any reservations . In
1935, Poland ratified the next version of the revised Convention after revisions which took place in
14
Rome in 1928 . Poland was obliged to accede to the Convention on the basis of art. 19 of Versailles
15
Treaty on national minorities which was signed by Poland on 28 of June 1919 .
Polish accession to the Convention without any reservations raised criticism in the Polish legal
circles. It has been suggested that the Polish government had acted too rashly and even in violation of
16
constitutional law . Fryderyk Zoll – who was the main developer of the first Polish copyright law –
bluntly expressed his opinion about the introduction of the Convention. He stated that the Convention
was introduced “brutally, without executive provisions, by the simple announcement of the Convention
17
in the Official Gazette, which badly affected the variety of our internal relations."
It is necessary to note that Poland did not exercise the option, which was carefully exercised by
other countries. They introduced the provisions of the Convention into their legal systems with executive
provisions and application of transitional provisions alleviating the stringent provisions of the Convention
and adapting them according to the conditions of a society. The authorization for introduction of such
18
legislation resulted directly from the provisions of the Convention . According to the art. 25 and 27 of
the Berne Convention newly acceded state to the Berne Union had the right to make some reservations
with regard to scope of the Convention. Such a state could indicate that it did not accept particular
provisions and therefore declared that such provisions would not apply to it (such possibility applied

9
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only to these amendments that were adopted at a conference in Berlin in 1908). In such cases, this
19
state applied provisions of the Convention in its primary version of 1886 . The best illustration of this
significant difference is content of art. 5 of the Convention and its evolution. This article in a version of
the Convention of 1886, acknowledged authors from one of the union states the right to enjoy in other
countries the exclusive right of translating their works into another language or to grant permission to
make such translations for 10 years from the date of the work. In the text of the Convention of 1908, this
ten-year period was extended to 50 years. This change in the length of this period could have been
particularly detrimental from the perspective of Polish entities having translated works created outside
its borders. Such conclusion stems from the comparison of number of Polish works translated abroad
20
with the amount of foreign works translated in Poland. The latter quantity was much greater . Too hasty
acceptance of the contents of the Convention without reservations was tried to be mitigated by
21
introducing into the Polish legislation broadly outlined the limits of freedom of citations . Adoption of
such a normative solution did not remain in conflict with the provisions of the Convention, which this
issue of freedom of citations left to the internal legislation of each country of the Union.
There were four different systems of copyright and its protection in the territory of Poland after
regaining independence in 1918. There were as follows: (i) the lands of the former German annexation
were under operation of Act on copyright in literary and musical works from 19th June 1901 and Act on
th
copyright to works of fine arts and photography from 9 January 1907, (ii) the copyright in the lands of
th
the former Austrian annexation were regulated by Act from 26 of December 1895 on copyright to
works of literature, art and photography, (iii) in the lands of the former Russian annexation Act on
th
copyright from 20 March 1911 was in force, (iv) copyright in Spisz and Orava were regulated by
th
22
Hungarian law on copyright from 26 of April 1884 . These systems of copyright inherited from the
invaders were based on different legal structures and created four different systems of copyright
23
protection . Consequently, it has raised the need for action to establish a uniform, Polish copyright law.
The drafting of the Copyright Act was entrusted to F. Zoll in March 1920. The first version of the
draft had been prepared and published in June 1920, but it was rejected by the Section of Civil Law
24
Codification Commission . Finally, after many debates and discussions, the final draft was adopted by
th
25
the Commission of Codification in 1923, but was not passed by Parliament until 29 of March 1926
(“the Act”).
The Act had an original character, based on the latest developments of foreign law. It was very
26
highly praised by both the Polish and by foreign professionals in this field of law . It was emphasized
that many of its provisions were ahead of normative institutions adopted in other countries which were
related to copyright (such as the Romanian Act of 1923, an Italian Act of 1925 or Czechoslovakian Act
27
of 1926) . Its main advantages mentioned by Jan Błeszyński were: a very broad object of protection,
flexible and very clear definition of the object of copyright, synthetic approach to the content of copyright
law formulated on the model of ownership, “limited and carefully balanced exceptions for public use",
synthetic copyright protection of personal (moral) rights as rights which were inadispensable, perpetual
28
and independent of the existence of protection of property rights .
th
Despite its undeniable advantages, the Act of 29 of March 1926, did not resist the need for the
revision, which took place in 1935. The statutory modification of the adapted legal solutions resulted in
the need to clarify ambiguous or faulty wording and remove certain loopholes. The directions of
changes were indicated particularly by judicial practice, authors’` complaints incoming to the Polish
Society for the Protection of Copyright and the necessity to adapt the Act to the new Criminal Code, the
29
Code of Civil Procedure and to the text of the Berne Convention which was modified in 1928 . But
these amendments were not of significant character comparing to the text of the 1926Act.

19
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3.

THE OBJECT OF COPYRIGHT UNDER THE BERNE CONVENTION AND THE POLISH
LEGISLATION.

Berne Convention covered with its scope rights of authors with regard to their literary and artistic
works. According to art. 2 of the Convention it included: every production in the literary, scientific and
artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and
other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramaticmusical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or
without words; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography;
illustrations, maps, plans, sketches, works relative to geography, topography, architecture or science.
Without prejudice to the copyright of the original work, along with original works subject to the protection
were translations, music and other alterations of literary or artistic works, as well as collections of
independent works.
th
The Act of 29 March 1926 described in more detail the scope of the copyright law and its
objects. This definition of copyright object was provided in art. 1. It stipulated that the object of copyright
is "from the time determining whatever may be the mode or form of its expression (living word, writing,
printing, drawing, colour, shape, sound, mime, and rhythm), any manifestation of spiritual activity,
bearing the personal trait of creativity". This provision also specified the non–exhaustive catalogue of
protected works, including all types of musical compositions, works of graphic and plastic arts,
rhythmics, and entertainments in dumb show, vibrant images, the cinema and the similar works (even
though they are fixed only in memory of some people). According to art. 2 of this Act, copyright
protection was extended to modifications of other peoples` works such as translations, compositions of
the song in a different artistic techniques, music layout, film, etc., provided that the consent of the
30
creator of the original work on a translation or a modification (depending on copyright) was given .
Additionally, art. 3 above mentioned act provided that the copyright protection was extended to
photographs. Such precise regulations in this matter caused the role of jurisprudence was not
31
significant . A justified conclusion is, therefore, that the Polish legislation in this area could be regarded
as a relatively detailed as compared to the content of the Convention and the regulations in force at that
time in other countries.
The provisions of the Copyright Act put special emphasis on the output wearing a personal,
individual characteristic, and on the bond between the author and his work. But the sheer creative
activity and its effects did not become the object of legal protection. It was necessary to express it in
some form - for example printing, drawing, sound, etc. The Act introduced important to the copyright
term "appearance of the work," Therefore it was important that the work was made available to other
persons, not necessarily through its release. In result it can be stated that a sine qua non condition of
the work`s protection under Polish law was taking actions that could allow dissemination of the work such as building a house according to a particular project, picture exhibition in a gallery, a manuscript
preparation, etc. The Polish law was more liberal in this matter than the Berne Convention, which for
32
publications ("published works") recognized only the publications which were issued . Such an
approach resulted in the fact that for example the opera performed on stage or an exhibition of a picture
in a gallery were not deemed to be published works.
Disjoined conditions of application of copyright protection regime regulated by Polish law were:
a) having Polish citizenship, b) if the author was not Polish national living in the territory of Poland, c)
having a work first issued in Poland or simultaneously in Poland and abroad, regardless of habitual
residence of the author, d) a first edition of work was in Polish regardless of place of habitual residence
of the author and place of issue of such a work (art. 5 of the Act).
On the other hand, the Berne Convention - in principle - accepted the territorial system of
copyright protection (the principle of assimilation, also called the principle of national treatment). The
conditions for the protection were provided in legal provisions of the state in which the author claimed
protection, not in the provisions of the country of the origin of work. The boundaries of this protection, its
contents and the criminal and civil penalties were specified in the law of the Union members. The
principle of territoriality in the Convention was reinforced by the changes in its content that took place in
1908, which introduced independence of protection in the country in which the author seeks protection
33
from protection under the law of country of origin of work . From this point on, each state of the Union
assured the same level of protection of foreign work (which "home" was the other union state) as
30
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provided for works created in its territory. If the level of protection in a country had proved to be higher
than that guaranteed by the Convention, the author, regardless of his nationality, had the right to claim
34
the more extensive protection . Such guarantee was entered in art. 19 of the Convention, which
provided: The provisions of this Convention shall not preclude the making of a claim to the benefit of
any greater protection which may be granted by legislation in a country of the Union to the benefit of
foreigners. There were however some exceptions to the abovementioned principles of assimilation
(territoriality) and independence of protection.
Firstly, each state of Union could at its sole discretion regulate the level of protection of works
created in its territory, but if the country of origin of the work was another Union State, a minimum level
of protection as defined in the Convention must have been provided (which resulted from the
fundamental principle of minimum protection of the convention). In other words, the minimum level of
35
protection of foreign works set by the Convention could not be lowered by national legislation . That
convention minimum included both protection of property copyrights (among others rights to reproduce
the work, the radio rights, the rights to adaptations and film rights), and since 1928 the moral rights (art.
6 bis), such as the right to the authorship of the work, right to object to every distortion or interference
with the work, which may cause discredit to the dignity of the author or his reputation. It also provided a
36
minimum period of protection of a work after the death of its author. This period was set at 50 years .
Comparing these requirements to the Polish legislation, undoubtedly it can be said that Poland had not
only provided a minimum of protection for foreign works, but also significantly increased the level of
their own protection. According to art. 12 par. 2 and art. 58 protection of moral rights was granted to
every author. Therefore such level of protection applied to any foreigner, to the same extent as to Polish
nationals, regardless of whether he was a national of the union state or non-union state. Principle of
reciprocity was decisive in such cases. It is worthy noting that this principle is commonly used in
international law. The Act protected the Polish and foreign authors, not only when the grounds for
protection were guaranteed by the Convention, but also according to the principle of reciprocity, where
the state of foreigner protected the copyright of Polish national in its legislation (art. 5 par. 4 of the Act).
Secondly, each of the union states had to ensure the same level of protection for foreign works
as it provided for works published in its territory. Enjoyment of such protection was not subject to any
formality; such enjoyment was independent of fulfillment of conditions which had to be met by native
authors. Even if the formal requirements for the protection were not fulfilled, the foreign authors were
granted it. It could have put the foreign authors in a favourable position in the field of copyright
protection. Exemplification of this was a situation where photos taken in Germany were subject to the
same protection in Poland as domestic Polish works; despite the lack of fulfillment of the formal
conditions for being granted protection under Polish law (they had no proper copyright reservation of
their author on every print). Nevertheless, they were subject to protection as the pictures taken in
Poland accompanied by such reservation.
Thirdly, the principles of assimilation and independence were not fully in force in those countries
that had signed the revised text of the Convention from 1908. They benefited from specific objections to
the provisions relating to protection of foreign works. For example, Polish work could have received a
lower level of copyright protection in the country of origin which made a reservation than a work
released in such States, but in Poland (which signed the text of the Convention without reservations), a
foreign work was protected like works of Polish nationals.
4.

SUBJECT OF
LEGISLATION

PROTECTION

UNDER

THE

BERNE

CONVENTION

AND

POLISH

Both the Berne Convention and the Polish Act on copyright protection connected copyright with
the author of the work - the person who gave the work a particular personal "stamp". This person
became a holder of the copyright at the moment the work was created. This did not mean, however,
that protection applied solely to the author. It existed even after the death of the author and his
successors. The exception to this principle - granting copyright protection only to the author of a work was also granting of copyright protection to certain legal persons (e.g. publishing houses). In the case of
collective works, such as yearbooks, encyclopedias, etc., copyright to the work must have been
analysied from two perspectives: publisher had the right to the whole work, hence the authors had rights
to particular parts of the work. In turn, in the case of combined works (such as a song with the text and
melody), the authors of the text and melody had joint copyright in whole, but each of them remained a
holder of separate, unlimited copyright to their share, which they had created. Appropriate provisions for
joint ownership applied to inseparable works such as novels written jointly by several authors.
34
35
36
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Both the Berne Convention and the Polish Act on Copyright introduced two legal presumptions.
According to the first of them, in the absence of proof to the contrary, the person whose name appeared
on the work in the usual manner (for example on the title page, on the back of the book, the painting,
etc.) was deemed to be an author of this work. This presumption was applicable even if this name was
a pseudonym, where the pseudonym adopted by the author left no doubt as to his identity. The second
presumption referred to works published under a pseudonym or anonymous. In the case of anonymous
and pseudonymous works, the publisher whose name appeared on the work, in the absence of proof to
the contrary, was deemed to represent the author, and in this capacity he was entitled to protect and
enforce the author’s rights. This presumption ceased to apply when the author`s identity was revealed.
The Act also regulated the method of transferring copyright to other people who acquired these
rights in a derivative manner becoming their holder in whole or in part. Derivative acquisition of rights
could take place for example on the basis of contract. But freedom of concluding relevant agreements
had its limits. Under legal provisions existing at that time the author could not dispose of all copyright to
another person on the grounds of the contract. Lack of such limitation could result in the confusion as to
37
identity of the author of the work, and could be regarded even as fraud .
5.

CONTENT OF COPYRIGHT

Poland adopted a dualistic model of copyright protection, providing protection for property rights
and personal (moral) rights. As regards the protection of the latter, Polish legislation was very modern
38
taking into account legal regulations in the world . Also the Berne Convention until 1928, in which was
introduced art. 6 bis to its content, omitted entirely the issue of personal rights, making reference only to
economic (property) rights.
Personal rights were an expression of artist "affection" to his work, what can be described as
39
vinculi spiritualis . Personal rights were created before the economic rights and continued to exist after
the expiration of the latter. Its object was to protect the “emotional knot” connecting the author to his
work. They were universal, perpetual and unlimited with regard to territory. They were respected also in
40
the case of the artists who were not nationals of any of the countries belonging to the Berne Union .
Such an approach to this issue by Polish legislators resulted in the assumption that the need for
protection of moral rights was justified not so much to protect the interests of authors, as the interests of
41
society who should know the content of the works in accordance with the idea of their authors . Moral
rights, as opposed to the economic rights, were not transferable. The author could only authorize other
persons to exercise his moral rights (for example the author of a scientific paper who submitted it for an
inclusion in a collective work edited by another person could authorize the scientific editor to modify it, if
he considered such modifications as appropriate; without such authorization, the modifications made in
such contribution by the editor would infringe the moral rights of the author).
These rights were protected against all infringements, such as embezzlement of the work,
publishing work without permission, an introduction alterations in the work without authors’ consent, etc.
The Polish legislator provided for such infringements the liability of violators on the grounds both civil
and criminal law. The person who was entitled to institute infringement proceedings was the author, and
after his death the right to watch over the moral interests of the author passed to his heirs.
Notwithstanding the latter individuals did not acquired personal rights belonging to the author (i.e. they
were not entitled to make any alterations in the work, without appropriate annotation). They were only
representatives of the moral interests of the deceased.
After the amendment of Polish law in 1935, the State Treasury Solicitors’ Office (at the request
of the Ministry of Religion and Public Education) was entitled to protect the rights of the deceased
author due to public interest. Protecting the interests of authors ex officio was a relatively new
institution. Before its introduction in the Polish legislation, it was stipulated to a limited extent in
Romania (1923), Italy (1925) and Czechoslovakia (1926). It should be emphasized that the idea of such
forms of protection had come earlier in Poland. Yet in 1920, it was included in draft of copyright law
42
prepared by Fryderyk Zoll. This draft was rejected by the Codification Commission .
37
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Economic copyrights were related to the exclusive use and disposal of the work. In accordance
with art. 12 of the Act the author had the right to dispose of the work; as well he had the right to draw
financial benefits from circulation of the work. This exclusivity, however, was limited by the freedom of
citations within the provided scope, consisting in the possibility of quoting other people's works without
their permission (of course such citation must have been accompanied by the indication of a source and
the name of the author) and the possibility of summarizing the work. Economic rights were also subject
to time limits. The term of protection granted by the Act was the life of the author and fifty years after his
death. After the lapse of that term, the economic copyright expired, having fallen into the public
43
domain . Economic rights, as opposed to personal rights, could be transferred - in whole or in part.
Polish law regulated comprehensively only institution of publishing agreement as a form of transferring
their rights. Other forms of circulation of works were regulated fragmentarily. This was due to the fact
that at that time film law, radio law, etc. were in their initial stages.
It is also worthy noting that the revision of copyright law which took place in 1935 introduced a
new, relatively specific principle of copyright law called droit de suite (“right to follow”). Since the original
works were sometimes sold for a price higher than their original price, the authors` need to participate in
the proceeds from any subsequent resale of their works was noticed. Thus, according to Jan Leśman
for Stanisław Tylbor "Polish Copyright Act [...] found itself among the most advanced legal provisions in
44
Europe." The Berne Convention did not regulate this issue at all at that time (the relevant regulations
were not introduced to the Convention until the conference in Brussels in 1948).
”The right to follow”, according to its proponents, corresponded to the sense of justice and
enacted the inalienable right of author`s heirs to participate in a fixed amount of proceeds from the
45
resale of works of art such as hand-made sculptures and paintings . If the reseller of the original work
of art obtained a price exceeding by more than half the purchase price, then the author or his heirs were
entitled to 20% of the surplus. The proof of the purchase price and the sale price encumbered the
entitled, and the seller had an obligation to pay due amount of money. What is important is a waiver of
“the right to follow” in advance by the author or his heirs was legally ineffective. According to Polish law,
contrary to for example French and Belgian law, droit de suite was applicable to all works, and not only
works traded publicly, for example through auction houses. However, this right did not include
manuscripts (as opposed to the French law). Polish legislature was drawn up with an assumption that
46
collectors` affection for manuscripts has nothing to do with the work of art and its objective value .
6.

LIMITATIONS OF COPYRIGHT

The copyright enjoyed by authors did not have unlimited character. Both the Berne Convention
and the Polish Act allowed for the possibility of limiting the rights of authors on the basis of the public
interest. Protecting the socio-cultural interests of higher utility and primacy over material interests of
authors were fully reflected in the Polish law, especially after the amendment of the Copyright Act in
47
1935 .
Bern Convention (in its Berlin version) did not set any standards with regard to citations for
purposes of research and teaching. This issue was left entirely for states legislations or special
48
conventions (Article 10) . According to Polish law making citations from the works of others was legally
permissible, provided that the source and author of the citated work were indicated.
From the scope of copyright protection were also excluded: the current press releases, articles
on current economic, social, religious topics published in periodicals if their authors did not restrict their
reprints. The content presented above corresponded to the provisions of article 9 paragraph 2 and 3 of
the Berne Convention. Berne Bureau had plans to extend the full protection of the convention and make
the appropriate changes in the art. 9 of the Convention, but they were not put into practise. Poland
expressed very strong and negative standpoint on the proposed amendments in this area. It was
considered that the absolute prohibition of reprinting newspaper articles could inhibit the free exchange
of economic or political ideas, and could pose a serious barrier to development of smaller regional
49
newspapers .
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Legally permissible was also publishing political speeches, speeches delivered in the course of
legal proceedings, speeches delivered during public assemblies, summaries of one's work, and
performing a musical work without the consent of its author, if performance was a part of an artistic
celebration of national holidays.
In 1935, some elements of the somewhat outdated and so far unknown in Polish law institution
50
of compulsory license (also known as the statutory or legal license) were introduced . This amendment
was influenced by the revision of the Convention which took place in 1928. Then art. 11 bis was added
to text of the Convention. This article was rather ambiguous and aroused a lot of doubts. It provided in
its first paragraph that aauthors of literary and artistic works enjoyed the exclusive right of authorizing
the broadcasting of their works by radio, but second paragraph of this article stated that was a matter
for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under such rights might have
been exercised. Such conditions could not in any circumstances be prejudicial to the moral rights of the
author, nor to his economic rights.
Poland has benefited from this option provided in the abovementioned second paragraph. This
issue was regulated in art. 16 of the Act. It stated that the Minister of Religion and Public Education
could entitle radio stations to broadcast the work even without the consent of the author "for reasons of
public utility". Such authorization was included in the decision of this minister. The decision described
also an amount of remuneration due to an author. The remuneration had to be paid prior to the
broadcasting of his work. Problems arose when the concept of “public utility" was construed. It had a
vague scope and did not provide with clear and precise guidelines – which value should have prevailed
- the public interest or an interest of an author of the work.
The issue that was also widely discussed was a matter of authors` requests to be paid separate
remuneration by holders of radios in public places. This problem was resolved by art. 54 of the Act
which was introduced into the Polish law in 1935. The second paragraph of this article provided
information that radio holders had the right to use them in public places without the need to pay
remuneration for the authors.
7.

FINAL REMARKS.

This brief and incomplete analysis of issues relating to Polish copyright law in the interwar period
can not be treated as an exhaustive analysis of the presented questions. However, it is worthy noting
the Polish Act on copyright was a very modern regulation at that time. It had an original character,
based on the latest developments of foreign law. It was very highly praised by both the Polish and by
foreign professionals in this field of law. Its main advantages were: a very broad object of protection,
flexible and very clear definition of the object of copyright, synthetic approach to the content of copyright
law formulated on the model of ownership, “limited and carefully balanced exceptions for public use",
and synthetic copyright protection of personal (moral) rights. The Polish Act on copyright protection
connected copyright with the author of the work - the person who gave the work a particular personal
"stamp". It is evident in the approach of Poland legislator to the scope of copyright. It adopted a dualistic
model of copyright protection, providing for property rights and personal (moral) rights. As regards the
protection of the latter, Polish legislation was very modern in analyzing legal regulations in the world. Of
course, Polish law on copyright was not free of limitations of authors’ rights, but most of them seemed to
be well-balanced. Therefore it can be concluded that Polish law on copyright adopted legal
constructions were ahead of its time and were provided for the Berne Convention.
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FREEDOM FROM BEING STALKED AS A PERSONAL RIGHT
Ewa Bieniek, Paweł Lewandowski
University of Warmia and Mazury
Abstract: Stalking is a sociological, psychological, and academic term and a legal problem. Antistalking laws usually are penal, and their sanctions are the most drastic means of punishment. That is
why it is justified to consider whether a civil suit against a stalker is possible and how it corresponds
with the penal process. Assuming that 'freedom from being stalked' could be distinguished as a special,
separately personal right, people who are stalked are protected by articles 23 and 24 of the Polish Civil
1
Code . Injured persons may demand, from those who committed the infringement, to acts necessary to
remove its effects and in particular to make a statement of appropriate contents in an appropriate form.
On the terms provided for in PCC, the victim could also demand pecuniary (monetary) compensation or
an appropriate sum of money paid to a specified public purpose. Money cannot be a unit of
measurement of human harm, but it can satisfy various needs or even have a moral meaning for the
victim. From the other side, such monetary compensation for a harmed person can perhaps hurt the
stalker even more than imprisonment.
Keywords: stalking, personal right, anti-stalking legislation, civil law, freedom from being stalked

1.

DEFINITION OF STALKING

The literal meaning of stalking comes from English hunting language, where it means to follow
an animal quietly and slowly, especially in order to kill or capture it. In the 1980s, stalking received a
new negative meaning as a sociological phenomenon connected with an obsessive fans following the
movie stars.
However, stalking is more and more popular in normal life. In most European countries it is
recognized as the crime of following and watching someone over a long period of time in a way that is
annoying or frightening. Legal literature is rather agreeable according to the definition of stalking. B.
2
Hołyst defined stalking as purposeful, malicious, obsessive, and repeated behaviour that persecutes
3
and molests another person. J. Kosińska expresses that it is many repetitive series of persecutor
actions that aim to bring a victim into a state of fear for his/her own or a relative's safety. A. Chabowska
4
and P. Nalewajko characterized stalking as repetitive, persistent, and causing fearful behaviour that
5
6
disturbs public and private life and also personal freedom . J. Kędzierski calls it "malicious harrassment
7
of another person". According to T. Bojarski , it is a form of persistent, importune harassment,
especially in attempts to contact a person despite his or her objections.
Sometimes, from the outside stalking looks like a picture of friendship and admiration, but when
such behavior stems from sick love, for example, it becomes a problem.
The essence of the matter of stalking is systematic, persistent, intentional and malicious
harassment and torment of another person, which causes negative emotions such as fear, and
embarrassment. Such a wide descriptive definition needs examples. The catalogue of behaviours
qualified as stalking is open. It could be: to communicate with persons without her/his will (persistent
hang up calls day and night and short messages - usually from the Internet or one-off cards, sending
electronic messages, or even traditional letters), repeated knocking at the door, unwanted gifts, flowers,
malicious jokes (e.g.: to leave a funeral wreath on the bonnet of a victim's car), placing orders to the
victims address, appearing and walking near the home or work place of a victim, to observe, to gaze at
the window, to follow, to have third-person contact with a victim, and to use oral or written threats.
Let's agree that stalkers are also people who watch other people over a long period of time in a
way that is annoying or frightening. Sometime stalkers may have a mistaken belief that another person
loves them (erotomania), or that they need rescuing.
1
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5
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2
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Most of the time, the purpose of stalking is to attempt to force a relationship with someone who
is unwilling or otherwise unavailable. Unlike other crimes, which usually involve one act, stalking is a
series of actions that occur over a period of time. Although stalking is illegal, the actions that contribute
to it are usually legal.
The phenomenon of stalking is a sociological, psychological, and legal problem. It is compared
to mobbing or family aggression. The victims of stalking are usually former spouses, cohabitants, expartners, celebrities, politicians, and even complete strangers, such as a new girlfriend or boyfriend.
In summary, the scope of stalking is very wide, so every actual state is individual and should be
analyzed in detail, especially from the victim's point of view.
2.

ANTI-STALKING LEGISLATION

Recently, stalking has become a common a topic of political debate, even a subject of stalking
(also known as "anti-stalking") legislation. Finally, stalking has entered academic language.
The first anti-stalking law was passed in the USA. California was the first state to enact an antistalking law, in 1990. Untill 2007, 8 European Union countries had a specific anti-stalking law: Austria,
8
Belgium, the Netherlands, UK, Germany, Malta, Ireland, the Denmark . Generally, stalking is treated as
subject of penal law (as an offence, misdemeanor).
In Poland, such anti-stalking legislation was enacted in June 2011. Unfortunately, the expression
9
stalking was not used directly. The art. 190a § 1 of Polish Penal Code states: § 1. who by persistently
harassing another person or her/his closest makes them feel threatened or essentially disturbs privacy
and is not justifiable by circumstances, subject to max imprisonment of 3 years. § 2. states that a
subject of the same penalty are those who impersonated someone, used his/her image or personal data
to cause material or personal damage. § 3. If as the effect of aforementioned action victim makes an
attempt on one's life, then the perpetrator is subject to imprisonment for 1 to 10 years. § 4. Criminal
prosecution is on the injured person's motion.
Such a regulation may rarely be effective, especially because they penalized perpetrators only
after orders had been violated, so when the harm has already occurred. Penal law is a way to punish
and frighten somebody, and also to satisfy the victim.
The decision to regulate stalking is justified, but delayed. Now the judges and doctrine,
specialists from penal laws, have to reflect on the bounds and features of stalking. A problem could also
be how to prevent false accusations (claims), especially because of difficulties in evidence.
It is not obvious if penal law protection is enough. Or from the other side, if it is really necessary.
The estimation of the phenomenon of stalking is very subjective. Penal law sanction is the most drastic
means of punishment and a strong reaction, which is why it should be reserved for the biggest
10
excesses . Presented doubts head for consideration if it is possible to bring a civil suit against the
stalker.
3.
3.1.

STALKING IN CIVIL LAW
Personal rights
The man is characterized by a number of personal features that differentiate him from other
human beings and which mark his legal situation in a society. It is a field where a man appears as an
individual having rights and responsibilities.
In Poland the legislator does not indicate any specific definition of personal rights. The catalogue
of personal rights is an exemplary list. According to art. 23 of PCC they are: health, freedom, reverence,
freedom of conscience, name or pseudonym, confidentiality of correspondence, inviolability of
dwellings, scientific, artistic, inventive and improvement works, and image. All of them are covered with
the legal protection provided for all personal rights, notwithstanding the protection provided in other
laws’ regulations.
The definitions of personal rights emphasize their intangible character, referring to an individual’s
11
spiritual experience . It does not mean that they cannot be directly expressed in terms of economic
values in the case of damage. They are defined as "individual values of the emotional world and a
12
human being’s psychological condition” . According to Z. Radwański, personal rights are ”the values
recognized by the legal system (i.e. highly valued states of things), covering physical and psychological
8
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integrity of a man, their individuality, as well as dignity and social status, which constitutes the
13
prerequisite for a person’s self-fulfilment” .
The characteristic for personal rights is that adjudicating bodies have to investigate every
situation separately and could take independent decisions concerning possible new subjects of
14
protection, separated in relation to a changing social situation .
3.2.

Freedom from being stalked
In 1888 T. McIntyre Cooley identified "the right to be let alone", which has been interpreted as
15
16
personal immunity, autonomy, intimacy, and freedom from interference . In 1957 S. Grzybowski
enumerated exemplary personal rights. The author qualified "freedom from being stalked" as a personal
right. If the object of law protection is personal rights such as human feeling and an undisturbed
psychological live state, the effects of stalking could be qualified as infringement of personal rights. As
has been mentioned, the catalogue of personal rights is open, so there are no injunctions against
freedom from being stalked as a personal right.
This should be considered if the "freedom from being stalked" could be qualified as a part of
other personal rights such as liberty, honor, inviolability of the place of living, and right to privacy. Liberty
is not only a mater of limiting the right to move freely (for example by kidnapping), but also of exerting
psychic pressure on human activities (for example by the aggressive behavior of "paparazzi") or from
fear and coercion. Various terms define honor, for example good reputation and personal dignity.
Inviolability of the place of living means breaking into somebody's home, and also a case of bothering
somebody within the place of living, for example making the use of it difficult. The right to privacy has a
wide range, because it is expressed in a number of other interests such as image, honor, and
confidentiality of correspondence. Indeed, it should not be excluded, that behaviors and results
contributing to stalking disturb many personal rights. The personal rights criss-cross.
"Freedom from being stalked" could be indentified as a separate category of personal rights and
should have its own independent value. First of all, it concerns individual values of human beings
(psychological, emotional), which are yet covered by many varied personal rights. If we apply stalking
as an unwelcome behavior, which infringes on rights directly related to a human being's, there are no
restrictions to subject the results of it under protection. It will make the victims of stalking more legally
protected. There are many peculiar personal rights, such as the "possibility to live in complete family" or
"right for grave". Therefore, it is justified to distinguish the 'freedom from being stalked' as a special
personal right. However, its definition is not simple. Stalking is a new phenomenon, so its is natural that
it meaning will be forming for a long time, and it is a scientific and legal challenge.
3.3.

Civil law protection
Article 23 of PCC states that personal rights are protected by civil regulation independent of
protection foreseen in other laws. This sentence allows us to conclude that even stalking is a crime
according to the Penal Code, it could still be a reason to protect a victim under civil regulations. This
could indicate two possible situations.
First of all, it is possible to move for lawsuits (civil) with a claim for personal rights protection,
17
even that the penal judgment is legally valid. The basis is art. 11 of Civil Procedure Code . In such a
situation, the civil court will be bound by the penal court's decision (so will not examine a question, even
if there are some defects in penal court decisions).
The second possible situation is to move only for civil lawsuits. It makes the victim, who is the
author of the motion, the process "host". The defendant is the one who has to prove he is not guilty
(presumption of personal infringement).
According to article 24 PCC, in a case of personal rights infringement, the injured person may
demand (from those who committed the infringement) to perform acts necessary to remove its effects
and, in particular, to make a statement of appropriate contents and in an appropriate form. On the terms
provided for in PCC, the victim could also demand pecuniary (monetary) compensation or an
appropriate sum of money paid to a specified public purpose. Of course, if financial damage is caused,
the aggrieved party may demand that the damage be remedied in accordance with general principles.
According to the presented regulation, there are two types of personal rights protections: nonmaterial protections and material protections. The entitled person has a right to a declaratory action, to

13
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a claim for cessation of the infringement or for rectification of the consequences of the infringement,
plus demand from the violator to remedy the consequences of the violation.
4.

PECUNIARY COMPENSATION FOR HARM

There are no doubts that a person whose 'freedom from being stalked' has been infringed upon
could demand acts necessary to remove its effects and in particular to make a statement of appropriate
contents and in an appropriate form. There could be some reservations about pecuniary (monetary)
compensation for harm the victim experienced and, similarly, according to the appropriate sum of
money paid to a specified public purpose. However, art. 448 PCC seems to justify this kind of
compensation.
The basis of demanding monetary compensation is the harm of person whose personal rights
were infringed. So it is the first thing that should be examine by the court. The fact is that the money
cannot be a unit of measure for human harm. It may alleviate harm by providing the financial means to
the victim to satisfy his/her various needs. But they could also have a moral meaning, especially as an
equivalent for experienced non-property damage. It is the way to level the negative psychological and/or
moral experience. From the other side such monetary compensation for a harmed person seems to be
more bothersome and hurts the stalker intensely, maybe more than imprisonment (the stalker from his
or her property has to compensate and correct the misbehavior). It may be a way to prevent future
personal rights violations.
The criminal law penalty is a way to punish, to frighten somebody out of doing something, and in
some way to satisfy the victim. Of course such a penalty is needed. However, victims have smaller
rights in the penal process than in a civil lawsuit.
The infringement of personal rights causes results different in scope and intensity among people.
To judge if the personal right has been infringed, not only a subjective feeling should be taken into
18
consideration, but also or especially the objective factors . We could imagine how different the
judgments and opinions could be. "Freedom from being stalked" as a personal right should be carefully
examined, but there are no reasons to limit its protection.
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TERMINATION OF MARRIAGE IN POLISH LAW
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Abstract: According to the Polish law, a marriage is a union between a woman and a man which, in
principle, is permanent and lifelong. The natural cause of the termination of marriage is death of one of
the spouses. With the moment of death of person, he / she ceases to be a subject of rights and
obligations, including those resulting from being married. In situations where it is impossible to confirm
with all certainty the death of one of the spouses who is missing, marriage is terminated at the moment
indicated in a judgment as the date of death of this person. Marriage may be terminated due to
annulment. A judgment determining the nonexistence of marriage means that the declarations made by
both sides did not produce any legal effects. The marriage being subject to annulment was established
effectively and stays valid until the decision of annulment is issued. Moreover, marriage may be
terminated as a result of divorce. Expressed by the spouses or by one of them, the request for the
dissolution of marriage must be considered by a relevant state court. The acceptability of divorce
depends on the conditions specified by law.
Key words: termination of marriage, divorce, annulment of marriage, family and guardianship law,
death of one of the spouses

1.

INTRODUCTION

According to the Polish law, a marriage is a union between a woman and a man which, in
principle, is permanent and lifelong. Therefore, the natural cause of the termination of marriage is death
of one of the spouses. In situations where it is impossible to confirm with all certainty the death of one of
the spouses who is missing, marriage is terminated at the moment indicated in a judgment as the date
of death of this person. Moreover, marriage may be terminated due to annulment and as a result of
divorce. The manner of marriage termination influences the legal and financial situation of the spouses
as well as of those who stay in their actual and legal custody.
Appropriate regulations concerning the termination of marriage are contained in the Family and
19
20
21
Guardianship Code , the Civil Code , the Code of Civil Procedure , as well as in the Law on Registry
22
Office Records Act . Judgments and directives of the Supreme Court are also of profound significance.
2.

ANNULMENT OF MARRIAGE

The Polish law differentiates between nonexistent marriage and marriage which may be
annulled. The former is invalid from the very beginning, since it was established in spite of the lack of a
23
necessary condition . A judgment determining the nonexistence of marriage means that the
declarations made by both sides did not produce any legal effects. In this case marriage is not
terminated, because actually it has never been established. As far as the marriage being subject to
annulment is concerned, in spite of the marriage impediment, the occurrence of a defect in the
declaration of will or when the requirements for the establishment of marriage by an attorney are not
24
met, the marriage was established effectively and stays valid until the decision of annulment is issued .
A marriage can only be annulled on the grounds provided in the Family and Guardianship Code
25
(FGC) .
Among the so called impediments to marriage, i.e. circumstances which result in the ban on
establishing marriage, the Code mentions: insufficient age, complete legal incapacitation, psychological
illness or mental retardation, bigamy, consanguinity, affinity and adoption. The circumstances resulting
in the defects in the declaration of will include: a state precluding conscious expression of will, a mistake
concerning the identity of the other party, as well as the establishment of marriage under threat. Lack of
19

The Act of 25.2.1964 r., Journal of Laws 1964, No. 9, item 59 with changes (FGC).
The Act of 23.4.1964 r., Journal of Laws 1964, No. 16, item 93 with changes (CC).
The Act of 17.11.1964 r., Journal of Laws 1964, No. 43, item 296 with changes (CCP).
22
The Act of 29.9.1986 r., Journal of Laws 2011, No. 212, item 1264 with changes.
23
FGC, section 1(1-4) and 6(1).
24
PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, s. 179 and ss. 191-193.
25
FGC, section 17. See: PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, s. 177.
20
21
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the required court permission for establishing marriage by the attorney, the invalidity of the attorney as
well as the effective dismissal of the attorney also constitute grounds for the annulment of marriage.
26
The annulment of marriage may be demanded by the spouses, a public prosecutor and, in
certain circumstances, also by other people who have a legal interest in the revocation of a particular
27
marriage .
2.1

Specific impediments to marriage
The age impediment means that “marriage cannot be contracted by a person under the age of
18” (section 10(1) sent. 1 FGC). Here, the law allows for an exception, stating that “for important
reasons, the family court may allow marriage to a woman over the age of 16 if the circumstances
indicate that the marriage would be beneficial to the family thus established” (section 10(1) sent. 2
FGC).
Marriage contracted despite insufficient age and without a required court permission may be
annulled, unless the marriage had been validated by reaching the lawfully-required age before court
action was brought (section 10(3)).
Annulment may be demanded by either of the spouses (section 10(2)). However, for reasons of
the protection of maternity and the family established by contracting marriage, such demand cannot be
filed by the husband if the woman is pregnant (section 10(4)).
The complete legal incapacitation impediment stems from the fact that the person with respect to
whom the incapacitation has been ruled, has no capacity for legal action. Incapacitation may be ruled
on the basis of a mental illness or mental retardation, as well as other disorders preventing the person
suffering from them from controlling their behaviour (section 13 CC). An incapacitated person cannot
effectively take up and fulfil marital and parental obligations. Furthermore, in making decisions and
acting on them, they cannot effectively defend themselves from the intervention of third persons.
Marriage contracted in spite of incapacitation may be annulled, unless incapacitation has been
revoked (section 11(3)).
Annulment of marriage on the grounds of incapacitation may be demanded by either spouse
(section 11 (2)).
Impediment based on mental illness or retardation (section 12(1) sent. 1) may be invoked if there
are no grounds for the incapacitation of the person suffering from such condition. In order to serve as a
reason for marriage annulment, the condition must occur at the moment of contracting the marriage.
However, in some cases a court may allow marriage to take place if the health or mental status of a
person does not endanger the marriage and health of future offspring and if the person has not been
incapacitated completely (section 12(1) sent. 2).
Marriage contracted by a person suffering from a mental illness or retardation who has not
obtained court permission therefor, may be annulled, unless the condition is discontinued (section 12
(3)).
Annulment may be demanded by either of the spouses (section 12(2)).
The impediment of existing marriage relationship (section 13(1)) protects the principle of marital
28
monogamy, typical to the Polish law .
A bigamous marriage may be annulled, unless the previous marriage was terminated due to a
spouse's death or divorce, or by annulment – as these circumstances validate a bigamous marriage.
Validation does not occur if the previous marriage is discontinued through the death of the spousebigamist – as this death results in the termination of both marriages (section 13(3)).
According to section 13(2) FGC, “annulment of marriage on the grounds of one of the spouses
remaining in a previous marriage may be demanded by anyone having a legal interest in such
29
demand” .
The consanguinity (blood relationship) impediment prevents the contracting of marriage by
30
persons related to each other in a direct line and laterally – siblings (section 14(1) sent. 1); both whole
siblings and step-siblings.
This impediment stems both from moral and customary decency and protection from possible
negative consequences for the health of the joint offspring of close relatives. The gravity of threats
presented by marriage contracted despite the consanguinity impediment makes this impediment
irrevocable by court.

26

FGC, section 22: “An action for an annulment and to determine the existence or non-existence of the marriage may also be brought
by a prosecutor.“ More on this topic: PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, ss. 187-189.
See the considerations set by A. Zieliński in: ZIELIŃSKI, A. Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, ss. 124-125.
28
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 48. Moreover, according to section 206 of the Penal Code, bigamy is an offence
against family. The Act of 6.6.1997 r., Journal of Laws 1997, No. 88, item 553 with changes.
29
PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, s. 187.
30
According to section 201 PC, incestuous relations are regarded as an offence against morality.
27
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The circle of persons entitled to marriage annulment due to consanguinity of spouses is very
large, as annulment may be demanded by anyone having a legal interest in such (section 14(2)).
The basis for the affinity impediment lies in the relationship established between the wife and the
husband's blood relatives and between the husband and the wife's blood relatives. The impediment is
included in the legal system for moral reasons. In the Polish law, the impediment exists between
kinsmen in direct line (lineal affinity). Nevertheless, for important reasons, a court may allow marriage
between kinsmen (section 14(1) sent. 2).
Annulment of marriage on the grounds of affinity may be demanded by either spouse (section 14
(3)).
The adoption impediment arises from the fact that the relationship formed between the adopter
31
and the adopted is the same as between parent and child . The impediment also includes simple
adoption. The relationship causing the marriage impediment only exists between the parties to adoption
(section 15(2)) and does not concern their respective blood relatives or kinsmen.
32
The termination of adoption precludes the possibility of marriage annulment (section 15(3)).
Annulment of marriage on the grounds of adoption may be demanded by either spouse (section
15(2)).
2.2

Particular defects of the declaration of will
A state precluding conscious declaration of will is in conflict with the full and free consent of the
1
parties required for contracting marriage. Section 15 (1)(1) of FGC refers this state to the moment of
33
making declarations of will during the wedding procedure . The state may arise from mental illness or
retardation, which are both listed among impediments to marriage. However, it may also have other
causes, both permanent and temporary, also occurring only during the declaration of will to marry. This
includes mental disorders, neurotic conditions, changes arising from somatic diseases (e. g.
arteriosclerosis) affecting a person’s mental state, disorders caused by pharmacological substances,
34
narcotics and alcohol .
Error concerning the identity of the other party on the part of the person making a declaration of
1
will to marry is regarded as a ground for marriage annulment according to section 15 (2)(2) FGC.
Undoubtedly, this error pertains to the physical identity of a person; there is, however, no unanimity in
the doctrine about error regarding a person's civil status.
Error concerning physical identity may occur if the person in question has a twin sibling(s), a
double, or if marriage by proxy was contracted with a person with an identical name and surname.
35
Civil status refers to the properties of a person describing their marital and personal status . For
36
instance, this includes the issue of a person being unmarried, divorced or widowed . Further in this
matter there is the question of the name, i. e. whether the person is actually the one they claim to be.
Marriage under threat means that the person threatened was not able to make a free-will
1
decision or free expression of will about contracting marriage. According to section 15 (1)(3), a threat, in
order to be considered as a ground for marriage annulment, must be illegal; it may be presented by the
other party to marriage but also by a third party; it must cause the threatened person to fear for
themselves or other persons, including the other party to marriage; and it must be related to the
declaration of will to marry. The expected danger may concern life, health, dignity or freedom.
Marriage annulment for the reasons listed above may be demanded by a spouse who has made
1
a defective declaration of will (section 15 (1)(2)). Such possibility ceases to exist “after six months of the
end of the state precluding conscious expression of will, discovery of a defect or discontinuance of fear
caused by a threat, and in any case, 3 years after the marriage has been contracted” (section
1
15 (1)(3)).
2.3

Impedimets to marriage by proxy
Marriage contracted by proxy can be annulled in three instances mentioned in section 16 of
FGC. First, if it has been contracted despite the lack of a court permission required by law. Second, in
the event of invalidity of proxy. Third, if the marriage has been contracted in spite of effective revocation
of proxy. However, annulment is not possible after the spouses have initiated conjugal life.
Annulment may only be demanded by the principal spouse.

31
FGC, section 121(1): “Through adoption, the relationship between the adopter and adoptee is the same as between parents and
children.”
32
Concerns partial adoption or full adoption if it is dissoluble.
33
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 49.
34
See: the Supreme Court, judgment of 22.10.1975 r., V PRN 4/75. In: OSNCP 1976, No. 5, item 90.
35
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 51.
36
Ibidem.
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2.4

Conquences of marriage annulment
Marriage contracted in spite of the circumstances giving rise to invalidity exists until the annulling
judgment is issued. The court ruling cancels marriage retroactively and causes the restoration of the
parties' previous marital status, dissolution of affinity, and return to the previous surname(s) of spouses
who chose to change their surname upon getting married. This way, the judgment creates such legal
status as if marriage had never been contracted by the parties. Only a woman who as a result of the
marriage becomes adult, does not lose that status if the marriage has been annulled (section 10(2) of
37
the Civil Code) .
In a ruling on the annulment of a marriage, the court decides whether and which of the spouses
38
entered into marriage in ill faith (section 20(1) FGC) – the ruling on that issue is beyond the control of
the spouses.
The fact of the conclusion of marriage, even a marriage being subject to annulment, however,
creates certain relations between the parties, the existence of which can not be nullified despite the
ruling on annulment of marriage. It is, therefore, in accordance with section 21 of the Family and
Guardianship Code: “The provisions of a divorce with respect to the spouse, their children and their
property relations will apply accordingly to an annulment of marriage (…)”. Here is revealed the special
importance of ruling on about the acting in ill faith – “(…) the spouse who has entered into marriage in ill
faith is treated as the spouse guilty of the breakdown of the life together”.
3.

DEATH TO ONE OF THE SPOUSES

The natural cause of termination of marriage is the death of one spouse. With the moment of
death of person, their legal capacity is terminated. A person ceases to be a subject of rights and
39
obligations, including those resulting from being married .
In order to recognise the termination of marriage because of the event of death of one of the
40
spouses and to determine the status of the surviving spouse , it is important to establish the fact of
death with certainty. In accordance with Section 55 of the Law on Registry Office Records Act, the proof
of termination of marriage in this case is a copy of the death certificate. On the other hand, according to
section 535 of the Code of Civil Procedure, the proof of death is also a court order of the confirmation of
death. It is needed when there is no doubt about the fact of death of person, but this fact can not be
established and a death certificate cannot be prepared in regular mode (as in section 66 of the Law on
Registry Office Records Act).
It is a matter of discussion whether – upon the possible revocation of the above-mentioned court
ruling due to the fact of the person in question being, in fact, alive, and upon the remarrying of the other
spouse – the marriage of the person presumed death has ended or remains in force. This problem has
41
not been settled by the regulations of the Family and Guardianship Code . The doctrine is not
42
unanimous . According to one opinion, the fact of contracting marriage in good faith terminates the
43
previous marriage , while according to another – the second marriage is bigamous and subject to
annulment under section 13 FGC.
4.

PRESUMPTION OF DEATH OF ONE OF THE SPOUSES
44

Another basis for the termination of marriage is a presumption of death one of the spouses .
According to art. 55 § 1 the Family and Guardianship Code: “If one of the spouses is declared dead, it is
assumed that the marriage is terminated on the date that the death certificate for the spouse is issued.”
The presumption of termination of marriage may be waived in the event of a repeal of the
presumption of death of the person. However, except when the spouse of that person has entered into
a new marriage, and while keeping an additional condition that, while one party of a new marriage was

37

CC, section 10: “(1) An adult is a person who has attained eighteen years of age. (2) A minor becomes adult on marriage. He does
not lose that status if the marriage has been annulled.”
FGC, section 20(2): “A spouse who, at the time of the marriage, was aware of the circumstances leading to the annulment is
considered in bad faith.”
39
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 135; ZIELIŃSKI, A. Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, s. 129.
40
Their marital status, possibility of remarrying and inheritance from the deceased spouse.
41
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 136.
42
PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, s. 244 – in considering the issue of presumption of death one of the spouses.
43
So, for example, says SMYCZYŃSKI, T. In: Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 136.
44
CC, section 31: “(1) It shall be presumed that the missing person died at the moment indicated in the declaration of death. (2) The
most probable moment according to the facts shall be indicated as the moment of the presumed death of the missing person; failing
any available data, it is the first day of the period upon the lapse of which the declaration of death was possible. (3) If the decision on
the declaration of death indicates merely the date of the day, the end of that day shall be considered the moment of the presumed
death of the missing person.”
38
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45

not aware that the spouse declared dead is alive . In the latter situation, the marriage of person who
was declared a dead is terminated with the moment of the conclusion of a new marriage by the other
spouse.
The first marriage did not cease “if the parties to the new marriage were aware that the spouse
46
presumed dead was still alive when the new marriage was concluded” ; conclusion of a second
marriage is considered as bigamy.
5.

DIVORCE

The Polish doctrine of law assumes the principle of marriage permanence, making marriage “a
permanent and usually lifelong legal relationship between a man and a woman who performed the legal
47
action of contracting marriage” . This principle is not identical to marriage indissolubility, so the Family
and Guardianship Code allows the institution of divorce. The institution of divorce allows the dissolution
of marriage during the life of spouses, and it results in the termination of marriage. However, given the
great importance of marriage and the family for proper human development, especially in view of the
48
need to protect the rights of the child , spouses are not free to implement their will concerning the
termination of their marriage. Expressed by the spouses or by one of them, the request for the
dissolution of marriage must be considered by a relevant state court. The acceptability of divorce
depends on the conditions specified by law: favourable ones – which must be present, as well as
negative – the presence of which makes divorce unacceptable. The course of divorce proceedings also
must be an expression of concern for the welfare of marriage and family. Divorce should serve “the
49
liquidation of dead relationships” .
5.1

Favourable circumstances for divorce
According to section 56(1) the Family and Guardianship Code, either spouse may request the
court to order the marriage dissolved by divorce, if there has been an irretrievable and complete
breakdown of matrimonial life between the spouses.
The completeness of such breakdown is confirmed by the dissolution of mental (emotional),
50
physical and economic bonds between the spouses . The absence of mental bonds is of particular
importance in the context of efforts of a spouse or spouses to obtain a judgment of divorce. As far as
the other types of bonds are concerned – the physical and emotional ones – various life situations and
circumstances may lead to their gradual or natural termination. The assessment of the degree of
breakdown of conjugal life is made with reference to subjective opinions of the spouses.
Recognising the permanence of breakdown of marital life requires the conviction that the
spouses will not re-establish it. The assessment of such permanence necessitates the analysis of
51
causes of the breakdown of conjugal life .
5.2

Circumstances excluding divorce
In certain circumstances the law does not allow divorce, despite the existence of positive
indications. According to section 56 (2) and (3), this refers to a situation, when divorce would be
detrimental to the welfare of the minor children of both spouses; if divorce has been requested by the
spouse who is the sole guilty party for the breakdown; and if the decision to divorce is contrary to the
principles of social coexistence.
In the first case, it is necessary to assess the needs of the child, both in property and nonproperty terms. The following questions are of particular importance: a) will the divorce weaken the
bonds between the child and the parent who will not have custody over them, b) will the opinion of one
of the spouses about the performance of parental authority – aimed at denying the other spouse such

45

FGC, section 55(2) sent. 1: „If, after a spouse is declared dead, the other spouse marries again, this relationship cannot be
invalidated on the grounds that a spouse presumed dead is alive, or that his/her death occurred at the time other than the moment
determined in the death certificate. (…).”
46
FGC, section 55(2) sent. 2: „(…) The provision does not apply if the parties to the new marriage were aware that the spouse
presumed dead was still alive when the new marriage was concluded.”
47
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 138.
48
Marriage is the foundation of the family, and “(…) the family constitutes, much more than a mere juridical, social and economic unit,
a community of love and solidarity, which is uniquely suited to teach and transmit cultural, ethical, social, spiritual and religious
values, essential for the development and well-being of its own members and of society (…)” – The Holy See, Charter of the Rights of
the Family, presented to all persons, institutions and authorities concerned with the mission of the family in today's world October 22,
1983,
Preamble,
paragraph
E,
http://www.vatican.
va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_en .html (29.10.2011); see also
resolution of the Supreme Court of 9.6.1976 r., III CZP 46/75. In: OSNCP 1976, No. 9, item 184.
49
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 140. But see also: PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, ss. 229-230.
50
Directives of the Supreme Court of 28.5.1955 r., I CO 5/55. In: OSN 1955, item 46.
51
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 141.
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52

authority – do harm to the child’s upbringing, c) will the divorce of parents be hurtful to the child . In this
context, the said assessment will be affected by such factors as the age of the child, the child’s previous
relations with each parent, sensitivity, health, etc.
The second set of circumstances is supposed to prevent the evasion of marital obligations by a
spouse who, through their reckless attitude towards these obligations, caused the breakdown of
53
conjugal life . This includes the behaviour towards the spouse, children and other close individuals.
The refusal to grant divorce by the innocent spouse prevents the court from ruling a divorce, unless in
the specific case the court decides that the stance of the innocent spouse is in conflict with the
54
principles of social life, e. g. inspired by the intention to annoy or blackmail the guilty spouse .
However, the said circumstances do not apply if the innocent spouse agrees to the divorce, unless the
court decides that the consent has not been given freely or is not considerate of the interests of the
innocent spouse and other members of the family.
The third instance is independent of the other two and forces the court to verify if ruling a divorce
in the specific case would violate the principles of morality in view of the situation of the respondent
spouse or other members of the family. This is because a divorce cannot be a beneficial solution to a
spouse, or a way to avoid the performance of marital and family obligations, e. g. in the case of a
55
serious illness of the other spouse or their adult child . These circumstances may only be invoked by
the spouse not guilty of the breakdown of conjugal life.
5.3

The consequences of divorce
A final judgment of divorce causes the termination of the marriage, but does not restore the
56
situation of spouses from the period before marriage . The couple become unmarried persons, but
their marital status indicates that that they previously were bound by marriage. Affinity between one
57
spouse and the relatives of the other spouse continues even if the marriage ends . Children retain their
status as the origin of marriage. A divorced spouse who changed a previous surname as a result of the
58
marriage may – but does not need to – revert back to the surname from before the marriage . The
ruling on the divorce anew shapes the maintenance obligation between spouses, and the manner to
exercise the parental relation of the minor children. Divorce causes termination of marital statutory
property regime – between divorced spouses arises the commonality in fractional parts.
Extent of the effects of divorce depends on the scope of issues included in ruling on the divorce
59
– in addition to issues decided by the court ex officio (fault in the breakdown of the life together ,
60
61
parental authority , obligation to bear the cost of living and raising / educating a child , the use of the
62
residence for as long as the divorced spouses are sharing accommodation ) the legislature provides
63
possibility ruling of eviction of one of the spouses from shared accommodation , of divide the joint

52

Directives of the Supreme Court of 183.1968 r., III CZP 70/66. In: OSNCP 1968, No. 5, item 77.
SMYCZYŃSKI, T. Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 141.
Idem, s. 143.
55
ZIELIŃSKI, A. Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, ss. 136-137.
56
PIASECKI, K. Prawo małżeńskie, s. 238.
57
8
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property and of the maintenance obligation of one divorcee to the other – at the motion of one of the
66
spouses, as well as of sharing a common accommodation – following a joint motion of the parties.
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ENVIRONMENTAL TAX REFORM:: EXPERIENCE OF SERBIA
Marko Dimitrijević
Faculty of Law, University of Niš
Abstract: The subject of analysis in this paper is normative and legal framework of environmental
taxation in Serbia. To this end, considering the existing legal provisions, where the tax system
introduced environmental benefits in an effort to protect air, water, land and other natural resources.
Also indicates the characteristics and structure of environmental taxes in comparative law and the
experiences of countries that are considered leaders in their implementation Hereinafter, particular
attention is paid to evaluate the effectiveness of existing environmental charges and performing of
specific proposals to improve their effectiveness. Environmental taxes are a relatively new category of
tax, to be introduced in order to protect and preserve the environment, and whose implementation is, for
lack of knowledgeable environmental awareness, accompanied by numerous difficulties.
Key words: environment, environmental taxes, green tax reform, environmental awareness, efficiency
of environmental taxes.

INTRODUCTION
According to the encyclopedia "Environment and Sustainable Development", the environment means "a
complex of influences outside of a body, coming both from inanimate nature, or physical-chemical
environmental conditions, and other living beings, and collectively act to give the body , in the place
1
where lives ". Under Serbian law on environmental protection, pollution is the introduction of pollutants
or energy into the environment caused by human activities or natural processes, which has or may have
2
adverse effects on environmental quality and human health. In Article 74 Constitution of the Republic
of Serbia in the title of "Environment" states: "Everyone has the right to a healthy environment and in
timely and complete information about its condition. Everyone, especially the Republic of Serbia and
Autonomous Provinces are responsible for environmental protection. Everyone is required to preserve
and improve the environment. “Viewed broadly, the environment is referred to as "a set of natural
3
conditions that are necessary for everyday life of man and his socially useful activity." There are two
basic types of measures in protecting the environment including measures based on economic
incentives (market-based) and measures based on the use of coercion by the state apparatus
4
(command action). Economic measures for the protection act preventively on the environment and
among them, the main place has being occupied by taxes, fees and subsidies, for example, taxes on
motor vehicle excise tax on motor fuels, subsidies provided to the airlines and so on. Measures based
on coercion are actually repressive measures (penalties and criminal sanctions), as well as civil
penalties (various forms of compensation). According to the Classification of economic and legal
instruments for environmental protection of the OECD, the following instruments being used for this
purpose: fees and taxes for pollution emissions, user fees, taxes and fines, fees for products,
5
performance guarantees and indemnities. Fees and taxes for pollution emission measures are
especially present in the transition to the direct payments based on estimates and measurements of the
concentration and type of contamination. User charges and taxes applied at the community level:
community, region, etc. Funds collected in this way have been used to finance specific environmental
problems in specific localities, such as waste collection and disposal, improving the quality of drinking
water, etc. Taxes and penalties are the simplest and most easily applicable instrument, which does not
mean that the most desirable and most effective. The essence of these instruments is to equate private
6
and social costs and benefits. When the manufacturer of the penalty payment for costs of pollution, the
marginal private and social costs will be equalized, that is consistent with the third principle of Pareto
efficiency. The manufacturer can reduce pollution by reducing the volume of production or changing the
mode of production. Changes in production methods may result in expenditures for pollution control
devices or increase costs due to switching to another type, more environmentally friendly materials.

1
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Fees for products intended to adjust relative prices of products in order to reduce their demand. Thus,
the funds raised are used financing changed modes of production and most frequently applied in
fertilizers, pesticides, plastics, batteries and the like. Guarantees execution of an obligation of the
manufacturer or service users to deposit guarantees that the respect of environmental protection
7
requirements. Upon execution of commitments, the guarantee returned to the manufacturer. Damages
relating to the role of the state and its commitment to create and guarantee the right of compensation or
regulatory provisions for compensation through fund (e.g. funds for compensation for pollution of water,
etc.).
1.

CONCEPT OF ENIVIRONMENTAL TAXATION
When it comes to being eco-taxes, to take into account the fact that there is sufficient consensus
on what are its constituent elements. Current definitions of environmental taxes are usually assume that
the tax on emissions which rates are determined with respect to the amount and extent of harmful
emissions to the environment, and, in turn, emphasizes that tax on production inputs and consumer
goods the use of which may endanger the environment. In defining these taxes, significant attention is
to the accelerated depreciation provisions and lower tax rates that would apply to the taxation of
8
equipment, the use of which reduces environmental pollution. Since the introduction of environmental
taxes in the tax systems of countries should not expect a significant increase in revenue, because the
"real environmental tax" more as a function of environmental protection and the fiscal dimensions of
these is in the background. The lack of commonly accepted definition of environmental taxes is greatly
impede their classification, and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),
in collaboration with other institutions, compiled a comprehensive database with information on the
9
implementation of environmental taxes in the Member States. Although the concept of environmental
taxes is not officially defined, the European Commission, Euro stat and OECD, environmental taxes are
defined in terms of tax base. Accordingly, environmental taxes each tax form in which the tax base
expressed in physical units of a substance or substances that have a proven negative impact on the
10
environment. Environmental taxes have to aim, by the prices of certain goods and services, to achieve
optimal allocation of resources. Characteristics of environmental taxes is reflected in the fact that they
are present as a strong incentive for environmental protection, which distributes funds to finance
expenditures for public programs that are being introduced to enhance, protect and preserve the
environment. The database of the OECD has shown that among the member of states that apply the
environmental taxes can make a conditional distinction between one group of countries which can be
labeled as a group of the leading countries. In the implementation of environmental taxes (eco-tax
leaders), and other groups of countries, which is also made significant progress in introducing and
implementing environmental taxes. The experience of the leading countries in the implementation of
environmental taxes has shown that these taxes and can generate significant amount of revenue. In this
they succeeded so as during the installation of these types of taxes in their tax systems, attempting to
remove or change distortionary subsidies, restructure the existing tax forms so that they take into
account environmental aspects and the introduction of some new forms of taxes that are "friendly" the
environment. To achieve optimal use of environmental taxes in practice, I think that the experiences of
the leaders in using them must be respected, but also adapted to the needs that exist in relation to the
protection of the environment of those countries that are yet painstaking way of introducing these tax
forms. Among the many experiences in the implementation of environmental taxes we need to take, it
the best and that is reflected in the following facts: the country's leaders, its environmental tax reforms
are not implemented in a "vacuum". Nevertheless, these reforms were implemented outside the
common background that were determined Kyoto Protocol and other international agreements aimed at
reducing the greenhouse effect, which increases global warming. They also found that the most
effective in achieving environmental goals a tax on carbon dioxide emissions, and that the aim of
introducing environmental taxes mitigate disturbances that are created by other taxes, which negatively
affect employment. Their experience has also shown that the introduction of environmental taxes could
jeopardize the international competitiveness. Therefore, in some countries, there was exemption from
tax on emissions in order to increase investments in the energy sector, and then the taxes that the
public understands as extremely regressive and to these forms of taxation may establish a compromise
that is lacking in other types of taxes to establish a balance between fiscal and environmental
objectives. A disturbing level of pollution in Serbia is not only created because the result of economic
activities in its territory but also as the result of specific circumstances that occurred in early nineties.
The Republic of Serbia in 2002 became a member of the Council of Europe, aiming to become a full
7
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member of the European Union. Although legislation in the field of environmental law with European
standards is not the only priority task because the number of international regulations that were enacted
in the field of environmental protection, work on the harmonization of national legislation in the field of
environmental protection with the European Union must continue. The European Union has established
a White Paper on preparing the associated countries of Central and Eastern Europe to join the EU,
laying down common standards in the field of environmental protection. In recent years in Serbia the
design of environmental programs, particularly focused on prevention measures at all levels in order to
avoid adverse effects on the environment. Although environmental taxes provide the ability on
effectively, integrate environmental objectives into the process of economic restructuring in transition
11
countries, political instability, which is present in them, is very limited use of environmental taxes. At
the EU level, we introduced a number of directives of a general nature and specific directives on air,
waste, water, soil, biodiversity and others, which are positive legal regulations on environmental
protection adjusted to the Republic of Serbia. Law on Environmental Protection, which occupies a
central place in the normative system of protection, to provide compensation for pollution, compensation
for the use of natural resources and compensation for the promotion and protection of the environment.
Compensation for the use of natural resources to cover the costs of rehabilitation and reclamation of
degraded areas and the compensation for pollution pay for any pollution caused by waste products,
intermediate products and raw materials that contain harmful substances. While the fee for the
protection and improvement of the environment introduced by local governments, which pay individuals
and legal entities engaged in transport operations and transport of oil, if provided that these fees are
12
paid on the basis of immovable property. The said fees are collected significant funds. Among the
charges that have an ecological function, the most important are the water fees, fees for air, land fees,
fees for the waste, the fee for the Environment, in charge of protection of flora and fauna of a particular
environmental importance as environmental taxes, that in Serbia recently applied.
2.

FEES FOR WASTE

Modern industrial production generates a large amount of waste, as landfill waste is unlimited
capacity, the big problem is collecting and waste disposal. Waste is any substance in liquid, solid and
gaseous state, which occurs as a byproduct in the production process. According to the place of waste
generation, we distinguish between communal and technological waste. Municipal waste consists of
13
waste from households, while technological waste generated in industrial processes in the economy.
Management waste in the field using a variety of ecological benefits should encourage its recycling.
These are the fees for waste disposal, hazardous waste fees, and taxes for the elimination of waste,
14
while the special environmental taxes applied in Germany, Switzerland, Poland and other countries. In
Serbia, this area is regulated by the Law on Waste Management, which is the ratio legis increased
volume of recycling all types of waste, both at central and local levels. Currently, the Republic of Serbia
of economic instruments for waste collection services for the present waste collection and disposal of
the user. The fee is usually calculated per square meter of residential or commercial areas, but may
also be made based on the type of housing from which the waste is, its location, etc.. In Serbia, it is
considering the introduction of new fiscal instruments, which should ensure that all waste that goes to
landfill is subject to tax, which would pay users of the landfill in the form of special compensation. For
disposal of packaging waste, provided the payment of special fees, for which the benefit is determined
15
by the type, quantity, purpose, and a material of the package is made. An interesting example is the
Czech Republic and Slovakia, where the compensation system distinguishes between the basic fee
(payable per ton of waste disposed of at licensed landfill sites) and additional fees (which are collected
on waste disposal at licensed landfill sites that do not comply with the technical regulations that apply to
16
new, modern landfills). The final collection of basic compensation by the local government, while extra
charges occur as stimulant manufacturers to avoid using plants that are built in accordance with the
regulations. In Serbia, the fee for waste collection and generate revenues that are not negligible. The
fiscal and economic instruments are applied in the field of waste treatment applied in many countries.
Environmental tax on waste collection and disposal has been applied successfully in the Scandinavian
11
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countries. Sweden is the taxation of municipal industrial waste effectively reduce the amount of waste
going to landfill and increase recycling volume, while Finland expanded the scope of taxation and the
cans, plastics, including bottles, provided that the cans and bottles that can be reused is exempt from
taxation. In Norway, the introduction of environmental taxes on specific products containing hydrofluoric,
led to an increase in sales refrigerates that do not contain these harmful substances, so that after a
17
period of use can be easily disposed of. The method of determining the tax base for the environmental
tax on waste collection and disposal, water is among the theorists debate on whether the base should
be identified in fixed amounts, or basis to be determined quantitatively, depending on the amount of
waste disposed. Experience with the implementation of environmental taxes in Ireland has shown that if
the tax base is determined in a fixed amount, there will be a total cost recovery and disposal of waste
18
management, nor will these taxes enough to motivate people to reduce waste and recycle more. It is
considered that the payment of compensation by the amount of waste considerably is more effective,
because it increases the recycling of 15-30% and reduces waste in landfills by 30-40%. In this way
cover the costs of waste management and believes that this system equitable, because then people
19
pay a fee for just the amount of waste they produce themselves. In the United States for the payment
of the waste applied the principle of "pay as you throw" (pay as you throw), which involves the use of
different tax rates depending on the amount of waste thrown, which may seem very supportive in
20
increasing the percentage of recycling. This system is in a somewhat modified form applicable in
Germany with great success, but in practice it draws attention to is the use of such waste charges need
21
for caution because they may abuse recycling and illegal waste disposal. Also, the amount of
compensation for the waste can be determined, and depending on the type of waste. My opinion is that
the system of payment for the amount of waste and type of waste should be implemented in Serbia,
because the European countries that have experience in the application of such taxes established, can
be successfully controlled waste disposal problem. In that sense, I shared the opinion of those who
believe that payment should be linked with the actual amount of waste, especially in garbage fees that
are established in Serbia per square meter of residential or business premises, and that where such a
fee would be impossible or costly for the incident that are billed per household. In Serbia, unlike other
European countries a special tax is paid to the landfill, so it must work on its implementation. The
essence of such a tax would reduce the area of the existing landfill, where the tax base represented by
22
the feed to the landfill tax, and taxpayers would all utilities. How the public can often hear the
statement that Serbia has a big problem with illegal dumps (according to some sources, there are over
5,000!) The introduction of such a tax would certainly affect it to take a responsible attitude towards the
problem of waste disposal, as number of landfills cannot increase indefinitely, nor can they be stationed
in any geographic area. Funds collected from fees for waste in Serbia could be used for useful public
dissemination of propaganda, which would raise awareness among citizens about the importance of
environmental protection and increasing the level of ecological culture that is needed above all citizens
of Serbia. The funds could be used to buy special containers for recycling packaging waste. If waste is
understood as "the resources that are on track to be lost," the question is how to limit the loss of as
23
much as possible in relation to the environment and the economy. Prevention of these losses is not an
easy task, and it is essential that citizens and companies to take active part in correcting this problem,
but it is important to become aware of the household and the total cost for the disposal of their waste,
expressed as a compensation for the services of his collection.
3.

WATER PROTECTION FEES AND AIR PROTECTION FEES

Protection of water resources in terms of population growth and increased pressure on water
resources has become an area of great importance for a country. Although the theory points out that the
main disadvantage of environmental taxes determine the amount of harmful emissions, it is considered
that this lack is least pronounced in their application in the field of water, because the pollutant may be
24
relatively easy to identify. In determining the price of water, the goal should be to all users, including
households, agriculture and industry, contribute to the sustainability of water adequately. Bills for water
17
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normally contains a part, which relates to the costs of water supply and water consumption, but the part
that refers to other costs, i.e. fees. In many European and non European countries, the protection of
water is one of the first examples whose regulations are applied to ecological principles. For this reason
the tax is considered as one of the instruments that should cover the cost of water supply and costs that
are caused by its pollution. Ecological tax forms that countries use to achieve this goal, each quite
different, and for this reason it is very hard to make their numerical comparison (at least when we talk
25
about European countries). In Serbia, this area is regulated by the Law on Water, which regulates the
payment of several types of fees: fees for water use charges for water pollution, water protection fees,
and fees for drainage and irrigation charges for material extracted from rivers and water-use fee
26
structures and perform other services. Of these charges single out those in which the very strong
ecological functions, which are primarily for water protection fees and charges for water pollution. The
highest compensation is provided for those taxpayers who do not have secondary treatment devices in
their enterprises. While for taxpayers throughout the wastewater treatment before it is dropped, to
reduce fees by 50% of its height, i.e. the reduction of 25 % of the fee, if the above-mentioned water
purification reduces the concentration of pollutants for the same quantity expressed in the above
27
percentages. Indirect protection of water is achieved and legal solution, which provides that a tax on
income from agriculture and forestry does not pay the cadastral income of the land on which they are
28
constructed levees, canals, constitutions and other objects intended for flood protection and irrigation.
In addition, the Law on Property Tax provided that they do not pay property tax, which includes dams,
29
structures for protection from the harmful effects of water and other facilities. Although the Law on
Environmental Protection in Serbia is very concise and regulates the protection of water pollution, we
cannot but wonder, as the aforementioned legal provisions are applied in practice? Given the fact that
production is at a high level, which at first meant that the chemical pollution of water should not be
significantly expressed, polluters in Serbia are increasing. If we take into account the level of existing
pollution charges, I think that the fees were set too low, so that they do not provide sufficient yield
revenues that could be used to fund specific projects that would contribute to reducing pollution. In
terms of benefit for the pollution and water protection, you should take into account the fact that Serbia
is still in transition and that the population burdened with many duties, I think is very close to the
absolute limit of the tax burden. At the level of the European Union, has adopted the "Thematic Strategy
on air pollution" which set specific goals to be achieved by 2020. and are reflected in the reduction of
the percentage of emissions of certain harmful substances such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide and
30
other particulate matter. In the U.S. interest in the protection of air shows in the adoption of the
"Strategy for a clean energy future", in which scientists have suggested that industrial plants are paying
$ 50 for each ton of coal which is used in production to reduce emissions carbon dioxide emissions by
31
70% in the period 1990-2010. Development and implementation of compensation to be paid to air
pollution (primarily emissions of SO2, CO2 and NO2), differs from country to country. Initially, in
applying these benefits, more attention paid to their function of generating income, but their role in
environmental protection. Fees for air pollution have become a major source of funding for regional and
32
municipal funds for environmental protection, which exists in many countries of OECD. In Serbia, the
fee for the emissions of individual sources of pollution are calculated by the quantity of emitted sulfur
oxides expressed as sulfur dioxide, emitted nitrogen oxides expressed as nitrogen dioxide and the
33
amount of emitted particulate matter. Following the example of solutions that exist in Western Europe,
in Serbia the benefits of air pollution pay if the amount of SO2 emitted into the air more than 100 kg per
year, and NO2 emissions and particulate matter released, more than 30 kg per year, i.e. of 10 kg per
year for particulate matter. In European countries, a distinction is made between so-called basic fee,
which pays for the pollutants in the air to a level that is tolerated and the benefits that the character
sentence (to be paid when the permitted level of emission cross). As the main payers of these fees
34
appear other pollutants in the field of heavy industry and metallurgy industry. In Serbia, the fee for
emissions of SO2, NO2 and particulate matter calculated according to the formula N = N1 x E x Kk
25
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where N - amount of compensation for emissions of SO2, NO2 and particulate matter, expressed in
dinars, N1 - for a fee ton of SO2, NO2 and particulate matter, E - the amount of emissions in tons per
calendar year, Kk - stimulating corrective coefficient that depends on the amount and origin of the
emission. Taxpayers are guaranteed the right to refund fees already paid, or exemption from payment
of the same, if funds are used to implement measures to help reduce pollution below the prescribed
level. Based on the above-mentioned method of calculating the fee, we can conclude that the procedure
of calculation is very complex and therefore, raises the need for operators who possess the appropriate
fee calculated specific knowledge and skills. This is because the environmental tax in order to protect
the very nature of air pollution , perhaps the most difficult to determine the amount of harmful emissions
released into the atmosphere. In most countries of Central Europe, the revenues that are realized in this
way are used to finance local funds for the Environmental Protection (Poland, Czech Republic,
Slovakia, Lithuania and Bulgaria), while in Estonia, Croatia, Romania and the revenues flowing into the
state budget. In Serbia, the funds raised from these fees are used to finance the Fund for
Environmental Protection. Law in some detail regulates the problem of air pollution by harmful
substances discharged into the factory production process, but we must ask what is the air pollution
caused by household use of firewood. Should the consumption be taxed? Data on air pollution caused
by household in this way is very difficult to collect. In countries where there is a standardized market in
which consumers buy firewood, it is considered that those households that have a higher income should
35
file and most of the tax burden of those households whose incomes are lower. The fact is that the
introduction of fees that are a function of air protection in Serbia, followed by a large public outcry, so
that the "taxation of wood used for heating purposes," the degree of resentment grew even more.
Serbia has not been introduced environmental tax on emissions of CO2, but the fees associated with
the motor vehicles achieves almost the same desired effect in reducing CO2 emissions, benefits are
also a way to internalize the costs of its emissions. In theory it is often said that a tax on carbon dioxide
"self-regulatory" because it allows economic agents to freely adapt to changes in the market at the best
possible way, because of tax shifting to the final consumer price increases of products (e.g. leaded
fuel), so also encourages the use of less harmful products (e.g. unleaded fuel). The tax base is the
amount of harmful emissions that are not measured directly, but indirectly determined based on the sale
or import of a single fuel, and as a rule, the tax rate for the highest carbon and lowest for the gas. Funds
collected from this form of payment of environmental taxes are not used primarily to finance green
funds, but to increase fuel whose burning emits a small amount of CO2. Correction coefficient (KK) for
each vehicle is determined and calculated according to the expression Kk = K1 x K2 x K3 where K1 is correction coefficient which depends on the type of engine and fuel, K2 correction coefficient which
depends on engine displacement, and K3 correction coefficient, which depends on the age of the
36
vehicle. U OECD income to collect tax on motor vehicles have the highest yield, as comprising more
than 90 percent of total revenues collected from environmental taxes. Environmental tax which taxed
the use of motor vehicles occur in different modalities, so that in some countries impose taxes paid
when buying and selling cars, the annual taxes on the use of motor vehicles (which include the fee for
vehicle registration fee and road maintenance ), as well as tolls. An interesting example is Romania,
where the amount of annual taxes for the use of the vehicle is determined according to the category of
pollution to which the vehicle belongs. So for all vehicles distinguishes between three types of pollution
that they cause (low, normal and high pollution), which is determined based on mandatory annual or
37
semiannual inspections of vehicles. Serbia is particularly important to regulate pollution that comes
from public transport vehicles, given that we have a situation that the vehicles used for this purpose
sometimes old and more than twenty years, and therefore the air pollution that they cause a worrying.
When it comes to environmental fuel taxation, tax differentiation is because matter in the fuel contains.
In this sense, it is an interesting example of Japan, which does not pay fees for vehicles that use the socalled biofuels, but also reduced fees on vehicles that use fuels which harm the environment less.

4

SUMMARY

The attitude of citizens towards the environment in Serbia is not satisfactory. Although at first
glance, it seems that the existential problems that citizens face every day more important than
35
C. A. Chavez, J. K. Stranlunt, W. Gomez, Controlling Urban Air Pollution Cost by Household: Uncertainty, Prices and Income,
Department of Resource Economic, Working Paper, No.2, 2010., pp. 20-25.
36
Decree on types of pollution, the criteria for calculating compensation for polluting the environment and taxpayers, the amount and
method of calculation and payment of compensation, Article 15.
37
M. Popovici, SIEI, Country Report, Working Paper, Szentendre, Hungary, 2000.
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environmental concerns, it is no excuse for an indifferent attitude towards the care of natural resources.
Natural resources are unlimited capacity and therefore their use should be placed in a rational
framework. However, it seems that the situation in Serbia is gradually improving in that area, because
the state is slowly becoming aware of the benefits of investing in the environmental sector. Optimal
environmental policy to create the appropriate fiscal measures at local and central levels, aimed at
preventing pollution and waste of natural resources. However, the question remains, how to choose the
optimal fiscal and economic instruments for this purpose? Also, as the correct choice of economic
instruments can contribute to correcting the problem of environmental pollution, and select "bad"
instruments, may cause worsening of the problem. For this reason it is very important to respect the
experience, not only in-developed countries in the field of environmental protection are called group of
"leading countries", but the experience of neighboring countries that are close to us, not only in
geography but also in socio-economic and political terms. The application of carefully selected fiscal
and economic instruments encourages saving resources, the introduction of new technologies in
production processes and the changing habits of consumers and producers. In previous reports on the
environmental situation in Serbia is very much resented the absence of such incentive instruments.
Serbia has since done much to create a normative framework that would provide expedient and efficient
environment. On his way to join the European Union, Serbia is in the past ten years has ratified many
international conventions, and adopted a number of laws, which seeks to demonstrate its willingness to
solve environmental problems. Domestic laws have solutions in the tradition of those that exist in the
legislation of developed countries. Environmental benefits that have been introduced to protect water,
air, land and other natural resources are shaped by the principles that exist in comparative law. Of
course, some modifications in their structure are necessary in order to achieve greater efficiency, but,
on the grounds, one set in a quite adequate. Unfortunately, the environmental benefits do not apply to
Serbia, to the extent and intensity to that which would generate visible results in the improvement of
environmental protection. Although there are legal requirements for that status in the field of waste,
management and water protection has not significantly improved. The main reason is that the
environmental benefits in that sphere (as in other areas of conservation of natural resources), cannot be
enforced charge. This mechanism would force the breath fees "life-giving impulse" required to achieve
desired environmental goals. Height of individual fee is not too stimulating effect on certain groups of
taxpayers (primarily those with a stronger economic power), to change their behavior, so in that sense
was necessary to increase them to a certain level. As with all taxes, and here it is necessary to respect
the principle that everyone is taxed in accordance with its economic strength. Perhaps the principle of
justice in environmental taxes should, devote even greater attention than other forms of taxation,
because of their sensitive effect on the psyche of the taxpayer. Citizens do not adopt these taxes,
primarily because they see clearly the purpose of their payments. Therefore, although the public often
hear claims that our citizens do not have a developed environmental awareness, we should ask
ourselves whether these taxes made them sufficiently transparent. If people were confident that the
funds allocated to the payments of compensation for the protection of air, water and waste go into the
budget of certain environmental funds, likely to become conscientious in their settlement.
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ADDED TAX – WHICH SHOULD BE CHANGED? / SELECTED
ISSUES
Dariusz Gibasiewicz
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1.

INTRODUCTORY REMARKS

With great strides we approach the half century of the value added tax existence in the
European Union (earlier European Community). It should be noted that the value added tax was
introduced in the member states through the adoption (implementation) of the First Directive1 and the
Second Directive2. These acts laid down the basic normative foundations of this tax. The First Directive
stipulated its the most important principles, namely the principle of neutrality and the principle of
universality of taxation, which remain valid and vital also today. Currently, the basic legal act regulating
issues concerning European value added tax is Directive 2006/112/EC3 which entered into force on 1
January 2007 having replaced the Sixth Directive4.
The inspiration for writing this article was the publication of the European Commission's Green
Paper on the future of VAT. It is titled: Towards a simpler, more robust and efficient system of value
added tax5. This title indicates that its authors acknowledge that the current EU-level value added tax is
not so simple, robust and efficient as not to require changes. In addition, it must be taken into
consideration that the legal solutions adopted at EU level are also reflected in the legislation of
individual Member States. Thus, the wrong choice of tax instruments at European level results in a
malfunction of the mechanism of value added tax also in the individual member states. In consequence,
the irregularities in the operation of this system can be visible both in the domestic market, as well as in
the cases of transactions carried out between the entities from different member states and also in the
process of exchange of goods and services with entities from the third countries.
The purpose of this paper is to present some of the theses contained in the Paper and to
evaluate the proposed solutions as those that can be implemented in the future. It seems to be obvious
that it is not possible to present in this article all the problems associated with the operation of value
added tax, and this article does not pretend to such a role. However, it is necessary to identify the major
particularities associated with its operation, which because of the scope of this contribution relate only
to the issues on ensuring the neutrality of VAT.
2.

NEUTALITY OF VALUE ADDED TAX

It should be noted that the value added tax in its assumption should be neutral. It can be said
that the principle of neutrality is the main foundation and idea of this tax. It causes very important
implications both for the legislative process and law application, in particular its interpretation. In the
latter case, the principle of neutrality of value added tax is one of the fundamental instrument of
interpretation allowing for a correct decoding of legal norms from legal provisions.
It is therefore necessary to ask whether in fact the system of value added tax is neutral and
whether the elements of this system have an impact on economic decisions and choices of
entrepreneurs who are market participants? Before answering these questions it must be concluded
that it does not seem possible, beyond the theoretical economic models, to create a fully neutral system
of taxation. The same assertion applies to the EU system of value added tax. Different standpoint would
conflict with the economic reality and would be idealizing. On the other hand, it does not mean that the
attempts to introduce changes leading up to the fullest possible realization of this goal should be
abandoned.
1

First Council Directive 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes (OJ EC
71, 14.4.1967, p. 1301–1303, later amended).
2
Second Council Directive 67/228/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes Structure and procedures for application of the common system of value added tax (OJ EC 71, 14.4.1967, p. 1303–1312).
3
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (OJ UE L 347, 11.12. 2006, p. 1, later
amended)
4
Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ EC L 145, 13/06/1977, p. 0001 – 0040, later amended)
5
COM (2010) 695 final version. Green Paper on the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT system. This Green Paper
will be referred to hereafter as Paper.
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Authors of the Paper ask the very vital question of how to achieve and ensure the neutrality of
the VAT system. The key nature of this question stems from the fact that the value added tax - in the
assumptions of the system - is to be neutral to businesses. Its construction shows that its economic
burden should be borne by the final consumer and should not be borne during the intermediate stages
of goods and services circulation, when the transactions are undertaken by entities conducting
economic activity. It must be noted that the neutrality of value added tax has many aspects, and only
their synthesis allows to describe the essence of this principle accurately.
Theoretical aspects of the neutrality of value added tax were presented most extensively by B.
Terra and J. Kajus. They divided neutrality into external and internal. Within the scope of internal
neutrality they distinguished legal neutrality, economic neutrality and neutrality of competition6. In their
view, legal neutrality should be closely associated with the principle of equality. Legally neutral tax is a
tax that can be measured and in which the tax burden is distributed in accordance with its construction
assumptions. Competitive neutrality is maintained when the tax structure does not encourage to vertical
and horizontal integration of business operators. In such a case, businesses using such methods do not
put themselves in preferential situation comparing to other entities. The above mentioned authors also
identified the economic neutrality, which refers to the lack of taxation impact on the optimal distribution
of production resources7. But they made a reservation that the value added tax is not perfectly neutral
economically8. In contrast, the external neutrality is related to the international aspects of the imposition
of turnover taxes. It boils down to a neutral movement of goods across borders tax, which means that
the amount of tax levied on imported goods is equal to the amount of tax levied on domestic products,
while the amount of refund due to the export of goods does not exceed the amount of tax actually
imposed9.
3.

EXCLUSIONS AS DEROGATIONS FROM NEUTRALITY OF VALUE ADDED TAX

The analyzed Paper indicates several areas in which existing regulations seem to be far from the
principle of neutrality. The first is the taxation of public authorities. It should be noted that the regulations
concerning them have special characteristics which provide for exclusion of the vast portion of their
activity from the scope of value added tax. According to the wording of art. 13 Directive 2006/112/EC
states, regional and local government authorities and other bodies governed by public law shall not be
regarded as taxable persons in respect of the activities or transactions in which they engage as public
authorities, even where they collect dues, fees, contributions or payments in connection with those
activities or transactions. However, when they engage in activities or transactions, they shall be
regarded as taxable persons in respect of those activities or transactions where treatment them as nontaxable persons would lead to significant distortions of competition. In any event, bodies governed by
public law shall be regarded as taxable persons in respect of the activities listed in Annex I to the
Directive, provided that those activities are not carried out on a small scale as to be negligible. It is
necessary at the same time to emphasize that there are important differences in the legal provisions of
member states concerning the tasks and forms of activities of public authorities. Furthermore, there is a
kind of "mixing" public and private sector - in many cases, certain services are performed both by the
public entity and private entities that operate in the same competitive market. The exclusion from
taxation only one of the groups of entities operating in a competitive market - the public authorities violates the principle of the fair competition. This is the result of the fact that public and private operators
addressing services or goods to the same group of consumers are subject to different tax regimes public bodies are excluded from the value added tax, while the private operators are the taxable
persons of this tax. Due to great impact of value added tax on the price of goods and services this leads
to significant deterioration of the competitive position of private businesses in the market. In addition, it
must be taken into consideration that entity which is not a taxable person of this tax can not deduct the
input tax. Therefore public authorities tend to purchase goods and services from entities exempted or
not subject to tax. Also, they may integrate their activities by limiting the scope of services provided by
6

TERRA B., KAJUS J., A Guide to the European VAT Directives. Volume I. Introduction to European VAT and other indirect taxes, IBFD 2004,
p. 361.
On the allocation of production resources see KOMAR A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz
1996, p. 63 and next.
8
TARCHALSKI K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów, a dobrobyt, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, p. 51.
9
TERRA B., KAJUS J., A Guide to the European VAT Directives. Volume I. Introduction to European VAT and other indirect taxes, IBFD 2004,
p. 365. Therefore, the cumulative sales tax does not allow for accurate determination of the amount of tax included in the price of a product. It is
not only the violation of external neutrality, but also neutrality of competition. In the situation where a higher amount of tax is refunded for
exported goods than was imposed on such products, the exporter is put in a more favorable position than other businesses. However, in cases
where the amount of tax levied on imported goods is higher than the amount of tax levied on the same domestic products, such policy would
limit imports. On the other hand, if in the price of the exported is included a portion of the tax imposed on them in the country of their origin, it will
adversely affect exports. Furthermore, if the imported goods will be taxed with too low rate, this will have an adverse impact on the economy of
the country of importation of such goods.
7
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third parties and start providing them on their own. It distorts the operation of market mechanisms in the
manifest way. The public body does not make for the selection of suppliers of goods and services by
applying typical market criteria, but tax elements are of important character what is a total contradiction
of the idea of value added tax and its neutrality. The remedy for this situation seems to be treating a
much wider range of activities of public authorities as subject to value added tax. Of course it must be
remembered that not all activities shall be taxable, but only those which are of economic character, as
well as those where there is even a shadow of suspicion that the lack of taxation of public authority
could negatively affect the implementation of the principle of competitive neutrality. Shall not be subject
to tax those activities and transactions for which there is no reasonable possibility of carrying them out
by entities that are not public authorities acting under the special regime.
4.

EXEMPTIONS AS DEROGATIONS FROM NEUTRALITY OF VALUE ADDED TAX

In addition to the tax exclusion, other derogations from the principle of universality of taxation,
and hence the principle of neutrality, are tax exemptions. Purposes of the exemptions in the tax
structures are of many kinds - social, economic, technical. They distort the operation of the system of
value added tax. This is because if there is exempted entity in the chain of production and distribution,
the chain of input tax deductions is “broken”. It results in accumulation of non-deductible tax and “tax
cascade effect” which is characteristic for cumulative turnover taxes. Such situation remains in
contradiction with the fundamental principles of value added tax.
It was rightly highlighted in the text of the Paper that broadening the tax base by reducing the
number of exemptions would increase the efficiency and neutrality of value added tax. Such
amendments would be an alternative to raising its rates. This seems to be particularly important in the
times of the erosion of public finance systems caused by the global crisis. It is also necessary to notice
that the Directive 2006/112/EC still provides for the possibility of exemptions existence in each member
state due to the fact that they were part of their legal systems on 1 January 1978, and in the case of
countries that later joined the European Community on the date of their accession. Such regulations
undoubtedly weaken the effect of harmonization of provisions governing value added tax. It gives rise to
the fact that the same transactions carried out in different member states may be taxed differently - in
some countries they will be exempted from tax, while in other countries they will be taxed. An
occurrence of such situation violates conditions of fair economic competition of market participants
operating in the European market. It is therefore necessary to provide a comprehensive review of
exemptions from value added tax and make significant reduction of their number. Such revision should
include particularly (but not only) the exemptions operating only in certain member states.
5.

MECHANISM OF INPUT TAX DEDUCATION AS A GUARANTEE OF VALUE ADDED TAX
NEUTRALITY

A crucial element of value added tax functioning is the mechanism of input tax deduction. Its
proper operation guarantees the neutrality of that tax. If this mechanism functions properly the
entrepreneur conducting economic activities may offset the input tax. In the result even he is liable to
this tax, he does not bear an economic burden of this tax. Of course, the input tax is deductible only if
the purchased goods or services are used for the purposes of taxable transactions, and more broadly
speaking for purposes of economic activity of which they are part. By contrast, in the case of goods or
services used by a taxable person both for transactions in respect of which VAT is deductible and for
transactions in respect of which VAT is not deductible, only such proportion of the VAT as is attributable
to the former transactions shall be deductible. It is therefore necessary to grant to a taxpayer the right to
deduct the amount of input tax calculated as precisely and accurately as possible. Similar situation will
occur when the goods or services are used both for taxable transactions and for non-economic activity,
i.e. for private use remaining outside the sphere of economic activity. Often, however, it is not possible
to accurately determine the degree of utilization of the goods for the business needs and private
purposes. In these cases, the introduction of some mechanism allowing for lump-sum deduction of input
tax seems to be worthy of consideration . But an introduction of such mechanism can not distort the
general principles governing value added tax by underestimating the deductible amount of input tax.
The issue of possible revisions in the deduction entitlement is also related to the question of
establishing a detailed catalog of goods and services in respect of which their purchase should not
entail the right to deduct input tax. Although the Paper does not elaborate this problem and does not
indicate the need for urgent legislative action in this area, but it seems to be inevitable. It should be
noted that this problem was regulated in art. 17 par. 6 of the Sixth Directive and it is presently regulated
in art. 176 of Directive 2006/112/EC. According to the first paragraph of the latter the Council, acting
unanimously on a proposal from the Commission, shall determine the expenditure in respect of which
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tax shall not be deductible. VAT shall in no circumstances be deductible in respect of expenditure which
is not strictly business expenditure, such as that on luxuries, amusements or entertainment. The second
paragraph of this provision stipulates that pending the entry into force of the provisions referred to in the
first paragraph, Member States may retain all the exclusions provided for under national laws at 1
January 1979 or, in the case of the Member States which acceded to the Community after that date, on
the date of their accession. In particular, the second of these paragraphs contains a provision that
breaches the principle of neutrality of VAT. It enables member states to maintain different scope of
restrictions on the right to deduct input tax. The consequence of this fact is that the business
environment in the member states differ from each other what remains contrary to the principle of
neutrality. In addition, upholding a wide range of restrictions on the right of deduction leads to the
situation in which the economic burden of the tax is borne by the person conducting an economic
activity what is in clear contradiction with the main idea of value added tax.
6.

OTHER BREACHES OF NEUTRALITY PRINCIPLE

The authors of the Paper also point to other problems that cause breach of the rules of fair
competition between the entrepreneurs operating in the EU market. One of them is the issue of special
measures - individual exceptions granting to member states in order to simplify the procedure of
collecting value added tax or to prevent certain forms of tax evasion or avoidance. They have been
provided for in art. 394 and 395 of Directive 2006/112/EC. They can be divided into two groups: first
group relates to the specific measures that could be maintained if the member states applied them
before the entry into force of the Sixth Directive. The second group concerns the special measures
introduced after that date. The legal grounds for the application of the first group of measures are
contained in art. 394 of Directive 2006/112/EC. According to this article Member States, which at 1
January 1977, applied special measures to simplify the procedure for collecting VAT or to prevent
certain forms of tax evasion or avoidance may retain them provided that they have notified the
Commission accordingly before 1 January 1978 and that such simplification measures comply with the
criterion laid down in the second subparagraph of Article 395 (1). Yet art. 395 states that the Council,
acting unanimously on a proposal from the Commission, may authorise any Member State to introduce
special measures for derogation from the provisions of this Directive, in order to simplify the procedure
for collecting VAT or to prevent certain forms of tax evasion or avoidance. Measures intended to
simplify the procedure for collecting VAT may not, except to a negligible extent, affect the overall
amount of the tax revenue of the Member State collected at the stage of final consumption.
Derogations in the individual member states adversely affect the implementation of the principle
of neutrality and make the system of value added tax much more complex. This is particularly
cumbersome situation for businesses operating in different member states. Besides this, derogations
also undoubtedly impair equality of opportunities and economic market conditions for EU businesses,
because an entrepreneur in one member state may be taxed differently than other entrepreneurs in
other member states, although the economic circumstances of the transaction are the same or close
enough that their different treatment is unjustified. Another problem that affects the proper functioning of
the value added tax is the difference in tax rates between member states. This causes the same lack of
uniformity of the size of the economic burden of taxation borne on identical goods and services in
particular member states. This is mainly evident in the economic relationship between an entrepreneur
and a final consumer. This latter person or entity is not entitled to deduct input tax, and therefore the tax
rate, which is one of the most important elements determining how big the tax burden is borne by a final
consumer, can influence their economic decisions. In consequence, the conditions of fair competition
between businesses are undermined, because in the analyzed example the tax rate can influence
consumers' choices and in consequence it determines to some extent consumers` demand for products
from other countries. Of course, the rules governing value added tax provides for specific mechanisms
to mitigate the negative consequences of existing differences in the rates (i.e. taxation of supplies at the
place of destination), but there are serious doubts as to whether they are effective in every case.
Presently, it does not seem possible to introduce uniform rates of value added tax in all member states
– both the basic rate and reduced rates. Yet, the catalogue of the latter should be revised and
shortened to make sure that they are used only in those cases where there are real social objectives to
do so, and in exceptional cases, also economic goals.
7.

HOW TO HARMONIZE EUROPEAN VALLUE ADDED TAX?

The guarantee of the neutrality of VAT is the uniformity of its application in the member states of
the European Union. European legislator must therefore find an answer to a very important question how the system of value added tax is to be harmonized in the European Union? Should these
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regulations take the form of the directive and whether this legal instrument fully serves this purpose? It
must be also noted that member states shall implement the directive into their domestic legal systems,
what may lead to a lack of the uniformity and inconsistency on the grounds of the EU's system of value
added tax.
The Paper contains a number of possible solutions to these problems. First, according to the
Paper authors the application of Council Regulation instead of directives is worthy of consideration. It
would provide for closer harmonization, especially allowing for avoidance of double taxation and on the
other hand avoidance the situation where no tax is paid. Both of these cases are undesirable when the
principles of value added tax are taken into consideration. Second, it is possible to introduce the
regulations of the Council to clarify the provisions of the Directives. Third, as an alternative solution to
this problem the Paper points to the possibility of issuing explanations by the Commission. They would
be information on changes in the provisions regulating this tax. Fourth, poor implementations of the
provisions of the Directive into the legal systems of member states can be sought remedy through the
initiation of proceedings against individual state on their failure to fulfill the treaty obligations. Taking into
consideration the last solution, it must be pointed out that it should not be recommended as an effective
means of the legislation harmonization but only as the subsidiary one. Such standpoint on this issue is
justified by the fact that the commencement of proceedings against member states for infringements of
their obligations is relatively laborious procedure, which also does not lead to immediate solution to the
practical problems of enterprises in the member states. Other above mentioned proposals require
further in-depth examination, which should be done primarily from the perspective of the uniform
application of legal provisions in all member states. It seems that Council Regulation serves this
purpose in the best way, although it also can not fully eliminate the discrepancies that may occur during
a process of law application. It should be remembered that these provisions are applied in twenty seven
different countries with different legal systems and traditions. In addition, it is necessary to create a
mechanism that would allow for the immediate removal of differences in interpretation of European
legislation, whether it is a directive or regulation. This issue is so vital because the uniformity and
certainty of the legal provisions seem to be the most important values, and not the act, in which they are
contained.
8.

INAL REMARKS
The authors of the Paper correctly diagnose the condition of value added tax provisions in
relation to the changing economic circumstances. It should be noted that the Community (now EU)
value added tax system dates back to the late sixties of the last century. Legal constructions and
institutions that could be considered as meeting the expectations of the legislature at that time are not
adjusted to the current economic and social conditions which are of a very high level of complexity. It
entails many questions. Has this system been modified to be able to function adequately in the current
economic reality? Are the changes, which it has undergone in recent decades, sufficient for its proper
functioning today? It seems that they are not. It must be agreed that the system of vale added tax has
developed relatively slowly in comparison with the rate of development of the business environment,
economic development (in particular changes in business models, development of new technologies
and their use in economic transactions) and the growing importance of services. Therefore it must be
appreciated that the debate over the future of EU value added tax and its shape has been sparked.
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COMMON SENSE & INTERNAL MARKET VS. POLITICAL WILL –
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Abstract: The paper presents a discussion of broadly understood EU legislative process where two
forces: on the one hand the wish to optimize the functioning of the internal market coupled with the
common sense, and on the other all kinds of political will pushing towards reaching imperfect legislative
compromise, seems to clash. The paper presents a brief discussion of three factors contributing to such
situation. The summary contains a preliminary proposal for the solution of that issue.
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1.

INTRODUCTION

For some time now there has been an on-going discussion about the quality of EU legislation in
the writings on that subject. The more and more critical opinions refer both to the realm of legislation
technique, as well as to the content of secondary acts passed on the EU level. It is prerogative to agree
with the negative comment on the quality of regulations and directives, even though it seems
reasonable to point to the objective impediments to the present condition such as the multilingual
variety of the EU legislature, lack of competence of services responsible for the translation of normative
acts, or finally the need for the integration of solutions that are rooted in different traditions and systems
1
of various domestic families of law . It is beyond any discussion that there are many European lawyers
who, while reading the EU normative acts, ask the question what the point is, and how a given solution
could be implemented in the domestic law. This paper merely touches that issue, focusing on more
significant issues, ie the quality of the adopted solutions.
Undoubtedly, every EU act is targeted on a certain issue. It seems that the objective precedes
the regulation, at least in the meaning that the EU policy makers first set themselves targets, and the
adopted legal regulations become one of many instruments for reaching them. Naturally, legal
instruments are not (even though some legislators seem to share that opinion) the only instrument for
reaching the objectives of political power, however those days (called the time of regulation and even
overregulation) they are the basic instrument.
The European Union as a political organization does not make an exception in this area. It has
its objectives (stipulated by the Treaty on the European Union and the Treaty on Functioning of the
2
European Union ) that translate into concrete spheres of competence, in particular exclusive
competencies and those shared with the Member States. Each normative act is to implement a certain
objective, it is passed in a certain situation, and that context should constitute a point of reference for
the efficiency of given regulation. Despite the changing over the years character of the Union that
3
evolved from a strictly economic entity towards a more and more political union , the primary objective
of most secondary law acts is the creation, functioning and improvement of the internal market. It does
not seem necessary to convince anyone that the aim of Europe’s fathers (or at least its Treaties) to
make the EU, in the long run, a single economic entity, is far from being reached. Hence, the
importance of regulations pertaining to the internal market that should become legislative priority once
we consider the foundations of European economic integration. Regrettably, it has been proved on
numerous occasions that the internal market, which merits special treatment, is confronted with the
political will (at times of the European Parliament, but more frequently of the Member States)
considerably limiting effet utile of pro-integration legislations. In other words, legislation that could
benefit the internal market often lose with particular interest.
Should we consider the above presented problem solely within the context of peculiar power
game between the pro-integration European Commission, and the Member States striving for retaining

1

See: GRZEGORCZYK, F. Niedoskonałości dyrektyw jako aktów wspólnotowego prawa pochodnego, Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego, 2008 no. 11, pp. 21-27 and the literature indicated there.
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 83 of
30.3.2010.
3
As indicated by the adoption of the Treaty on European Union and the Treaty of Lisbon.
2
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most sovereignty, then the case could be considered in common sense categories. Regrettably, all too
often the “arguments” of participants of that process contradict not just optimization of internal market
functioning, but the very common sense. It is a pity, for it is common sense that should underpin any
normative act.
This paper is to show but a few examples of the EU legislation, where common sense and
internal market lost with a compromise, a political compromise. It goes without saying that the author of
the foregoing is not an enemy of compromise and democracy, which for all we know was based on a
compromise. His intention is to show some examples of legislative solutions that are discrediting
compromises. To present a cross sectional analysis, the quoted examples have been drawn from
various areas of social and economic environment.
Such approach will facilitate the answer whether the EU is really pursuing the postulate of better
regulation.
It is worth noting that this paper is not suggesting a ready made institutional solution. It is rather
to diagnose the root of the problem and start an academic discussion aimed at reaching at least a
partial solution of the problem.
2.

4

SINGLE FINANCIAL MARKET AND DIRECTIVE 2006/43/EC

For some time now the world has been torn by financial crises, beginning with the bankruptcy of
Enron, through the crisis of US mortgage loans, to current global financial crisis especially acute to
some EU Member States, due to their excessive indebtness and practicising the European social
model. The above mentioned crises exert a decisive impact on the structure and functioning of a single
EU financial market that is one of crucial regulatory areas at the EU level. Its proper functioning is both
a natural complement, as well as a prerequisite of free movement of goods and free movement of
persons.
Crisis of US capital markets that took place at the turn of 2000 and 2001 brought to light not only
many flaws in the functioning of the broadly understood system, imperfect accounting, financial
5
reporting and corporate governance . In view of the above, the US legislator took a fast legislative
6
intervention to eliminate the diagnosed faults. Sarbanes-Oxley Act became an instrument applied for
this mission.
The requirement of the audit committee to be incorporated in the Board of Directors became one
of the basic, if not crucial areas to remedy the current situation The committee was prescribed precisely
defined, far reaching competencies. It is worth noting that the science and economic practice elaborated
the appropriate models optimizing functioning of the audit committee. The postulates were almost
ultimate, and they defined the characteristics that committee should possess to prove effective.
The US legislator set up the committee as an integral part of the Board of Directors. Naturally,
these are non-executive directors. The basic competencies of the committee include appointment,
remuneration and monitoring of the external auditor. The members of the committee must meet
precisely described criteria of independence. Audit committee has at its disposal a budget to finance
7
external opinion and consulting .
Experience derived from practice points to certain postulates that must be fulfilled to make audit
committees effective. It is prerequisite to provide such committee with precisely defined competencies,
financial resources that allow financing external, independent opinion, engaging committee members in
functioning of that body, which necessitates selection of proper staff – committee members must be
8
independent and competent .
The EU decided to follow the American solutions. The EU commission stipulated adoption of
2006/43/EC directive, enforcing the introduction of audit committees in public interest entities.
A careful reader must be quite surprised to note wide differences between the adopted model of
audit committee functioning and the American prototype, as well as the postulates of practice and
science.
Regulation of directive 2006/43/EC on the audit committee adopted by the EU is riddled with
inconsistencies. It owes its present shape primarily due to the comments made during the legislative
4
Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and
consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC, OJ
L 157, 9.6.2006, p. 87–107.
5
HEEREN, K.-A., RIECKER, O. Legislative response in Times of financial crisis: New Deal Securities legislation, Sarbanes Oxley Act
and their impact on future German and EU regulation, In: European Business Law Review, 2003 no. 5, p. 595.
6
Sarbanes Oxley Act of 2002, Public Law 107-204, 116 Stat. 745-810.
7
See: GRZEGORCZYK, F. Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie sprawozdań finansowych w kontekście funkcjonowania rynku
wewnętrznego UE, Europejski Przegląd Sądowy, 2011 no. 3, pp. 27-28.
8
DOBIJA, D. Problemy ustalania efektywności, komitetów audytu – istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, In: Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości, 2005 no. 50, pp. 40-41, HELIN, A., WISŁOWSKI, J. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za
sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu, Warszawa 2008, pp. 85-93.
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process. To give an example, The Economic & Monetary Affairs Committee of the European Parliament
ruled that the audit committees are basically redundant, and their functioning will not bring any
beneficial results In turn, the Industry, Research & Energy Committee suggested the audit committees
should have fewer competencies, and the European Economic and Social Committee noted that
9
launching the audit committee will only increase the administrative costs of corporations . It would be
unlikely to expect normative optimization in such a climate of legislative process. By their negative
attitude, the participants of legislative process led to the situation where the legislative initiative of the
European Commission was reduced to verbal mimicking of well founded American solutions and the
postulates of practice and science.
The basic deficiencies of regulation include low guarantees of independence and competence of
the audit committee members, narrow and poorly defined scope of competencies and its multivariant
situation depending on the corporate order. The requirement that it suffices if just one member of the
committee possesses expertise in accountancy and fulfills the criterion of independence borders on
10
sheer nonsense . Many variants of situation of the audit committee makes its real competencies limited
by the competencies of organs within whose framework they were set up (Boards of Directors,
Supervisory Councils, Revisory Commissions). Vague character of regulations leads to including
11
domestic traits, which largely translates into wrecking the integration objectives of regulations .
It seems that current regulation is not sufficient to fulfill the inherent expectations. It should be
remembered that a proper legal regulation makes the basis, a prerequisite of proper functioning of a
system, while it does not become a guarantee. Yet, improper regulation clearly destroys the chance for
the system to function properly.
3.

12

SINGLE MARKET OF ENERGY AND DIRECTIVE 2009/72/EC

The EU has been maintaining its energy policy for many years, and currently its key element is
rd
the execution of stipulations of the so-called 3 liberalization package comprising significant normative
acts implemented in the Member States. The objectives of the EU energy policy are contained within
three dimensions, ie energy security, creating and functioning of competitive market and the protection
13
of the environment .
Proper legal infrastructure of the entity holding the status of electric transmission system
operator (TSO) plays the biggest role in reaching the first two objectives. Reaching the objective of
creating a competitive energy market in the EU is feasible only by ensuring neutrality of the
transmission network. However, this necessitates separating transmission operations (as well as
14
distribution) in case of vertically integrated energy enterprises . Unbundling is the basic legal
mechanism applied in building a competitive European power market; it means separation of power
generation and its sales. The EU power regulation made unbundling become a key legal instrument for
reaching power policy objectives.
It is astonishing that despite a clear standpoint of the European Commission and the univocal
opinion of experts, ownership unbundling of TSO has not become the only model for their operation.
Under the pressure exerted by some Member States (eg France, Greece and Germany) it was finally
decided to launch three “equivalent” models:
TSO meeting the criteria of ownership unbundling, later called a full TSO,
A model of an independent system operator (TSO-ISO),
A model of an independent transmission operator (TSO-ITO).
To make it simple, ownership unbundling excludes a situation when the same person controls,
either directly or indirectly, a transmission system from the one end, and the producer and/or supplier of
power from the other. (TSO and the producer and/or supplier may not be sister companies) Ownership
unbundling also excludes a situation when TSO has control over the producer and/or supplier and vice
15
versa .
In turn, TSO-ISO model stipulates that network assets may be contained within the vertically
integrated enterprise, while transmission operation is entrusted to a separate entity that fulfills certain
requirements. Hence, the regulation is aimed to make TSO-ISO fully independent (pursuant to
9

Opinions formed during the legislative proces discussed in: GRZEGORCZYK, F. Dyrektywa …, op. cit., p. 33.
Art. 41.1 sentence 2 of the directive 2006/43/EC.
Keep in mind that the American legislature, broke the states’ monopoly of legislating in the field of corporate law by introducing at
the level of federal law mandatory audit committees.
12
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal
market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93.
13
On targets of EU Energy Policy, see: KOSIOR, K., Ch. MÖGELIN, Ch. Energy Policy and Energy Law of the European Union, In:
JESIEŃ, L. (ed.), European Energy Security, Kraków 2006, p. 14.
14
MOMBAUR, P. Preparation for the competitive European electricity sector, European Review of Energy Markets, 2008 no. 6, p. 2.
15
In this regulation, effective control is the most important factor.
10
11
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ownership unbundling) and to allow him to operate a network that belongs to another entity. The owner
of the network may be a part of a vertically integrated enterprise, however under certain conditions.
TSO-ISO model does not seem optimal. It should be pointed out that TSO-ISO must fulfill all the
requirements (apart from owning the network) stipulated for the full TSO status. Separate requirements
have been stipulated for the entity that owns the network. Hence, the EU legislator creates a quite
complicated system, within which one company is engaged only as an operator, and the other is solely
the owner of the network. Such corporate structure is costly and encumbered with low efficiency.
Regarding the company owning the network the legislator tries to construct quite unusual corporate
structure, where a subsidiary company is independent in decision making. By this token, private-law
rules of corporate governance have been violated by an unfortunate wording of public-law act. It is
doubtful whether such system will ever function as stipulated by the EU legislator.
The third model of TSO functioning entails an independent transmission operator (ITO). That
model is far different from full TSO capacity. In this model the owner of the network becomes an
operator of the transmission system (analogously to full TSO setup); however, that entity is still
contained within the vertically integrated enterprise, hence it is not de facto separated from power
generation and sales. New legal regulation is aimed at giving TSO independence in this model. In other
words, legal regulation of TSO-ITO model is poised to create such corporate structure that would make
TSO company, within the framework of a vertically integrated enterprise, fully independent. Hence,
there is a revival of the concept to make a subsidiary company, a company independent in terms of
decision making.
TSO-ITO model is astonishing, as it promotes the concept of an independent operator that is a
dependent company of a vertically integrated enterprise. The astonishment is caused by the obvious
fact that the reason for the lack of independence of an operator is attributable to its functioning within
the framework of the above described enterprise. Once we assume that the objective of the regulation
is to “free” a TSO from the vertically integrated enterprise, then leaving it in that enterprise, even under
certain conditions, must seem a moderate success. The EU legislator was naïve to assume that the
introduction of far reaching legal regulations would guarantee independence to operators, even within
such corporate structure.
Within such context it seems necessary to point out the basic problem. On the one hand,
economic and legal analyses conducted by the European Commission and other experts indicated that
the introduction of ownership unbundling is the only reasonable solution in reaching the integration
objective; and on the other hand some Member States, most likely concerned about their particular
issues, affected extensive “softening” of the principle. That is because such a result clearly shows that
the optimal solution has been to a large extent squandered. Reluctance of some member states to
change the current conditions is the only reason for such outcome.
4.

16

SINGLE CONSUMER MARKET AND DIRECTIVE 2011/83/EU

The European Union was founded on economic basis and, as indicated by the foregoing text, it
strived to create a single economic area. However, looking at the far reaching legal regulation of the
economic sphere, it seems rather obvious that uniformity was brought to the law of the EU. One of the
areas in need of uniformity is the contract law; its current differentiation poses, beyond any doubt, high
17
risk to economic activity, and by the same token, hampers functioning of a single market . For quite a
long time there have been postulates to elaborate and adopt a European Code of Obligations.
Consumer law, that has become strongly petrified by the EU directives, is the most striking indication of
the current imperfect condition.
One of the problems of the EU consumer law is attributable to the fragmentation of the internal
market, the result of the minimal harmonization that pervaded consumer law. Differentiation within
domestic legal order leads to disruption of competition, creation of barriers to market functioning, lack of
consumer trust in cross-border transactions, and squandering economic potential of those
18
transactions . Dispersal of consumer law in various directives is another problem of that law. Lack of

16
Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council
Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive
85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88.
17
On differentiation of contract law in the EU, see: TALLON, D., Introduction, In: BEALE, H., HARTKAMP, A., KÖTZ, H., TALLON, D.
Casebook on the Common Law of Europe. Contract Law, Oxford-Portland-Oregon, 2002, pp. 2-3; LYALL, F. An Introduction to British
Law, Baden-Baden 2002, pp. 22-25, YOUNGS, R. English, French and German Comparative Law, London-Sydney 1998, pp. 342351, HULTMARK, Ch. Obligations, Contracts, and Sales, In: BOGDAN M., Swedish Law in the New Millenium, Stockholm 2000, p.
273.
18
See: „Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection”. Survey conducted by The Gallup Organization
Hungary
upon
request
of
Directorate-General
Health
and
Consumer
Protection,
2008,
www.ec.europa.eu/consumers/topics/flash_eb_186_ann_report_en.pdf.
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consistency among various consumer directives and insufficient linguistic clarity are the other
19
consequences of such dispersal .
Hence, it should be assumed (even though that is not a popular postulate of the doctrine) that
the EU is in need of new consumer law that would fulfill the following conditions: it should be based on
full harmonization, encompass widest possible scope, be formulated with utmost linguistic precision, be
internally cohesive and concurrent with the documents that emerge in the process of setting up the
20
foundations of the European Code of Obligations .
Directive 2011/83/EU on consumer rights is the most recently adopted act, even though the legal
21
motion of the European Commission was submitted in 2008 . Viewed against the background of the
foregoing issues and postulates put forward by the doctrine and business, the very motion of the
European Commission is astounding. In the first place it advocated combining just four out of a dozen of
consumer directives (hence it is encumbered with the fault of being fragmentary), then it displays low
22
legislative quality , and only the institution of the consumer right of withdrawal (cooling-off period) was
given general character.
The foregoing theses prove that the motion submitted by the European Commission is
disappointing from the perspective of documented beyond any doubt normative needs of the EU
consumer turnover. The more incomprehensible and disappointing is the text of the finally adopted
directive 2011/83/EU. It suffices to point out that within the vast realm of directives pertaining to the socalled EU consumer law, the new directive provided comprehensive regulation solely to distance and
off-premises contracts (and even here not all are included, due to sectoral regulation in the area of
financial services), while ignoring key issues specified in the Commission’s motion such as consumer
sales and abusive clauses.
Hence, we have a situation where ”a mountain gave birth to a mouse”. A normative act, poised
to lay foundation for the long-postulated reform of consumer law, produced a legal act integrating two
out of a dozen directives. It is worth noting that the European Commission allowed a significant
reduction of the scope of the directive in the course of the legislative process, in comparison to the
motion it submitted. It would be hard to admit common sense to such doing. It is also quite obvious that
the objective of setting up uniform legal framework for single market of B2C relationships has been
doomed for some time.
5.

CONCLUSIONS

The foregoing indicates both the advantages as well as the drawbacks of the EU legislative
process. The very accessibility of the facts testifies to the transparency of the process, which merits
recognition. Also, a serious approach to the evaluation of the consequences of regulations should be
met with approval.
On the other hand, the EU legislative process is not free from shortcomings. It should be
streamlined with the application of various methods, focused primarily on greater care for legislative
quality in the formal sense. This calls for raising the competencies of the appropriate services and
giving due attention to their postulates, should we regard the postulate of better regulation seriously.
As far as the content quality of the adopted solutions is concerned, it should be said that, having
considered the examples, the situation is quite complex. It often happens that the legislative initiative of
the European Commission, poised to be pro-integration, often loses its character in the legislative
process due to political and other, immaterial premises. At this point we are reminded of an anecdotal,
yet sad statement produced in the course of Polish legislative process which says that a camel is in fact
a thoroughbred Arab horse that has undergone a legislative process. The fact is that the content of the
adopted normative acts bears very little semblance to the projects initiated by the Commission. The
situation is often not comfortable since while suggesting certain outcomes, the Commission wants to
reach certain objectives. In turn, the adoption of a really modified act that would not sufficiently execute
19

See: Preamble of Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the
distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and
98/27/EC, OJ L 271, 9.10.2002, p. 16–24 (points 12 & 13); Preamble of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC, OJ L 133, 22.5.2008, p.
66–92, (point 9); Preamble of Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair
business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC,
98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European
Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’), OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, (point 4).
20
The problem has been discussed in: GRZEGORCZYK, F., Jednolity rynek europejski jako determinanta rozwoju prawa
konsumenckiego Unii Europejskiej, In: Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2010 no. 4, p. 933-936.
21
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights {SEC(2008) 2544} {SEC(2008) 2545}
{SEC(2008) 2547} COM/2008/0614 final - COD 2008/0196.
22
See: „Position on the Proposal for a Directive on Consumer Rights”, European Research Group on Existing EC Private Law
(Acquis Group).
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the objectives assumed by its initiator is pointless, and yet it requires significant financial and nonfinancial outlays (particularly those involved in the implementation to domestic legislation). Hence, an
important question should be asked – are the costs of a “compromise” solution that would not guarantee
reaching the set objectives higher than the benefits derived from the adopted regulation.
In this context we must consider the importance of strengthening the position of the European
Commission in the legislative process. Perhaps we should adopt the solutions elaborated by some
domestic parliaments that would empower the Commission granting particularly important projects a
“special clause” allowing the other participants of the legislative process to accept a normative act “as
is” or reject it, and allow the amendments to be made only by a body entrusted with law making
initiative. Such solution would exclude identified flaws and allow taking a large step towards
implementing the principle of better regulation.
Nevertheless, above all we need reflection over the aims of European integration and common
sense of all the participants of the legislative process.
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TRANSFER OF UNDERTAKINGS IN LABOUR LAW AND
THE ADJUDICATION OF THE EUROPEAN COURT – MILESTONES
IN THE DEVELOPMENT OF LABOR LAW
Hans-Jürgen Kleinert
In the aftermath of the leading cases of the European Court to the Council Directives 77/187 and
2001/23 depending the protection of employees in the case of the transfer of an undertaking, an up to
this decisions grown understanding on legal terms was changed. After these decisions the
understanding of the words “undertaking”, “business” “contract” and “employee” in the context of a
transfer of an undertaking was different than before. The author shows how the decisions of the
European Court to Council Directive 77/187 and 2001/23 changed understanding and interpretation of
these legal terms. The European Court shaped law.
Transfer of undertaking - Council Directive 77/187/EEC – Council Directive 2001/23 - Christel Schmidt Albron – European Court - Prevod podniku - Smernica Rady 77/187/EHS - Smernica Rady 2001/23
Christel Schmidt - Albron - Európsky súd
1.

INTRODUCTION

The protection of employees in the case of a transfer of an undertaking and the right of
employers to organize their business has led to discussions for years. Workers want to protect their
rights employers want to decide without legal restrictions. This conflict of interests and the
consequences of the transfer of undertakings have been discussed since the 30s of the last century
1
when the legal consequences of a transfer of an undertaking had not been expressively regulated. This
did not change after the creation of legal rules. When an undertaking is transferred by one party to
another, the EC-Directive 2001/23 as well as the German § 613 a BGB operate so as to preserve, to a
substantial extent, the employee´s statutory and contractual employment rights which he had before the
2
transfer. Similar regulations exist in other European countries.
In the Federal Republic of Germany the central regulation for transfers of undertakings exists
since 1972. It is § 613 a BGB. On European level the regulation for transfers of undertakings was one of
3
the results of the Paris summits in the year 1972. It is the since 1977 existing European Community
Acquired Rights Directive 77/87 EEC followed by Directive 98/50, consolidated in 2001/ 23 EC.
Fundamental legal terms of the rules like “undertaking”, “business”, “employer”, “employee” and
“contract” have not been defined neither in § 613 a BGB nor in EC-Directive 77/87 EEC followed by
Directive 98/50, consolidated in 2001/ 23 EC . Although these terms are basic one finds no definition of
the terms in these rules. But in German law as well as in the laws of other European states to each term
exists a long grown understanding.
In Germany as well as in other European Industrial Countries the beginnings of labor law are
4
dated in the 19th century. The importance grew in the time of the Weimar Republic. When in 1972 §
613 a BGB was created, labor law had a history of nearly hundred years with rich science, wide
literature and elaborated adjudication.
2.
2.1

MILESTONES OF THE DEVELOPMENT
Undertaking and business as “Economic entity”

2.1.1 According its wording the Council Directive 77/187/EEC shall apply to the transfer of an
undertaking, business or part of a business to another employer as a result of a legal transfer or
5
merger.
The terms “undertaking”, “part of an undertaking” and “business” existed in science as well as in
1
NIKISCH, Arbeitsrecht, § 46 II Nr.3; FUCHS/MERKES, Der Begriff des Betriebsübergangs, ZESAR 2010, 257 ff., THÜSING,
Europäisches Arbeitsrecht, S. 164 f..
2
UK: Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006, 2006/246 (TUPE 2006); Italy: Art. 2112 Codice Civile;
del Giudice et al. Diritto del Lavoro,p.204 ff; TILLMANN/ELLER, Anmerkungen zum Betriebsübergang in Deutschland und Italien,
Jahrbuch für Italienische Recht 18, 191,197 ff ; Netherlands: Art. 7:663 f Civil Code; VAN PEIJPE, Transfers, Dismissal and Change
of Conditions in Dutch labour law, NZA Beilage 4/2008, 151 ff; Slovacia: Article 28 ff Labour Code; MARKECHOVÀ/KLIMANOVÀ,
Slowakische Republik pp.1342ff, in: .HENSSLER/BRAUN, Arbeitsrecht in Europa 3. Auflage.
3
WEISS, Europa Europa im Spannungsfeld zwischen Marktfreiheiten und Arbeitnehmerschutz, in Festschrift für Wolfgang Hromadka,
S. 493, 494ff.
4
ZÖLLNER/LORITZ, Arbeitsrecht, p. 27 ff.
5
Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977.
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adjudication when the Council Directive 77/187/EEC was made in Germany as well as in other
European countries. Science and adjudication had distinguished between the economic unit, defined
as company or undertaking and the works or business, defined as “organizational labor unit.” With the
term “works” had been connected the definition “organizational labor unit” as had been used in the
Works Constitution Act. The using of the word “Betrieb” in the text of § 613a BGB made it consequent to
6
use the definition “Betrieb”, well-known from the Works Constitution. This is what happened. It was
defined as “organizational labor unit.” The European Court brought another understanding.
2.1.2. Violent discussions in German science and adjudication the European Court caused with
7
the Christel Schmidt-Decision. Only few could imagine that one could speak of an undertaking or
business when the undertaking or business consisted only of one single person and some simple
equipment. The Christel Schmidt-Decision not only casted doubts on fixed conviction but changed the
understanding of the provision. In the aftermath of the decision seemed possible to become transferee
of
an
undertaking
by
taking
over
one
contract
or
one
single
employee.
nother point was the understanding of the legal terms undertaking and business that had been
expressed in this decision. Up to this decision the takeover of the employees had been seen as a legal
8
consequence of the transfer of an undertaking. Beginning with this decision also the taking over of the
employees leads to a transfer of an undertaking, although in the Christel Schmidt case the whole staff
consisted
of
only
one
single
person:
Christel
Schmid.
Christel Schmid had been employed by the Savings Bank to clean the premises of its branch
office. She was dismissed in February 1992. The Savings Bank wished to entrust the cleaning to a firm
named Spiegelblank that was already responsible for the cleanings of other premises of the bank.
Spiegelblank offered Christel Schmid to employ her and pay higher wages. Christel Schmid did not
agree. She said that the hourly wage in fact would be lower because t he surface area to be cleaned
should increase.
Question was, whether the Council Directive 77/187 EEC covered a situation in which an
undertaking entrusts by contract to another undertaking the responsibility for carrying out cleaning
operations which it previously performed itself even though, prior to the transfer, such work was carried
9
out by a single employee. The European Court approved. In contrary to the German Federal Labor
Court the European Court decided, that a transfer of an undertaking also could be possible if only one
10
employer worked in the entity as well as in the case of absence of transfer of tangible assets and also
if there was no transfer of assets for an independent commercial use from the original contractor with
11
the new contractor.
12
The Merckx decision confirmed this view. In this case 20% of the former staff had been taken
over to the new enterprise. The new enterprise did not take over any other material or immaterial
activities. The European Court stated that these facts did not speak against the transfer of an
undertaking, because material activities had no great importance for car distributors. Continuing an
activity
seemed
to
make
possible
a
transfer
of
an
undertaking.
2.1.3. In the aftermath of the Christel Schmidt-Decision had been discussed whether the loss of
a contract could lead to a transfer of an undertaking. The European Court stopped this discussion with
the Ayse Süzen decision. The Court stated, that the mere loss of a service contract to a competitor
13
cannot therefore by itself indicate the existence of a transfer within the meaning of the directive. In
those circumstances, the service undertaking previously entrusted with the contract does not, on losing
a customer, thereby cease fully to exist, and a business or part of a business belonging to it cannot be
14
considered to have been transferred to the new awardee of the contract. The European Court
emphasized its adjudication that in certain labor-intensive sectors a group of workers engaged in a joint
15
activity on a permanent basis may constitute an economic entity. The Court underlined that such an
entity is capable of maintaining its identity after it has been transferred where the new employer does
6
PALANDT-PUTZO, 34. Edition 1975, § 613 a BGB Note 2; NEUMANN-DUESBERG, Bertriebsübergang und Tendenzbetrieb, NJW
1973, 268 f.
7
BUCHNER, Verlagerung betrieblicher Aufgaben als Betriebsübertragung i..S. von § 613 a BGB? – Zum Urteil des EuGH vom
14.04.1994 – Rs. C – 392/94, DB 1994 S. 1370, Der Betrieb 1994 Seite 1417-1423; BAUER, Christel Schmidt lässt grüßen: Neue
Hürden des EuGH für Auftragsvergabe, NZA /2004 p.14 -17.
8
See: BAUER,Christel Schmidt lässt grüßen: Neue Hürden des EuGH für Auftragsvergabe, NZA /2004 p.14..
9
European Court C- 392/92, 14 April 1994 Christel Schmidt –paragraph 20.
10
European Court C- 392/92, 14 April 1994 Christel Schmidt -paragraph 15; THÜSING, Note 1, Paragraphs 170 ff.
11
European Court C- 392/92, 14 April 1994 Christel Schmidt -paragraph 15; C 232/04 15 December 2005, Güney-Görres
paragraph 42, 44.
12
European Court C-171/94 and 172/94 Note 21 – Merckx.
13
European Court 11 March 1997- Case C-13/95 pragraph 16 – Süzen.
14
European Court 11 March 1997- Case C-13/95 paragraph16- Süzen.
15
European Court 11 March 1997- Case C-13/95 paragraph21- Süzen.
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not merely pursue the activity in question but also takes over a major part, in terms of their numbers and
16
skills, of the employees specially assigned by his predecessor to that task. This lead to the question
one could talk of a “major part, in terms of their numbers and skills, of the employees specially assigned
by his predecessor to that task.”
2.1.4. It was said that while reading the Christel-Schmid –decision one could have the
impression that the European Court wanted to express that it underlay no bindings and needed no
17
legitimation,
the European Court had been acting without the competence of the Council Directive
18
77/187 EEC , the Christel-Schmid – decision was interpretation of law without grounding in the Council
19
Directive 77/187 EEC and in the German Law ,the German Federal Constitutional Court in future
20
should control whether the European bodies respected the competences and the principle of conferral
2.1.5. Nevertheless the German concept of the “organizational labor unit” constringing consisting
of staff and assets was not discussed any more.
2.2.

Transfer without contract between transferor and transferee
2.2.1 According the wording of § 613 a BGB and the wording of the Directive 2001/23 these
rules shall apply to any transfer of an undertaking, business, or part of an undertaking or business to
21
another employer as a result of a legal transfer or merger. The rule speaks expressively of a “legal
transfer.” According the wording of the rules this means a contract between transferor and transferee.
Contract in German law as well as in the law of many other member states means an agreement
22
between two or more parties on the legal obligation to reach a legal success. The idea of a contract is
that the contractual agreement has legal consequences because each partner of a contract in his own
23
autonomy wants the agreed success.
2.2.2. The European Court developed a different understanding. He stated in the decisions
24
Abels, Redmont Stichting and Merckx that a contract is not necessary.
25
Starting point was the Abels-decision. Although the main question of this case was whether
Directive 77/187 is applicable in the case of insolvency - the European Court denied this -, with this
decision the European Court also laid the ground for another important decision. A contract between
transferor and transferee is not prerequisite for the application of the directive. The European Court
begins with the interpretation of the wording and compares the various language versions of the
26
provision. The European Court describes the terminological differences between the diversions that
refer only to transfers resulting from a contract from which may be concluded that other types of
27
transfers such as those resulting from administrative measure or judicial decision are excluded. On
the other side he cites the versions in English (legal transfer) and Danish (Overdragelse) that appear to
28
indicate a wider scope.
Next the European Court examines the relationship between insolvency law, the directive and
the purpose of the directive. He finally comes to the conclusion that the directive does not apply in the
29
case of insolvency. But the Directive has to be applied, in the case of judicial leave to suspend
30
payments of debts of the transferor.
The Bork-decision is the next step. In this decision is clearly said, that the directive has to be applied
even if there is no contract between the transferor and transferee. The deciding point according
31
European Court is the established case-law of the court. The European Court cites one single former
decision and reminds to the purpose of the directive.
“… to ensure that the rights of employees are safeguarded in the event of a change of employer
by enabling them to remain in employment with the new employer on the terms and conditions agreed
with the transferor . The directive is therefore applicable wherever, in the context of contractual

16

European Court 11 March 1997- Case C-13/95 paragraph21- Süzen.
BUCHNER, Note 7, p. 1417.
BUCHNER, Note 7 p. 1417, 1419
19
JOCHUMS, Betriebsübergang: Der EuGH auf Abwegen, NJW 2005, 2580, 2585; BUCHNER, Note 7, 1419, 1422f.
20
BUCHNER, Note 7, 1422f.
21
Article 1 Number 1 a Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001.
22
PALANDT-ELLENBERGER,Einf v § 145 BGB; Italy: Art. 1321 Codice Civile..
23
FLUME, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Das Rechtsgeschäft, § 1 6 a.
24
European Court Judgment from 07.03.1996 C-171//94 and 172/94 Note 30ff- Merckx and Neuhuys; confirmed in Judgment from
20.11.2003 – C 340/01 – Note 39 Abler / Sodexho.
25
European Court of 7 February 1985 C-135/83 – Abels / Administrative Board of the Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de
elektrotechnische paragraph 11.
26
European Court of 7 February 1985 C-135/83 – Abels / paragraph 11.
27
European Court of 7 February 1985 C-135/83 – Abels / paragraph 11.
28
European Court of 7 February 1985 C-135/83 – Abels / paragraph 11.
29
European Court of 7 February 1985 C-135/83 – Abels / paragraphs13 ff.
30
European Court of 7 February 1985 C-135/83 – Abels / paragraphs 13 ff.
31
European Court (Third Chamber) of 15 June 1988,Case 101/87 P. Bork International paragraph 13.
17
18

- 848 -

relations, there is a change in the legal or natural person who is responsible for carrying on the
32
business and who incurs the obligations of an employer towards employees of the undertaking..”
In the following became clear that the European Court wanted the application of the provision
even if there was no contract between transferor and transferee. It had been enough that contracts
existed between transferee, transferor and third parties. In the Redmond-Stichting-decision the
European Court cites own adjudication and the purpose of the directive and comes to the result that one
can speak of a legal transfer in “a situation in which a public authority decides to terminate the subsidy
paid to one legal person, as a result of which the activities of that legal person are fully and definitively
33
terminated, and to transfer it to another legal person with a similar aim.”
2.2.3. It followed the Merckx – decision:Mr. Merckx and Mr. Neuhuys both worked as salesmen
for motor vehicles for Anfo Motors. Anfo Motors was a Ford dealer. Anfo informed Mr. Merckx and Mr.
Neuhuys that Ford would be working with another dealer who would take 14 of the 64 employees
including Mr. Merckx and Mr. Neuhuys . Both disagreed and wanted to remain with Anfo. The question
was, whether there had been a transfer from Anfo to the new dealer.
The Court cites former adjudication beginning with Bork and Redmond-Stichting and reminds the
purpose
of
the
directive.
It
follows
the
clear
statement:
“It is clear from that case-law that, for the Directive to apply, it is not necessary for there to be a
direct contractual relationship between the transferor and the transferee. Consequently, where a motor
vehicle dealership concluded with one undertaking is terminated and a new dealership is awarded to
another undertaking pursuing the same activities, the transfer of undertaking is the result of a legal
34
transfer
for
the
purposes
of
the
Directive,
as
interpreted
by
the
Court.”
The European Court did not discuss that its decisions had been contrary to the wording of the
Council Directive. In none of the mentioned cases existed a contract according the usual understanding
between transferor and transferee. According the mentioned facts existed no “agreement between the
35
parties on the legal obligation to reach a legal success” that according the will of the European Court
became transferor and transferee. The purpose of the Council Directive 77/187 later 2001/23 was
deciding. The other argument was the own adjudication, beginning with the first adding one to another
without literature and adjudication of other courts. Intention of the European Court was the realization of
36
the social purpose of the Council Directive.
2.3.

Contractual and non-contractual employees
2.3.1. According a definition of Hueck, one of the fathers of German labor law, employees are
37
persons who perform on basic of a private contract dependent work in the service of another. Since
38
decades in literature and adjudication had been discussed the meaning of the word “dependent” , but
never had been expounded whether a contract between employer and employee was necessary or not.
39
A contract was fundamental.
It was common opinion according German law as well as in the
understanding of other member states that in the case of a transfer of an undertaking only contractual
40
employees are protected. A working relationship requires according German law a contract between
employer and employee. The European Court has another position: Transferor of the employee
according Directive 2001/23 also may be an undertaking without however being linked to the employee
41
by a contract of employment. In the result this means a widening of the protection on non-employees
of the transferor.
2.3.2. Up to the Albron Case it was in the opinion of the majority that the provisions for the
42
transfer of undertakings do not apply for temporary agency workers in user undertakings. It was
common opinion according German law that in the case of a transfer of an undertaking only contractual
43
employees are protected. A working relationship requires according German law a contract between
employer and employee. Facts:
Mister Roest was employed by Heineken BV from 1985 until 1st of May 2005 as staff member in
the catering department. He was assigned by Heineken BV to Heineken Netherland , a company which
st
supplied until 1 of May catering at various locations to employees of the Heineken group. The catering

32

European Court (Third Chamber) of 15 June 1988,Case 101/87 P. Bork International paragraph 13.
European Court of 19 May 1992, Dr. Sophie Redmond Stichting v Hendrikus Bartol and Case C-29/91 paragraph 21.
Judgment of the Court (Sixth Chamber)7 March 1996 Joined Cases C-171/94 and C-172/94 Albert MERCK X paragraph 30.
35
PALANDT-ELLENBERGER,,Einf v § 145 BGB; Italy: Art. 1321 Codice Civile.
36
SCHLACHTER , Betriebsübergang bei „eigenwirtschaftlicher Nutzung“ von Betriebsmitteln des Auftraggebers, NZA 2006, p. 80, 81.
37
HUECK-NIPPERDEY I 6. Auflage, § 9 II , III.2; Preis: ERFURTER KOMMENTAR, 11. Auflage, § 611 BGB Par. 34 ff..
38
See PREIS, Der Arbeitsvertrag, II A 50 Numbers 1ff.
39
Netherlands: Article 610(1) of Book 7 of the Netherlands Civil Code (Burgerlijk Wetboek).
40
GAUL, Aktuelles Arbeitsrecht 1/2011, 250.
41
European Court of 21 October 2010 Albron Catering BV v FNV Bondgenoten and John Roest Case C-242/09 Par. 32.
42
GAUL, Aktuelles Arbeitsrecht 1/2011, 250;ERFURTER-KOMMENTAR-PREIS, § 613aBGB Note 67
43
GAUL, Aktuelles Arbeitsrecht 1/2011, 250.
33
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activities were transferred to Albron. Roest entered the service of Albron as a member of the catering
service. Mister Roest wanted the same conditions at Albron as he had had at Heineken.
The European Court first repeated the definition of the person of the transferor. Transferor is the
party which by reason of the transfer looses the capacity of the employer. According the European
Court from the wording of Article 3(1) of Directive 2001/23 follows that the protection conferred by the
44
Directive can be result from a contract as well as from an employment relationship. The employment
45
relationship is not subsidiary to the contractual relationship. Result is that also the employees are
protected, that had a non contractual employment relationship to the transferor and a contractual
relationship to another employer. The European Court says that this was emphasized by recital 3 of the
46
Directive, which underlines the protection of the employees in the case of a transfer of an undertaking.
The European Court came to the result that also temporary agency workers that work in the user
undertaking are employees of the user undertaking in the case of a transfer of an undertaking from the
user undertaking to another firm. Although the European Court stressed, that this result had been the
result of the special facts of the case, nevertheless after this judgment one can say that a contract
between employee and employer is not compulsory to give the employee protection in the case of a
transfer of the undertaking in which the employee works. The decision has been criticized. In literature
47
is said that the decision will have consequences only in a group of companies. But it is also expected,
48
that the German Federal Labor Court will follow the European Court.
3.

RESULT – OWN OPINION

Decisions of the European Court rendered in a different context have been commented as bold
49
forward-looking securing the validity of the European law. With the described interpretation of law
terms, that are basic for the rules for the transfer of undertakings, the European Court set milestones.
The meaning of the words undertaking, contract and employee in the context of Council Directive
2001/23 have changed. Result is a widening of employees´ protection.
In the center of interpretation have been scope and reason of the Directive. Repeatedly the
European Court focused on reason and scope of the Council Directive as deciding criteria. Important is
50
to “ensure that the rights of employees are safeguarded in the event of a change of employer.”
The European Court avoids discussing literature and adjudication of the Courts of the member
states. He cites his own decisions. He creates an autonomous own tradition of European adjudication.
51
From this the European Court develops a new understanding from case to case. On the basic of the
referred questions the Court creates new law. The results may be unexpected. The methods of the
52
European Court are criticized as arbitrary. But each decision is in concordance with the reason of the
Council directive. In a European Union consisting of 27 different countries with different historical,
political and philosophical background this may be the best way to develop European law.
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REPRESENTATIONS AND WARRANTIES IN CONTINENTAL LAW
CORPORATE SALE AND PURCHASE AGREEMENTS
Dominik Horodyski
Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration

Abstract: The purpose of this article is to present the institution of representations and
warranties, which is a structure that stems from common law. In current practice of commercial
transactions in Polish law the clause containing representations and warranties is widespread, being an
example of introduction of foreign practices previously unknown to continental law. This practice is a
consequence of mutual influences of common law and civil law, therefore it causes many problems of
interpretation. Although the representations and warranties are well established and are recognized in
Polish legal system, new problems concerning this institution constantly appear. The task of this paper
is the analysis of representations and warranties in perspective of Polish legislation as well as in the
view of continental law system. On this basis, it will be made an attempt to answer the question
about the legal nature of representations and warranties under continental law system.
Key words: representations and warranties, corporate sale agreements, corporate purchase
agreements, common law clause, comparative law.
1.

INTRODUCTION

Representations and warranties are present in various types of agreements. However, the basic
kind of contract that contains this type of clause is a contract of corporate sale. Corporate sale
agreement concerns mainly the transfer of ownership of company, shares, merger and acquisition.
Hence, each such transaction is built up on a model of purchase agreement. Such contracts are
complicated and should include i.a. adequate protections of rights of the parties. This aim is generally
reached by providing numerous statements called ‘representations and warranties’.
Although this practice has long history in common law, in continental law it is rather a new
tendency, which is now developed. That is why, representations and warranties should be always
considered in the view of common law rules. On the other hand we need to keep in mind every time,
that the clause coming from common law may not trigger relevant legal consequences. Regardless of
common law rules, civil law system has its own principles that should be taken into consideration every
time when foreign structures are applied.
2.

DEFINITION OF REPRESENTATIONS AND WARRANTIES CLAUSE IN THE VIEW
OF COMMON LAW

In common law, representations and warranties are considered to be two, separate
institutions, whose application causes different legal consequences. A representation is a collateral
statement, either by writing not necessarily inserted in the agreement, or orally, of such facts or
circumstances relative to the proposed matter, as are necessary to be communicated to the
1
underwriters, to enable them to form a just estimate of the risk. A representation, may be either
affirmative, as where the insured avers the existence of some fact or circumstance which may
affect the risk; or promissory, as where he engages in the performance of something executor.
A representation can be considered for any action, which aims to make a statement about certain
facts. A representation can be issued both explicitly and implicitly. The form of representation is
arbitrary, since it can be made orally and in writing. In the case of making false or misleading
statements, the person who has done so will answer for torts, and the injured party may withdraw
2
from the contract. It is upheld as well, that a representation, that has been declared before

1
The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000
(http://www.constitution.org/bouv/bouvier.htm).
2
A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. Published 1856
(http://dictionary.findlaw.com/).

- 852 -

concluding an agreement, if repeated in the substance of that agreement, can be considered as a
3
warranty.
A warranty, on the other hand, is construed as a contractual term, that guarantees the truth
4
of that term. According to jurisprudence, a warranty is a promise or an assurance that the
statement of a party concerning the subject of the contract reflects the reality, and subsequently,
the other party may rely on such statement. The aim of this institution consists in the fact that, the
other party to the agreement does not have to verify the truth of information included in the
warranty clause. Thus, the other party can act in reliance with the statements that have been
5
warrantied. Warranties are made within concluded agreement and they constitute a part of it,
separate from the main obligation but remaining in material connection with the principal
6
obligation. That is why, there can be no doubts that a warranty clause is a contractual term,
whose content imposes contractual liability if the facts, that have been warrantied, are not
consistent with the reality. Such liability is construed upon the risk principle, it is therefore
regardless of the knowledge or the fault of the party that provide such warranty.
Violation of a representation is qualified as a tort, while the breach of a warranty is taken as
improper performance of the obligation, which provides for the other party a right to seek
7
damages. There is a material difference between a representation and a warranty. A warranty,
being a condition upon which the contract is to take effect, is always a part of the written terms,
and must appear on the face of it. Whereas a representation is only a matter of collateral
information, and makes often no part of the agreement. A warranty being in the nature of a
precedent condition, must be strictly and literally complied with it. However, it is sufficient if the
representation is true in substance, whether a warranty is material to the risk or not, the insured
stakes his claim of indemnity upon the precise truth of it, if it is affirmative, or upon the exact
performance of it, if it is executor. It is sufficient if a representation is made without fraud, and is
not false in any material point, or if it is substantially, though not literally, fulfilled. A false warranty
avoids the policy, as being a breach of the condition upon which the contract is to take effect, and
the insurer is not liable for any loss though it does not happen in consequence of the breach of the
warranty. A false representation is no breach of the contract, but if material, avoids the policy on
the ground of fraud, or at least because the insurer has been misled by it.
Taking into account aforementioned distinction, in common law the use of different
representations and warranties is a standard procedure that enables to protect, to the highest
extent, interests of the parties to agreement. It provides as well a special assurance that
guarantees certain conditions of the subject of contract. Of course the scope of these statements
constituting representations and warranties will vary pursuant to the considerations of the parties,
i.e. pursuant to the kind of agreement, its complexity etc.
Breach of representations and warranties is the most common cause of litigation in corporate
sale agreements. Parties should be very careful in determining the breadth and scope of the
representations and warranties they are willing to make. Following is a general list of common
representations and warranties that a purchaser will normally request a company it intends to acquire to
make in the agreement. They concern i. a.: organizations of the acquired company, the authority that
the company has, the capitalization which includes the amount of stock capital, kinds of shares, special
privileges as to shares, financial statements, title to properties; liens; condition of properties; matters
concerning taxes; absence of undisclosed liabilities; absence of certain changes prior to a stipulated
date; intellectual property rights; trade secrets and customer lists; pending litigations; compliance with
laws; insurances; warranties of products; products liability claims; labor relations and employees’
8
matters.
Representations and warranties cover virtually all aspects related to the substance of the
agreement. This is a comprehensive regulation under the common law, because the buyer must take
care himself of protecting his own interests having in mind caveat emptor doctrine (let the buyer
beware). According to the accepted definition, this doctrine means that if the buyer does not receive a
guarantee of the quality or characteristics of subject of the agreement or the seller fails to make

3

GESSEL-KALINOWSKA VEL KALISZ, B. Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów), p.165; SZLĘZAK, A., GARDOCKA, H. Ponownie o representations and
warranties w umowach poddanych prawu polskiemu, p. 34.
4
SPEIDEL, R. E., RUSCH, L. J., Commercial Transactions Sales, Leases And Licences, p. 201-207.
5
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warranties that subject of the agreement has no flaws, the buyer will not be able to claim compensation
9
for damage suffered from the faults of subject of the agreement.
Thus, the buyer is obliged to examine the subject of sale in order to detect potential defects,
he may also require the seller to ensure that certain defects do not exist or that object of the
contract has certain characteristics. Representations and warranties are a sign of caution,
therefore, the buyer depends on the fact that acquired properties have certain features, if they do
10
not possess relevant qualification the vendor shall bear responsibility. It should be noted that the
seller will be responsible in any case if his action will be classified as fraud, which is defined as the
unfair practice of violating the trust of the other, aimed at achieving certain benefits. In common
law jurisdictions fraud is treated as a tort, it will therefore not be dependent on any of the
provisions contained in the contract. Likewise with the compound statement - representations,
which may or may not be incorporated into the contract.
Representations and warranties are two separate institutions of common law. Their origin,
application and liability rules are different. Violation of a warranty embodies a fact that the seller
has promised that the object of the contract has certain characteristics and he did not keep his
promise. The recipient of warranties does not need to believe in their content but has the right to
believe in their truth, the aim of warranties is the buyer's exemption from the obligation to verify
11
whether the declared state corresponds to the factual state of acquired properties. On the other
hand, liability for misrepresentation will be imposed on the seller if he makes a false
representation, which incites the buyer to conclude the contract. The criterion of the truth of the
12
representation is crucial.
Moreover, when incorrect representation was made, the buyer would
have to prove that he relied on the false representation, and more importantly that his confidence
13
had reasonable grounds.
The demonstration, therefore, that there was a violation
of a representation is more difficult on the basis of common law than in the case of proven
violations of a warranty, in which case the buyer should prove just the fact that the submitted
warranty was untrue. It is pointed out that the buyer can win a case relying on the breach of
14
warranties, even if his earlier plea alleging infringement of representations was dismissed. Other
weighty differences relate to the issue of damages. The doctrine states that the amount of
damages for breach of a warranty can be higher than in the investigation benefit from the tort
claims raising from violation of representation. While in the first situation, damages should put the
buyer in such a situation in which he would have been if a warranty had been true, then in event of
violation of representation, the buyer could only claim compensation for factual damages to
property that he suffered. There is no doubt that such damages may be much smaller, also the
15
pricing is often very complicated. The claim made in tort law, in case of false representation
entitles the buyer to cancel the contract. Such opportunities are not provided on the ground of
liability ex contractu by using a claim based upon breach of warranties.
In fact, the division of the representations and warranties in practice is not clear. The
submission of a warranty as stated above does not require the use of certain words. Neither the
creation of liability for misrepresentation requires the use of some special wording, e. g.
‘represent’. Frequently such word is not exploited. It is a practice that corporate sale agreements
do not use legal vocabulary but instead they utilize the ordinary language. That is why it can be
very difficult to clearly identify whether there was a warranty and/or a representation, or whether
the provision contained in the agreement was merely the opinion of the seller or his
16
recommendation of the substance of the contract, breach of which has no legal effect.
The combined use of both institutions are accepted in major business transactions and the
legitimacy of such operation is variously argued. First of all, the clause "Representations and
warranties" gives contracting parties a feeling that by such treatment their interests are better
protected. Violation of the provisions included in such clause will be qualified in the view of both

9
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contract law and tort law, and therefore, the scope of what instruments buyers will be able to use in
case of breach of such representation and warranty will be broader. The construction of
representations and warranties suggests that the parties' intention was to develop these provisions
17
in such a way as to make use of both claims. This design is usually reduced to make a
representation on some of the facts and then, the vendor using the warranty institution guarantees
the truth of such representation, thus making it a contractual provision. In a case of the inaccuracy
of a provision built that way, the buyer will, depending on the purpose that he wants to achieve and
the possibility of evidence in this regard, argue that there was a breach of a warranty (as the
promise made by the seller that the state complies with declarative real situation has been
compromised) or of a representation (because the seller made a false statement in which the
buyer relied when concluding the contract). It can also happen that buyer knew that the statements
provided by vendor are false and he still entered into a contract. In this case, his claim on the basis
of tort law will not lead to legal consequences. Here we have the lack of a fulfilled premise that the
buyer relied on the statements made. If the buyer enters the agreement despite his knowledge that
these statements are untrue, he accepts such condition, which means he does not act in reliance
on vendor’s statements, but instead he acts on the basis of his own knowledge about the subject of
18
sale and its disadvantages. So, in this case, the buyer will be able to pursue their claims solely
on the basis of contractual liability.
3.

CLASSIFICATION OF REPRESENTATIONS AND WARRANTIES IN THE CIVIL LAW
SYSTEM

Representations and warranties clause is generally recognized by many jurisdictions based
primarily upon civil law system. This clause lacks legal background in reference to civil law, it was
introduced, utilized and widespread by practice and now has its stable place in global business
transactions. Following there is a brief summary of different legal systems that are governed by civil law.
In Luxembourg, representations and warranties are understood in the same way as in the United
States and, furthermore, they have become a necessary part of any purchase agreement. It is pointed
out, however, that while under English law the caveat emptor principle prevails, a mark of Luxembourg
law recognizes the existence of the general duty of good faith, which imposes on the parties to an
agreement a duty of loyalty towards each other, to respect each other’s interests and, more particularly,
to act without fraud, malice or willful misconduct (faute lourde). The foregoing would explain why
Luxembourg lawyers are more willing to rely on the other party’s duty of good faith, without insisting on
19
detailed representations and warranties, as any common law lawyer would do.
In Argentina both terms are used interchangeably and are widely used in local and international
practice. It is also stressed that, representations and warranties are usually drafted pursuant to the
results of the due diligence process and that, as in many other jurisdictions, representations and
20
warranties are supplemented by schedules.
Although representations and warranties are not expressly recognized by Russian law and have
not yet been examined by Russian courts, they are widely used in M&A practice. Nevertheless in
corporate sale agreement concerning acquiring a company purchasers always try to obtain adequate
representations and warranties from sellers - otherwise there is the risk that sellers may only be liable
for the mere transfer of title to the shares, leaving whatever relates to the target company itself (such as
its financial situation, the existence of its assets or the absence of undisclosed liabilities) outside the
21
scope of contractual indemnities.
Regarding representations and warranties, they are widely known in Chinese practice.
Nevertheless, under Chinese law, unless otherwise agreed by the parties to the agreement, if the party
in breach of a representation or of a warranty knew or ought to have known that such representation or
warranty was untrue, the other party shall be entitled to modify or set aside the agreement if: the breach
seriously damages its interests; or it is believed to go to the root of the agreement. Furthermore, it is
stressed that under Chinese law, representations and warranties deemed unreasonable or unfair to one
party can be set aside, and that at the same time, if Chinese law were the applicable law, it would be
preferable to clearly state the consequences of the breach, as well as the method for calculating
damages, as the concepts of representations, warranties and conditions are not well distinguished
22
under the law.
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In French legal system the ‘representations and warranties’ are a set of assertions made by one
party, or by both parties, to deliver a certain amount of information, whether factual or legal, which are
not indifferent to the conditions under which the recipient of information has consented to the operation.
The aim is to give the recipient of the statement constituting ‘quasi-guarantee’ the right to complain to a
judge, the gap between reality and substance of the statement. The representations and warranties are
often formally integrated into the content of the contract, that is to say they are not just in the preamble,
which is a way of marking their legal scope. The representations and warranties may have a contractual
value in French law. This is certain with regard to statements which, by the natural sense that must be
assigned to them, are guaranteed. The situation is even clearer when a statement guaranteeing its
accuracy is made, and it is stating that the implementation of the relevant security would reduce the
sale price. However, there are pure statements whose wording seems to be detached from any
commitment, so that it is hard to ascertain their exact scope. In such cases the court will often take
casual appreciation. There are cases where the judge considers no effect of neutral statements – e.g.
where the transferor, after saying that there is no other debt than the balance sheet of the company
disposed of, adding that in case a hidden liabilities proved, he would be informed by the buyers and
made even participate in discussions with creditors. While it is clear that the statement in the form of
recognition is not consistent with reality or is purely formal and it was requested by a contractor in a
strong position, there is no possibility for such statements to be taken into account. Regardless of their
contractual scope, the statements made in the contract can be a source of liability. Thus, their content
23
can help identify the breach or the existence of a fraud.
4.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES UNDER POLISH LEGAL SYSTEM

In Polish legal system the representations and warranties are well recognized. They are
omnipresent and are commonly used in corporate sale agreements, but their legal nature has not
ceased to cause problems, both for practicing lawyers and doctrine of law. The meaning of
representation and warranties in Polish legal system is not coherent. In fact, many difficulties have
arisen as to application, meaning and most of all legal consequences that representations and
warranties bring to parties. Firstly, it must be pointed out that representations and warranties are
considered to be an implementation of foreign law system to Polish corporate agreements. The
implementation and the use of foreign structure is possible due to legal authorization that is
provided in civil law. The basic provision applicable to the possibility of implementation foreign
24
patterns into the Polish law of contracts is art. 353¹ of the Civil Code which provides that the
parties to a contract may arrange the legal relationship as they deem proper on the condition that the
contents or the purpose of that contract are not contrary to the nature of the relationship, statutory law
and the principles of community life. As it appears, this provision does not only cover implemented
patterns from other systems of law, but its scope is much wider. Art. 353¹ of Civil Code sets forth
the general principle familiar to the civil law, namely the principle of freedom of contract.
Contractual freedom is defined as the power to shape the subjects of legal relationship which bind
them through bilateral or multilateral declarations of intent. In particular, the freedom of contract
includes not only an autonomous and free decision of the parties to conclude a contract but also
the mutual intent as to the content of the agreement. Thus, the contracting parties may select one
of agreements codified by the law, they may change it, or withdrawing from the Civil Code
25
regulations create an unnamed contract. Especially the latter competence is extremely important
from the point of view of economic activity for which the possibility of flexible, mutual obligations is
the basis of the operation. That is why, although the representations and warranties are not
recognized by Polish legislator, they have their place, and can be legally used by parties.
Another question arises as to what approach would Polish courts take when confronted with
representations and warranties. This issue still needs to be developed because by now, courts
have not examined this institution as a separate legal construction and therefore, the clause
containing representations and warranties is tested in the view of civil law rules. There are two
dominant ways concerning how to treat statements that are formed under the clause of
representations and warranties. Having no legal background concerning this institution in civil law
system, jurisprudence and law doctrine are compelled to exploit domestic theory and treat the
26
Reps like a declaration of intent or a declaration of knowledge. Of course there are totally
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different consequences that follow accepting one or the other point of view. When we treat them as
declaration of knowledge, we cannot derive any legal consequences from their content because in
27
civil law no legal consequences can be derived from declaration of knowledge. Only upon
declaration of intent some legal consequences are erected. If we analyze the aims and reasons
why the representations and warranties have been submitted, it is clear that parties to an
agreement wanted to create a legal obligation that constitutes a specific assurance guaranteeing
that the object of the agreement has certain qualification and characteristic. Taking into account
the true intent of parties and the goals they want to achieve, it must be agreed that representations
and warranties submitted by parties and placed in the agreement must be viewed as a declaration
of intent and be examined by the courts as such. Obviously the division on representations on one
hand and warranties on the other has no legal meaning under Polish legal system. It is only the
matter of convention and it is up to parties if they name their statements as representations,
warranties or both representations and warranties. This is due to lack of legal connection between
common law and civil law when it comes to legal consequences bound with this institution.
Violation of certain statement of an agreement will be obviously ascertained in the view of civil law,
that governs contractual obligations in Poland, and in the rest civil law countries.
Regarding legal sanctions in a case of breach of representations and warranties, multiple
issues may be placed at stake. Firstly, what guarantees does the injured party have to claim his
rights and seek damages in court? In common law system, as it was presented above, there are
many legal references like cases, business practice, common law rules and laws that are helpful to
establish the grounds for liability and therefore to utilize different means of asserting one’s rights in
the court. Under Polish legal system such interferences do not exist. By now Polish courts have
not dealt with representations and warranties, so that we do not have any traces of what approach
may the court take. On the other hand, it is very probable that each statement covered by the
clause named simply as ‘representations and warranties’ will be examined by the court individually.
The court will try to interpret the real intention of the statements made by parties and to ascertain
what provisions, included in the Civil Code, can be applied in each case for each statement. In
fact, our legal system provides few solution as to how the representation and warranties can be
acknowledged. The most appropriate approach states that many of statements that parties made in
the agreement can be construed as a warranty of defects, which is a legal institution included in
art. 556-576 of the Civil Code. According to art. 556 § 1 The seller shall be liable to the buyer if the
thing sold has defects which reduce its value or utility with respect to the purpose stipulated in the
contract or resulting from the circumstances or the destination of the thing if the thing does not
have the properties about which he assured the buyer or if the thing was released to the buyer in
an incomplete condition (warranty for physical defects). § 2. The seller shall be liable to the buyer
if the thing sold is the property of a third party or if it is encumbered with a right of a third party; in
the case of selling the rights, the seller shall also be liable for the existence of such rights
(warranty for legal defects).It should be pointed out that many statements made by parties can be
28
covered by this provision. However, under that regulation provided by the Civil Code there occur
some irregularities that establish additional requirements and impose on parties certain
obligations, if they want to take an advantage of these provisions. Especially, pursuant to art. 557.
§ 1 of the Civil Code the seller shall be released from the liability for warranty if the buyer knew
about the defect when the contract was being concluded, so under Polish law system, if the
purchaser knew from e.g. external sources that certain statement made by the seller is false, he
would not have the right to seek damages claiming that he was misled by the seller’s wrongful act.
Although provided regulation could, to some extent, help search legal mechanisms of dealing with
statements of parties included in representations and warranties clause, art. 558. § 1 of the Civil
Code sets forth, that the parties may extend, limit or exclude the liability for warranty, which means
that aforementioned contractual liability can be expressly revoked by the parties. In a case, when
29
such revocation was made, which is a practice in concluding corporate sale agreements, the
court would be placed in a difficult position in which, the judge will have to search another legal
constructs that could be utilized here.
Some authors believe, that in fact representations and warranties constitute a separate
agreement – the assurance agreement, which is a unnamed contract, whose economic substance
is reduced by the debtor to ensure that certain statements in the main agreement are consistent
with reality. Creating this type of commitment seems to be acceptable on the principle of freedom
1
of contract as expressed in art. 353 of the Civil Code. Creation of a contract, in which the mutual
obligations and rights are differently shaped, is associated with apparent needs of dynamic
27
28
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commerce relationships. The assurance agreement is not defined in Polish Civil Code. This means
in particular that there is no collection of the provisions of applicable law, which directly regulate
the legal relationship formed between the parties.
With regard to this issue, the assurance agreement, which includes representations and
warranties made by the seller, would be part of the main contract of corporate sale. Its
characteristic can therefore be defined as liability in connection with the main obligation (e.g.
transferring the ownership of a company) or accessory to the latter. The content of such agreement
would be limited by the promise of the debtor that his representations and warranties are true. In
case of inconsistency with the facts, the creditor would be entitled to request to perform the
debtor's obligations under the contract of guarantee that is to bring a reality check for compliance
with the stated conditions. This would be the primary obligation of the debtor. Only in the event of
his failure to perform his duty, the secondary liability for damages for non-performance or improper
30
performance of the first obligations will trigger. The main flaw of this conception consists in the
matter, whether we can admit that mere wording ‘representations and warranties’ or ‘seller
represents and warrants’ constitutes the assurance agreement with high level of liability, because
the liability of the seller in case of breach one of statements made pursuant to this theory, is based
upon risk principle which means that the seller will be held responsible of breach regardless to his
knowledge, good faith and due care. In Polish doctrine of law there are many doubts concerning
such qualification. The key factor that tilts the balance in favor of acknowledging the theory of
internal assurance agreement consists in a fact that under the Civil Code, i.e. the warranty for
physical defects and warranty for legal defects (art. 556 of the Civil Code) there are many
statements included in the representations and warranties clause, that fall outside the scope of
application of this provision. I mean here, statements that do not concern the main subject of the
agreement, i.e. the substance of it. Following example illustrates this case: when there is a
corporate sale agreement of shares, the substance of the agreement embraces the shares only.
Issues related to the shares may be subject to representations and warranties. But how in this
case should we treat statements concerning the company (that issued those shares), the financial
state of that company, etc.? All those matters do not have material connection with the substance
of the agreement. That is why, the fault on the side of a company, whose shares are being
transferred cannot be viewed in the light of liability provided by the warranty for physical or legal
defects. Hence, it is essential that the defects occur in the sold thing, in the substance of the
agreement which means that only defects of shares will turn on the liability of the seller.
However, aforementioned concepts may be helpful to determine legal meaning of
representations and warranties clause, there are frequently left aside due to established model of
excluding the liability arising ex lege from art. 556 of the Civil Code and introducing instead
individual sanction of breach of each statement covered by the clause. When we take into account
legal problems of interpreting the application and consequences of representations and warranties
placed in continental law agreements, it can be no surprise why parties, advised naturally by their
lawyers, decide to construe a liability for each statement separately. It allows them to choose
which statements are more important for them than other and on which statements higher level of
liability will be imposed. In commercial transactions adjusting each point of an agreement is
common and it allows the parties to customize their expectations and anticipate adequate
sanctions in case of breach. Providing sanctions for breach of representations and warranties in
the agreement is postulated because it gives parties a high level of certainty concerning in respect
of the outcome of such breach. Parties will not be subject to the court’s arbitrary decision but are
31
bound by the terms commonly drafted.
What happened when parties have failed to provide sanction for a statement that is
breached? It cannot be contested that even without stipulated sanctions representations and
warranties will cause legal consequences. Most of them relate to substance of the agreement so
32
that, the provisions of warranty for physical and legal defects will apply . Otherwise, the court may
recognize the assurance agreement theory and adjudicate the damages in accordance to general
rules of civil law. The ground of recognized liability matters here because it will affect directly the
means which injured party has to successfully pursue his claims. As it is approved, the general
liability rule under civil law system is a liability based upon negligent behavior. A party is liable if
she has acted negligently which caused the loss. However, in assurance agreement theory and in
the liability from warranty of physical and legal defects the liability principle is reversed. It is no
longer in these cases based upon negligent behavior but instead it is built upon risk principle,
30
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which means that the party will be held liable even if she had no knowledge and could not have
knowledge that her statements were false. There are also some irregularities concerning the loss
and how to estimate the real loss born by the injured party. Should the damages be adjudicated
when no loss occurred from the false statement? Under general provisions deriving from civil law
no, neither should they under the warranty for defects but such scenario is very possible under the
assurance agreement theory.
5.

CONCLUSION

Introducing representations and warranties into continental corporate sale agreements may
appear strange if we take into consideration aforementioned arguments. Civil law system is built upon
different legal approach, hence the place for representations and warranties is tailored more by
business participants than by legal system itself. Why such construction was implemented into
continental sale agreements governed by civil law? Well, that tendency came from common law
practice, which is now playing leading role in marking the standards in international, business
transactions. It is believed that business actors who are familiar with representations and warranties
clause seek similar solutions to guarantee the proper performance of an agreement. Does it mean that
civil law does not possess adequate instruments to indemnify the interests of both parties to
agreement? A thesis construed in that way is of course false. As it was presented, we do have certain
33
mechanisms that provide sufficient protection for the parties of corporate sale agreement.
In spite of that, the reasoning that parties manifest by using representations and warranties
should also be considered. In many cases, this common law construction plays significant role in
customizing the agreement in compliance with the interests and intents of parties. This is possible due
to large scope of application that representations and warranties may have. If the sanction and the
responsibility in case of breach is properly established, parties avoid time consuming process of
seeking their claims under civil law regulations. It is true, that parties may be awarded better protection
1
due to the rule of freedom of contract stipulated in art. 353 of the Civil Code, that provides for them a
right to decide their duties and obligations upon their own consent. Hence, it is possible to enlarge the
liability that is imposed on the parties, deepen its gravity and scope of application. Representations and
warranties clause is used also because foreign business actors that come from common law systems
are in need of understandable and familiar solutions that are easily comprehended and construed. It is
better for them to establish one catalogue of representations and warranties with stipulated sanction in
case of breach, which would be similar in every civil law country, than to rely on each jurisdiction
individually. In the latter it would be extremely time consuming to analyze laws and take notice of all
irregularities that appear between different jurisdiction. Although the main legal institutions are the
same, there are many divergences between them so that it introduces serious amount of incertitude as
to the scope of application, legal consequences, liability, sanctions, deadlines, etc.
On the other hand, common law is considered to be more stable and predictable than civil law
system. That is why the constructions deriving from that system are more likely adopted than vague
instruments of civil law. In such case, we have one (or at least two) point of reference which stems from
common law and more precisely from the work of doctrine, jurisprudence and practice of United States.
Representations and warranties are now a part of our legal reality. It must be pointed out that
their existence and survival is grounded due to common use in almost all corporate sale agreements. In
Poland they are present for more than 10 years and were awarded many academic elaborations as to
34
their legal meaning and their application in Polish legal system. In my opinion, we should refrain from
two radical approaches concerning representations and warranties. Firstly we cannot fight them,
pointing out that our civil law system provides sufficient protection, so that common law instruments
should be excluded and instead local legal solutions, recognizable by continental law, should be
35
applied. Such attitude is doomed to failure. Diffusion between legal concepts coming from both
common law and civil law system, is an unavoidable process that has already begun. The global
tendency is leading a straight way to unification and elaboration of one, uniform model that could
conform to each jurisdiction. Such process as a signum temporis must be noticed and developed to
achieve better outcome for business global practice. On the other hand, reckless reception of foreign
legal constructions can lead to confusion and rather than simplifying the corporate sale agreements, it
would make them more complicated. Before implementing new common law clause to our legal
systems a profound deliberation should be carried out. Only if we assess the need of such
transplantation, will we be eligible to utilize it. Of course the introduction of common law structures
33
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should be tailored carefully, with regard to our basic, legal principles, otherwise we will end with a weird
construction that looks nice, but is blur enough so that it leads to nowhere.
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PIERCING THE CORPORATE VEIL
US LESSONS FOR ROMANIA & SLOVAKIA1
2,

Alexandra Horváthová,. Av. Cãtãlin Gabriel Stãnescu

3

Central European University, Budapest, Hungary
Abstract: This article describes and analyses the doctrine of piercing the corporate veil. First
it introduces this doctrine and its history and development in the United States - the jurisdiction which
represents its. Second, it analyses its possible implementation within two chosen jurisdictions in Central
and Eastern Europe: Romania and Slovakia. Authors’ aim is to assess their home jurisdictions and
whether they apply the doctrine or only some parts of it or nothing at all. Authors go through different
areas of the legal system, as company law, civil law or bankruptcy law and reflect on them. Finally,
authors reason why this doctrine is of an importance to any legal system and why the legislators in CEE
region should insert and apply it.
Key words: Piercing the corporate veil, liability, mother company, subsidiary, fiduciary duty, Romania,
Slovakia.

1.

INTRODUCTION
How many companies do you think exist in the entire world? Are there as many companies and
partnerships as people? Probably not. Presumably, there is neither a trustworthy source which would
and could estimate this figure. To reach a reliable number we would have to go to company registry in
4
each jurisdiction and add them one by one. Despite the fact that it seems as an interesting task, we do
not need to undergo such a complicated journey. Our point at the beginning of this article is to show that
companies and all other types of legal entities represent a fundamental part of our everyday life and
despite their “fictious” background we live with these entities in unity. In addition to small or medium
5
sized businesses, there is currently another world phenomenon – multinational corporations. In the
past decades multinational corporations have to huge extent superseded small and medium sized
business all over the world. Nowadays, they represent main actors driving economic globalization.
Since the Industrial Revolution, large multinational corporations have come to dominate the national
6
and global economic scene. Some of them are as economically powerful as some states.
Even if we were all skeptical towards the corporate wealth and we would acknowledge the
possible threat of these corporate monsters, it is indisputable that the role of business, trade and
1
The authors would like to thank Professor Tibor Tajti for his comments and help. However, all inaccuracies or mistakes belong to
authors.
2
SJD Candidate – International Business Law Program at Central European University, Budapest, LL.M. – International Business
Law Program at Central European University, Budapest, contact email address: horvathova_alexandra@ceu-budapest.edu. Author
used as a source her non-published thesis (JUDr.) with the title: Interlock between Parent Companies and their Subsidiaries: FairWeather Friend: Comparative Analysis of EU and US.
3
SJD Candidate – International Business Law Program at Central European University, Budapest, LL.M. – International Business
Law Program at Central European University, Budapest, Attorney at Law – Prahova County Bar, Romania, contact email address:
stanescu_catalin@ceu-budapest.edu.
4
Only in the United States the number of companies is extremely high: 29,114,798 companies as to the date of 18th April 2012,
available online at http://www.manta.com/mbl (last accessed April 18, 2012). In the United Kingdom, based on the statistics of
Companies House, there were as to 23rd May 2011 2,534,510 companies limited by shares and 106,068 companies limited by
guarantee, available online at http://www.companieshouse.gov.uk/freedomInformation/infoReleasedPDFs/discLog220.pdf (last
accessed April 18, 2012).
5
For the purposes of this article we define Multinational Corporation [hereinafter also as “MNC”] as, “a cluster of corporations of
diverse nationality joined together by ties of common ownership and responsive to a common management strategy”. To better
understand the concept of Multinational Corporation, it is helpful to show the differences from uninational corporations. First, MNCs
operate and control their assets and across national borders. Second, the managerial organization is structured in a way to allow
across border operations. More on the background of multinational corporations see Detlev F. Vagts, The Multinational Enterprise: A
New Challenge for Transnational Law,83 HARV. L. REV 739 (1970). This article provides reader with historical challenges for the legal
framework at the beginning of the rise of multinational corporations in the modern history. On the main characteristics of multinational
corporations see Olufemi O. Amao, The Foundation for a Global Company Law for Multinational Corporations¸ 21 INT’L COMPANY &
COM. L. REV 275 (2010).
6
In 2009, in the world’s 100 largest economic entities, there were 44 corporations. Wal-Mart Stores had revenues exceeding the
respective GDPs of 174 countries including Sweden, Saudi Arabia and Venezuela. Sinopec, China’s leading energy and chemical
company, was bigger than Singapore. For more, see Tracey Keys, Thomas Malnight, Corporate Clout: The Influence of the World’s
Largest 100 Economic Entities, GLOBAL TRENDS, available online at
http://www.globaltrends.com/images/stories/corporate%20clout%20the%20worlds%20100%20largest%20economic%20entities.pdf
(last accessed April 18, 2012).
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industry is to form prosperity for shareholders, employees, customers and society at large. In addition,
companies do not only contribute towards the world’s wealth but also towards novel technology, new
environmental solutions and discovery of cure.
It is our belief that in order to provide well-balanced legal environment for both, the natural
persons as well as legal persons, it is necessary to impose adequate controls over the conduct of legal
persons in order to avoid and prevent deceitful and fraudulent demeanor, such as money laundering,
corruption, hiding and shielding assets from creditors and other claimants, illicit tax practices, self7
dealing or market fraud and circumvention of disclosure requirements. One of such controls is the
piercing of corporate veil.
This type of control has not been fully introduced in all jurisdictions. Central and Eastern Europe
being affected by US, French or German law, all of which recognize and apply the veil-piercing doctrine,
do in certain situations disregard the limited liability doctrine. However, neither Romania nor Slovakia
have implemented clearly-set standards for piercing the corporate veil and as authors show both
countries rather apply unmethodical approach which leads to non-uniform and unforeseeable court
decisions. This article aims not only to introduce the characteristics of the veil-piercing doctrine and the
circumstances when this doctrine should be applied using the United States as an example, but also
describe and analyze different statutory provisions in Romania and Slovakia which enable in distinct
situation disregarding the limited liability. In conclusion, authors provide their de lege ferenda
recommendations.
2.

STARTING WITH PRACTICAL IMPLICATIONS: KATIE ELLEN WEST V. WILLIAM
C. COSTEN
8

Katie Ellen West, et al, v William C Costen et al, is a famous 1983 case dealing with consumer
protection and corporations. We have chosen to start with it because it will provide the reader with a
clear understanding of the purpose of the doctrine and the way American courts understand and apply
the law it.
Very briefly the facts: A class action was brought against MSF (a debt collection company) and
its President, William C Costen for a number of violations of the Fair Debt Collection Practices Act.
9
(FDCPA) The violations of the FDCPA being proven, the court awarded the plaintiffs damages
according to the provisions of the aforementioned statute. On the other side, Costen alleged that he
was not a debt collector under the FDCPA and that even if he was, he cannot be held individually liable
due to the existence of the corporate veil. As Costen was found to qualify as an indirect debt collector
under the Act, the Court had to analyze whether there are any legal justifications to keep the corporate
veil or to pierce it. For the purposes of this article we are going to focus more on the court’s reasoning
on this matter.
First, the court took into account the fact that Costen was not only the President of MSF, but also
its dominant shareholder, owing – even after restructuring – 64% of the company’s authorized stock, the
rest being actually transferred to his wife. Furthermore, the court looked at the previous case law and
found that, although it was held that the “corporate structure should never lightly be disregarded…the
corporate structure is not, however, a shield for dominant shareholders to hide behind while defrauding
10
or injuring creditors, or conducting illegal operations”. Thus, the court stated that “when substantial
ownership of all the stock of a corporation in a single individual is combined with other factors clearly
supporting disregard of the corporate fiction on grounds of fundamental equity and fairness the
11
corporate entity will be disregarded and liability fastened on the individual shareholder”.
The court went afterwards into the analysis of the factors which were considered by the case law
as determining whether to disregard the corporate shield or not, underlining that no single factor would
ever be enough to pierce to veil: inadequacy of corporate capitalization for the venture undertaken
(currently referred to as ‘undercapitalization’), failure to observe corporate formalities, non-payment of
7

More on the use of corporate entities for illicit purposes and mechanisms to prevent the misuses of corporate vehicles see BEHIND
OECD (2001).
Katie Ellen West, et al. v William C. Costen, et al. Civ. A. No 79-0210-R, US District Court, W.D. Virginia, Roanoke Division. March
2, 1983, pp. 564-588.
9
As the FDCPA does not fall within the scope of this article we will not go into many details concerning this part. But for those
unfamiliar with its content, we shall emphasize that it is a Federal Statute which regulates the activity of debt collection agencies by
establishing a set of rules of conduct and also sanctions for their violation. Among the rules of conduct there are obligations to inform
the debtors about their rights (to dispute the debts for example), prohibitions to use threats, to make false representations of the
consequences incurred in case of non-payment, to contact third parties without their consent (as specifically provided by the act), to
charge extra fees for collection services, etc. Among sanctions there are administrative fines, civil penalties and also the possibility for
punitive damages, which are usually awarded for each infringement of the act and for each person that was affected by such
infringements.
10
Id., p. 585.
11
Ibid, p. 585.
THE CORPORATE VEIL: USING CORPORATE ENTITIES FOR ILLICIT PURPOSES,

8
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dividends, insolvency of the debtor corporation at the relevant time, siphoning of funds of the
corporation by the dominant shareholder, non-functioning of other officers or directors, absence of
12
corporate records, the fact that the corporation is a mere façade for the dominant shareholder.
In applying these factors to the facts of the case, the court found that although MSF had a
predictable risk of liability under the FDCPA it did not maintain a fair amount of capital. It had also
established that MSF did not pay dividends, although it had paid huge amounts of money as salaries or
commissions to its President. Siphoning of funds became clear when evidence showed that Costen’s
income grew while those of the company decreased severely. Also, it was established that Costen
received amounts of money on the peak of MSF’ s bankruptcy, that nepotism was a rule in the
company’s activity, Costen having a number of relatives on the pay role and getting personal loans from
the company for private purposes. Last, but not least, the company failed to maintain records in
accordance to the applicable laws.
But as the court held – and in this we think it resides the whole idea of the veil piercing – the
most important reason to disregard MSF corporate shield and impose personal liability on Costen, is
that “it would be unfair to the plaintiffs and contrary to the purpose of FDCPA to uphold MSF
corporate façade. […] MSF is liable to the plaintiffs for some blatantly illegal collection practices. Yet
MSF is no longer doing business and it thus seems likely that its assets, if any remain, will be totally
inadequate to meet plaintiffs’ damages. […]. Furthermore, the FDCPA’s purpose to eliminate abusive
debt collection practices by debt collectors, would be frustrated if MSF’s corporate façade was an
13
effective shield against persons seeking their private remedies under the Act”. As a conclusion the
court stated that: “Costen has misused the corporate form and […] justice requires that MSF’s corporate
14
form be disregarded and liability imposed on Costen”.
Thus the doctrine is used for reasons of equity and fairness, but also in order to achieve justice
and make sure that the purpose of law is not going to be frustrated by the misuse of other legal
protections. Also, we have to notice that although the criteria are quite strict and numerous, the courts
are free to use the doctrine when all the factors are met and the situation calls for it.
3.

THE DOCTRINE OF PIERCING THE CORPORATE VEIL
15

The doctrine of piercing the corporate veil and related rules of separate legal personality and
16
17
limited liability have been discussed and analyzed since the beginning of twentieth century. It is
necessary to emphasize at the very beginning – as seen in above mentioned case – that this doctrine
represents an exception to the general rule of limited liability and should be given effect only under very
explicit circumstances.
The moment when the court should pierce the corporate veil and disregard the limited liability is
generally in such situations, when the company acts as a cloak for frauds. In the first cases in the
United States, the courts used their equity powers to disregard party’s attempt to shelter a fraud or
illegality by a corporate form. The Supreme Court of Minnesota described the threshold for veil-piercing
as following: “Where the corporate form is used by individuals for the purpose of evading the law, or for
18
perpetration of fraud, the court will not permit the legal entity to be interposed so as to defeat justice.”

12

Ibid, p. 585.
Katie Ellen West, et al. v William C. Costen, et al. Civ. A. No 79-0210-R, US District Court, W.D. Virginia, Roanoke Division. March
2, 1983, page 587.
14
Id., p. 587.
15
Most of the worlds’ jurisdictions recognize legal persons and assign those rights and obligations. The process of recognizing this
legal concept varies from jurisdiction to jurisdiction. The break-through in the United States was the case Trustees of Darmouth
College v. Woodward, 17 U.S. (4 Wheat.) 518 (1819) where the Court defined the corporation as “a corporation is an artificial being,
invisible, intangible, and existing only in contemplation of law. Being the mere creature of law, it possesses only those properties
which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as an incidental to its very existence. In Germany, the debate on
the nature of legal personality began shortly after 1868 during the period of drafting the German Civil Code. More on the theories, see
e.g. Jethro W. Brown, The Personality of the Corporation and the State,21 L.Q.R. 365 (1905); George F. Deiser, The Juristic Person,
57 U. PA. L. REV. 131 (1908); Arthur W. Machen Jr., Corporate Personality, 24 HARV. L. REV. 261 (1910-1911).
16
The reason why legal systems introduced the concept of limited liability is very simple; it was necessary to encourage investment
and increase the financial capital. In Europe, France was the first one introducing this doctrine by Commercial Ordinance of 1673, see
TOUBEAU, LES INSTITUTES DU DROIT CONSULAIRE OU LES ELEMENTS DE LA JURISPRUDENCE DES MARCHANDS, D’UN TRES-GRAND SECOURS OU
nd
PALAIS, UTILES A TOUS MARCHANDS ET NEGOCIANTS, ET NECESSAIRES AUX JUGES ET CONSULS (2 ed. 1700). In the United States, the state
governments started to grant limited liability to companies in their charter in1786, see JOSEPH S. DAVIS, ESSAYS IN THE EARLIER
HISTORY OF AMERICAN CORPORATIONS 447 (1917).
17
See e.g., John Dewey, The Historic Background of Corporate Legal Personality, 35 YALE L.J. 655 (1926); Elvin R. Latty, The
Corporate Entity as a Solvent of Legal Problems, 34 MICH. L. REV. 597 (1936) or Warmer Fuller, The Incorporated Individual: A Study
of the One-Man Company, 51 HARV. L. REV. 1373 (1938).
18
Erickson v. Revere Elevator Co., 110 Minn 443, 444, 126 N.W. 130 (1910).
13
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3.1.

Definition
The definition given by Black’s Law Dictionary on the piercing the corporate veil reads as follows:
“the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, or
19
shareholders for the corporation’s wrongful acts.” This definition reveals the main essence of veil
piercing. Once the Court decides to disregard the statutorily imposed boundaries for corporate liability it
may held personally liable different parties, such as the corporate officers, directors or the shareholders
of the company which might be either natural or legal person. Hence, the spectrum of possible liable
persons is fairly wide. To simplify this, we could differentiate between two types of persons which may
be held personally liable:
20
a. corporate directors or managers who act on behalf of a company; and
b. mother companies.
Further in our article we will discuss the veil piercing in order to hold personally liable directors
who have gone into business personally under a company’s cloak as well as mother companies who
effectively control and manage their subsidiaries. Before that, it is essential to distinguish between
different types of veil-piercing concerning the effect of such judiciary action as the corporate veil cases
come in a great variety.
3.2.

Classification of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil
Courts use ‘veil’ as a metaphor in various circumstances and approach it differently and
therefore often cause confusion as they do not differentiate between the various attitudes with which
21
they address the company when lifting the veil. Hence, as we analyze the veil-piercing in different
jurisdictions, it should be clear what is meant under the “piercing the veil” and what types of “piercing”
courts may render.
22
This classification is based on Professor´s Ottolenghi article, where he analyzes also decisions
rendered by English courts and he differentiates between four categories of “piercing”. The first
category is the peeping behind the veil which is the least offensive and the veil is lifted only to
discover the composition of a company and to gain information involving the management and
23
shareholders of a company and what is their inter-relationship regarding the control of the company.
The second technique of lifting the veil is the penetrating the veil which purpose is to impose the
responsibility of shareholders and directors for company´s acts or to establish their direct interest in the
24
company´s assets.
The third category is the extending the veil which aims to embrace several different legal entities as
one enterprise entity/as one corporate group, so that the whole attention would be oriented towards one
25
legal entity instead of number of legal entities.
The final form of lifting the veil is when courts are ignoring the veil. This approach takes place
in such cases when a court believes that the company was not founded for commercial or other sound
26
grounds, but only as a way to defraud or defeat creditors and to circumvent laws. The decision of a
court to ignore the company completely is not always insightful. There are two main reasons. First of all,
the court has different types of remedies which can be issued and have the same legal effect, namely to
declare void the malfeasant action, and secondly these remedies do not affect the rights of other and
third parties as the “ignoring the veil” does. Therefore, such extreme type of piercing the corporate veil
is deemed spurious and courts should avoid it.
19

BLACK’S LAW DICTIONARY, (9th ed. 2009).
For the purposes of this article these two terms will be used interchangeably.
21
See Smadar Ottolenghi, From Peeping Behind the Corporate Veil, to Ignoring it Completely, 53 MODERN L. REV. 338, 339 (1990).
22
Ibid, p. 339.
23
The most descriptive example is the Daimler v Continental Tyre Co. [1916] 2 AC 307 (HL), where the question was whether the
defendant, a British company should pay the plaintiff, a British registered company, even though all the latter´s shareholders and
directors were resident in Germany. In this case, the court lifted the veil to look who were the directors and shareholders of the
company as to find out whether the company falls within the Trading with the Enemy Act 1914. This case is recognized by many
jurists as the reference for lifting the corporate veil to determine the character of a company. Nevertheless, the decision held that the
directors stand in front of the veil, so that there is no need to unveil them. Not only have their actions been regarded as those of the
company, but also their mind has been regarded as the company´s, in cases where knowledge or will are required, as for assessing
the negligence or criminality of the company.
24
In the Macaura v Northern Assurance Co. [1925] AC 619 (HL) it was held that no shareholder has any right to any item of property
owned by the company, for he has no legal or equitable interest.
25
This technique can be illustrated by the case Gilford Motor Co. Ltd. v Horne [1933] Ch 935, CA, where a managing director formed
a company of his own to solicit customers instead of soliciting them from his employers. The court withheld such structure and
considered this company a sham to cloak his wrongdoings.
26
Id 21, p. 351; This approach is analogous to the situations dealt with insolvency or bankruptcy acts in the U.S. as in the EU
legislation, when a transfer of assets made with an intention to defraud creditors shall be held void and the court shall take steps to
restore the position to what it would have been if that individual(s) had not entered into that transaction. On the other hand, if a person
in order to avoid seizure of his/her assets by the creditors transfers them to a company under his/her control, the court may issue an
injunction restraining him from disposing of his/her shares in the company, as well as restraining him from procuring the disposition of
these assets (Re a Company Ltd. [1985] BCLC 333).
20
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4.

PIERCING THE CORPORATE VEIL IN THE UNITED STATES

The reason why we chose the United States among multiple jurisdictions which apply the
doctrine as a model or an example is simple. The United States might be considered as a cradle of this
doctrine as well as of innovation and creativity when it comes to introduction of new theories and
approaches.
The general rule of the company law in the United States is that a corporation being a separate
legal entity limits the creditor’s rights to the assets of the corporation. However, it was already in 1854 in
27
the case York & Maryland Line Railroad v. Winans, when the Supreme Court of the United States
pierced the corporate veil of between mother company and its subsidiary and concluded that the
subsidiary should be liable to the same extent as its mother company. Despite the fact that in this case
the Supreme Court applied reversed piercing, when holding the subsidiary liable for the actions of
mother company, not vice versa, the main implication of this case is that the Supreme Court was willing
to set aside the corporate structure and look what was inside it and decide based on the economic
reality, e.g. how the assets were divided and what was the decision-mechanism within the corporate
group.
Since then, the doctrine of piercing the corporate veil has developed and faced numerous
challenges. Unfortunately, as most of the law in the United States is still regulated on the state level,
including corporate and enterprise law, there is no federally accepted doctrine of veil-piercing and
therefore it is the decision of state courts to what extent they apply and use this doctrine. Moreover,
even if the case comes before federal court, it should apply state law standards. With this respect,
piercing of the corporate veil has become very chaotic as many courts fail to explain the legal grounds
28
of their decision and hence forming confusion and unforeseeability.
However, this situation could be resolved by establishing a federal doctrine or by continuously
29
applying one specific state veil-piercing doctrine properly and with full justification.
4.1.

Diverse Veil-Piercing Doctrines
The case law concerning the corporate veil is not only large-scale but it is also quite diverse as
to the given court reasoning and justification. Therefrom, courts have established several differential
argumentations for piercing the corporate veil. In this part we will describe and analyze three core veilpiercing doctrines applied by the U.S. courts from New York to California.
4.1.1. Instrumentality Doctrine
30
In 1931 in a famous New York case Lowendahl v. Baltimore & Ohio, Justice Frederick Powell
has established his test for veil-piercing, where the factual circumstances are indicating that a company
is a mere instrumentality. This test has been since then widely applied through entire US. In the
Powell’s test there are three conditions for liability:
a)

an excessive exercise of control;

b)

some wrongful or inequitable conduct; and

c)

a causal relationship between the plaintiff’s loss and the parent’s conduct.

27

York & M.L.R.R. v. Winans, 58 U.S. 30 (1854). This case involved an alleged patent infringement liability of a Pennsylvania
subsidiary for parented railway cars which were operated on the subsidiary´s line from York, Pennsylvania, to the Maryland boundary,
where they continued on to Baltimore on the line of its parent, a Maryland corporation. The subsidiary defended to be only a nominal
organization to satisfy the formal requirements of Pennsylvania law requiring local incorporation of railroads operating in the state.
The parent corporation managed the cars and operated the subsidiary´s line. However, the book entries credited the subsidiary with
one third of the net profits of its line. Due to this fact, the court held the subsidiary liable.
28
Several cases were decided without any discussion of the legal grounds or without specifically stating whether they apply a federal
precedent or a state precedent. E.g. Mas Marques v. Digital Equip. Corp., 490 F. Supp. 56 (1980) (discriminatory employment
th
practices) or Baker v. Raymond International Inc., 656 F. 2d 173 (5 Cir. 1981) (recovery of damages for injuries sustained while
working on a barge).
29
See Piercing the Corporate Law Veil: The Alter Ego Doctrine under Federal Common Law, 95 HARV. L. REV. 853, 861-865 (1982)
and Thomas K. Cheng, The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the U.S. Corporate Veil
Doctrines, 34 B. C. INT’L & COMP. L. REV. 329, 376-377 (on the concerns when the federal policy and federal statute faces state
corporation law).
30
Lowendahl v. Baltimore & Ohio RR, 247 AD 144, at 154; 287 NYS 62, at 73 aff’d 272 NY 360; (1936) 6 NE 2d 56. In this case
plaintiff recovered judgment on a promissory note against individuals who executed the note and against a corporation to whom they
transferred their business, on the grounds that the transfer of the business was made when the individuals were wholly insolvent, with
intent do defraud creditors. Plaintiff sued defendants, who were majority stockholders of the corporation claiming the transfer to be
fraudulent and due to the fact that the corporation had no independent existence and that defendants dominated it, the corporation
was merely defendants’ agent. The final decision of the appellate division held that the evidence did not show that the corporation
was an agent of the defendants or defendants knew about plaintiff’s claim at the time the assets were transferred. Despite the final
decision, the most important thing about this ruling is the piercing of the veil and evaluating whether and how the stockholders
controlled the corporation.
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Evaluating the control, which needs to be in a case of the piercing ‘excessive’, depends not on a
stock ownership, but on a de facto extreme intrusion in to the company’s everyday decision making.
31
Furthermore, this ‘supremacy’ must be abused for fraud or other unlawful or unjust action. Powell later
specified these three conditions into a list of evidentiary guidelines for the courts to decide whether or
32
not the company is in the control of a third party (director or mother company):
•
The party owns all or the majority of the stock of the company;
•
The party finances the company out of its own resources;
•
The party and the company share offices and also directors (in case of mother company
and its subsidiary);
•
The party subscribes to all of the capital stock of the company or otherwise causes its
incorporation;
•
The company has grossly inadequate capital;
•
The formal legal requirements of the company are not observed;
•
The party reimburses the salaries and other expenses or losses of the company;
•
The company has substantially no business except with the mother company or the
director;
•
The company has essentially no assets excepts those granted by the mother company or
the director;
•
The company operates without profit;
•
In the official records of the mother company the subsidiary is described as a department
or division or its business or financial responsibility is referred to as the mother’s own;
•
The party uses the property of the company as its own;
•
The mother and he company file consolidated income tax returns and/or consolidated
financial statements;
•
The company’s loan transactions benefit the party at the expense of the company;
•
The directors of the company do not act independently but they follow the orders from the
mother company, whereas they prioritize the interests of mother company before the
interests of the company;
•
Decision making for the company is carried out by the mother company and its directors;
•
Contracts between the party and the company are more favorable to the party; and
•
The Party and the company share funds, business, common directors and supervision to
33
such an extent that they should be considered as one enterprise.
Numerous occurrences of these indicators represent a strong suggestion for the courts to
become suspicious when dealing with the mother and subsidiary company or with a director with an
excessive control. These criteria focus on the degree of financial and operational independence and a
34
possible overlap in corporate personnel. The instrumentality doctrine further requires the plaintiff to
prove that the defendant’s conduct heavily participated on the plaintiff’s loss.
4.1.2. Alter Ego Doctrine
On the Eastern Coast, Californian courts established the alter ego doctrine which is currently
commonly used also in other US states. According to this doctrine, two conditions must be met before
the corporate veil might be pierced. Firstly, there has to be such a unity of ownership and interest that
the two affiliated companies or a director and the company itself do not represent separate personalities
and the company represents an ‘alter ego’ of the Party. Secondly, there has to be an inequitable result if
the acts in question are treated as those of the Party alone. Occasionally, courts also require a third
condition that the Party would hold a control over the company. Though, other courts consider the
35
control to be a part of the ‘unity of ownership and interest’ factor.
Several leading legal academics do not differentiate between the alter ego doctrine and the
instrumentality doctrine as the core inquiry in both theories emphasizes the same two substantive
36
factors and the causation with the plaintiff’s injury. Additionally, there is also the identity doctrine,
which arises from the alter ego and the instrumentality doctrine and was introduced in the 1962 by
37
Justice Powell as well.
31

Karen Vandekerckhove, Piercing the Corporate Veil 81 (2007).
[Hereinafter “The Party”].
Frederick Powell, Parent and Subsidiary Corporations, pp. 8-34 and pp. 54-81, in PHILLIP I. BLUMBERG, THE LAW OF CORPORATE
GROUPS: TORT, CONTRACT, AND OTHER COMMON LAW PROBLEMS IN THE SUBSTANTIVE LAW OF PARENT AND SUBSIDIARY CORPORATIONS 138140 (1987).
34
Thomas K. Cheng, Form and Substance of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil, 80 MISS. L.J. 487, 505 (2010).
35
Id. 33, pp.118-119.
36
For more see Kurt A. Strasser, Piercing the Veil in Corporate Groups, 37 CONN. L. REV. 637, 640 (2005).
37
This doctrine was introduced in one of the Powell’s case Zaist v. Olson, 154 Onn. 563, 227 A.2d 552 (1962).
32
33
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4.1.3. Sham or Shell Corporation Doctrine
Some of the early cases involved corporations with little or no existence at all. These
corporations lacked assets, business or even employees. They were only officially registered, had an
official seat but did not exercise any activity. They represented only a “sham” or “shell” as they were
only a “mere instrument” for the parent company or its director. Other cases involved transfers of
individual assets without consideration to acquainted subsidiaries and companies to avoid creditors. In
cases where the company was a part of fraudulent conveyances, courts generally granted recoveries to
such transfers and disregarded the formal existence of the company as a separate entity and invoked
equitable principles.
4.2.

U.S. Empirical Study of 2006
All the above stated doctrines and theories work as well in practice. Different courts apply them
and once the given requirements are met, they will pierce the veil and set aside the limited liability of
either parent or director or other third party which misuses the statutory limitation of liability.
In 2006, Peter B.Oh, an associate professor of law at the University of Pittsburg re-examined 2,908 veilpiercing cases to show the probability and reasons of veil-piercing in the United States [hereinafter
38
‘2006 Study’]. For the purposes of this article, only several findings are of an essence:
• The 2006 Study shows an increased overall veil-piercing rate of 48.51% which is substantially
39
higher than in Thomson Study which was approximately 40%;
40
• Only closed corporations have been pierced;
• Piercing of the corporate veil occurs more often against inter-organizational bargains and
irrespective of whether the controlling shareholder is an individual or a corporate parent.
However, parent corporations enjoy a bit more success defending themselves against claims by
41
an individual creditor (36.37%) than by another organization (40.91%);
• Courts when justifying the veil-piercing generally apply the alter ego doctrine (62.94%) or the
instrumentality doctrine (61.54%). In numerous cases, the court authorized the piercing due to
the sham/shell corporation doctrine (60.14%). Alternatively, courts simply describe the facts of a
42
case and not necessarily cross-refer to a specific doctrine (domination 66.58%).
Both empirical studies prove that once a veil-piercing issue arises, there is around 50%
of a chance that a state or a federal court in the United States will pierce the veil. However, the studies
show that the courts are more likely to reach into the pocket of individual shareholders or a director than
of a mother company. The reason for such tendency is that the doctrine of limited liability is intended
precisely to protect the mother company which diverse its risks and whose subsidiary goes bankrupt.
Only situations as already described and as such confirmed by these two studies, where the courts will
pierce the corporate veil between the mother company and its subsidiary is when a parent goes beyond
its normal and usual role as a shareholder and uses subsidiary as a mere agent or instrument or a
department. A corporation exposes itself to liability only if it totally ignores or circumvents the corporate
formalities of the subsidiary. Hence, with sufficient planning and legal consultations mother companies
can avoid such liability.
5.

PIERCING THE CORPORATE VEIL IN ROMANIA

The Romanian legal system undertook serious changes during the last 3 decades. Immediately
43
after the fall of communism a new Company Law no 31/1990 was enacted in order to allow the
creation and the functioning of private business sector. It has established from the very beginning the
principle of separate legal personality and of limited liability, but only recently it had addressed issues
like the status of the managers or corporate governance principles. Even so, the definition of control is
44
still not to be found in the Company Law, but in the Capital Market Law. Economic interest groups are
45
addressed in a separate statute which deals more with corruption than with economy, and so is
38
This research represents already a second study providing such empirical data. For the first time in 1991, Professor Robet B.
Thompson conducted a research on federal and state cases on the piercing of the corporate veil. This project covered all Westlaw
cases since 1985 that involved attempts to pierce the corporate veil. It examined around 1,600 cases and reported also factual data
of each case, see Robert B. Thompson, Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study, 76 CORNELL L. REV. 1036 (1991).
39
Peter B. Oh, Veil Piercing, 89 TEX. L. REV. 81, 107 (2010).
40
Supra, p. 110.
41
Supra, p. 129.
42
Supra, pp. 132 – 133.
43
Company Law no 31/1990 was initially published in the Official Gazette no 126-127/17.11.1990 and republished in the Official
Gazette no 1066/17.11.2004.
44
Capital Market Law no 297/2004 was initially published in the Official Gazette no 571/29.06.2004. It offers definitions of “controlling”
and “controlled party”, but provides no applications for any them.
45
Law no 161/2003 on introducing certain measures for ensuring transparancy in exercising public dignities, public offices and in the
business environment, on preventing and sanctioning corruption was published in the Official Gazette no 279/21.04.2003. In
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46

bankruptcy . Romania remains tributary to the French legal system which is the traditional source of
47
inspiration. The doctrine of piercing the corporate veil can be found throughout the Romanian
legislation although it is not specifically named so and was not developed by courts but by legal
provisions. Interestingly many of the pre-requisites for the application of the doctrine are there, but they
are not put together into a coherent body of law to be used by the courts.
5.1.

Piercing the Corporate Veil under Romanian Company Law
Recently amended and modernized, the Romanian Company Law no 31/1990 contains no
specific provision with respect to liability of shareholders, associates, managers or directors – neither de
jure, neither de facto – towards third parties. The liability is usually related to the company or its owners,
not towards creditors. Also, although it contains large provisions with respect to corporate governance,
the Romanian Company Law does not define in any way what is “control” or who is the “controlling
party”. Such definitions are provided by the Capital Market Law which will be referred to later on.
The sole exception that might be used as support for the application of the doctrine of piercing
the corporate veil are the provisions of Art 237, paragraphs 2, 3, 4. Paragraph 2 states once again the
general rule and principle of the separate legal personality of the firm and the limited liability of the
associates, who are to be responsible only within the margins of the subscribed capital. Basically,
paragraph 2 states that such limited liability will be maintained in case of dissolution or liquidation of the
48
company. Paragraph 3 brings limitations to the above mentioned rules, by establishing the general
situation in which the associates can be held liable beyond the threshold of their subscribed capital:
“The associate who, in the fraud of creditors, abuses the limited nature of his liability and his legal
personality different than that of the company is unlimitedly liable for the due liabilities of the dissolved
49
company, respectively liquidated”, while Paragraph 4 provides some specific details which should be
taken into consideration when establishing whether the associate is liable or not: “The liability of the
associate becomes unlimited under the terms of paragraph (3), especially when such associate
disposes of the company assets as if they were his own or diminishes the company assets in his own
personal benefit or in the benefit of third parties, knowing or having to know the fact that in such way the
50
company shall not be able to perform its obligations”.
Two important aspects should be noticed:
There is no distinction with respect to whom can be an associate – a legal or a natural person –
which means that these provisions can be used to pierce the veil in both cases: subsidiary – mother
company relationship or shareholder/manager – company relationship. Of course when it comes to the
liability of the mother company, the possibility remains, for the moment, purely theoretical.
The place where the article is situated within the law – Title VI, Chapter 1: Dissolution of the
company – is somehow consistent with the view adopted by the Romanian legislator in Law no 85/2006
on insolvency proceedings. More specifically, it seems that the doctrine may be applied only in cases of
dissolution or liquidation of the company, not in all cases where the company is unable to fulfill its
51
obligations or does not have enough funds to cover all the losses incurred by its creditors. It is our
conclusion that in the case of Romania, the doctrine of piercing the corporate veil is mostly related to
the dissolution of the company.

Romanian original: Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
46
Initially insolvency and bankruptcy were dealt by Law no 64/1995 on judiciary reorganization and bankruptcy published in the
Official Gazette no 130/29.06.1995. It was replaced by Law 85/2006 on the insolvency proceedings, published in the Official Gazette
no 359/21.04.2006.
47
For example, Art 138 that we are going to refer to was considered a real innovation in the Romanian law, as it has no
correspondent in the Romanian Commercial Code. As Art 137, which was its predecessor, Art 138 was inspired by the French
legislation, especially by Law 98/1985. See STANCIU CĂRPENARU, VASILE NEMEŞ AND MIHAI HOTCA, LAW NO 85/2006 ON INSOLVENCY
PROCEEDINGS, WITH COMMENTS 235 (2006).
48
As there is no official English version of the law mentioned here, the Romania – English translation belongs to one of the authors of
the article. Art 237, Para 2, reads as follows: “When, for the duration of operation of the company, an associate is liable for the
obligations thereof within the limits of the contributions to the share capital, his liability shall be limited to such contribution and in case
of dissolution and, if the case, of the liquidation of the company”. In Romanian original: “Atunci când pe durata funcţionării societăşii,
un asociat răspunde pentru obligaţiile acesteia în limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi în
situaţia dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societăţii”.
49
In Romanian original: „Asociatul care în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea
juridică distinctă a societăţii raspunde nelimitat pentru obligaţiile neachitate ale societăţii dizolvate, respectiv lihcidate”.
50
In Romanian original: Răspunderea asociatului devine nelimitată în condiţiile alin 3, în special atunci când acesta dispune de
bunurile societăţii ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează activul societăţii în beneficiul personal ori al unor terţi,
cunoscând sau trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligaţiile.
51
Another argument sustaining this conclusion is the provision of Art 73, Para 2, where there is again mentioned the fact that an
action can be filed by the creditors against the directors under the conditions of the bankruptcy law.
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5.2.

Piercing the Corporate Veil under Romanian Bankruptcy Law
Law no 85/2006 on insolvency proceedings brought several important changes to the previous
statute on bankruptcy, Law no 64/1995. The one that concerns us is the one regarding “The liability of
52
the managing organs’ members”. The previous law provided for such a liability as well , but the new
version has definitely improved and opens the gate, at least in theory, for the doctrine of piercing the
corporate veil.
Thus, art 138 – the relevant provisions – states that:
(1) In the event that through the report prepared in accordance with the provisions of art 59 (1) are
identified persons to whom the occurrence of the insolvency can be attributed to, at the
request of the bankruptcy trustee or of the liquidator, the bankruptcy judge may decide that
part of the debt of the legal person debtor which ended up in insolvency, is to be covered by
the members of the supervising bodies within the company and/or by the management, and
also by any other person that has caused the insolvency of the debtor by one of the following
deeds:
a) They have used the legal person’s assets or receivables for personal interests or for those of
another person
b) They have performed commercial activities for personal interests, under the cover of the legal
person
c) They have decided, for personal interests, the continuation of an activity that led the legal
person, in an obvious way, to cessation of payments.
d) They have held a fictive accountability, they have wiped out certain accounting documents or
they have not kept the accounting records in accordance with the provisions of the law.
e) They have embezzled or concealed part of the legal person’s assets or they have increased,
fictitiously, its liabilities.
f) They have used ruinous means in order to obtain funds for the legal person to delay the
cessation of payment.
g) In the month preceding the cessation of payment they have paid or ordered to be paid a
preferred creditor, to the detriment other creditors.
(2) The application of the provisions of paragraph 1 does not impede the application of criminal
law for the deeds that constitute crimes.
(3) The Creditors’ Committee may ask the bankruptcy judge to be authorized to file the action
provided by paragraph 1, if the bankruptcy trustee or the liquidator has failed to nominate, in
his report on the causes of insolvency, the persons who make themselves responsible for the
insolvency of the debtor, or has failed to file the action provided by paragraph 1 and the liability
of the persons to which paragraph 1 is referring to is close to the term provided by the statute
of limitations.
(4) In case of plurality, the liability of the persons nominated in paragraph 1 shall be established
jointly, provided that the occurrence of insolvency is contemporary or anterior to the period of
time in which they have exercised their mandate or they have detained the position that might
have caused the insolvency. Those persons can defend themselves against joint liability if, in
the managing bodies of the legal persons, they have opposed the deeds and the acts that
have caused the insolvency or they have been absent when the decisions that caused the

52
Art 137 of Law no 64/1995 provided that: (1) Bankruptcy judge may order that part of the legal person debtor's liabilities,
now insolvent, to be borne by the board members - directors, managers, auditors and any other person - who have contributed
to bring debtor in this situation, by one of the following deeds: a) used the legal person's assets or receivables for itself or for another
person, b) performed commercial activities for personal interests, under the cover of the legal person; c) decided for personal
interests, the continuation of an activity which was obviously leading the legal person to cessation of payments; d) held a fictional
accounting, wiped out some accounting documents or failed to keep accounting records in accordance with law; e) embezzled or
concealed part of the legal person or assets or increased in a fictional manner its liabilities, f) used ruinous means to obtain for the
legal entity funds to delay cessation of payments, g) in the previous month to cessation of payments, has paid or ordered to pay a
preferential creditor to the detriment of other creditors. (2) The provisions of paragraphs. (1) do not preclude criminal proceedings for
those actions that constitute crimes. In Romanian original: (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului,
persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori,
cenzori şi de orice altă persoană - care au contribuit la ajungerea debitorului în această situaţie, prin una dintre următoarele fapte: a)
au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; b) au făcut acte de comerţ în
interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod
vădit persoana juridică la încetarea de plăţi; d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu
au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod
fictiv, pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de
plăţi; g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi
creditori. (2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni.
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insolvency were taken and they have asked their opposition to these decisions to be noted in
53
written, afterwards.
Another important provision with respect to the procedure is the one contained in Art 140 which
states that: The amounts submitted according to the provisions of art 138, paragraph 1, will become
part of the debtor’s estate and shall be destined, in case of reorganization, for payment of the debts
according to the payment schedule, for completing the necessary funds for continuation of debtor’s
54
activity, and in case of bankruptcy, for covering the liabilities.
Four conclusions can be drawn from the two legal provisions just quoted and we shall analyze
them each:
First, at least on a theoretical level, piercing the corporate veil is possible, both against
shareholders or managers as well as against the mother company. This stems out of the new
addendum: “and any other persons that have caused the insolvency”. Given the fact that the legislators
did not make a distinction whether the text refers to a natural or legal person, neither should we, and
55
one can easily assume that the legal text covers both. The provision is an enormous step forward as
the previous version of the law did not cover those persons involved, directly or indirectly in the control
56
of the company. Also, there is no distinction made between de facto or de jure managers, which
means that it makes no difference whether those li
Second, given the fact that the legislator has enumerated strictly the deeds that can be used as
legal reason for attracting liability of third parties, application of the doctrine is limited on its grounds.
The limitation becomes even more stringent if we consider the fact that both the Romanian doctrine and
case law have placed the burden of proof on the claimant. Thus, claimant has to prove: the existence of
the prejudice, the existence of the deed, intent of the wrongdoer and also the causality connection
57
between the deed and the intent of the wrongdoer. It is evident that the Romanian law does not
provide for a legal presumption in favor of the creditors but on the contrary they actually bear the burden
of proof. The reason lies in the fact that the conditions adopted by the doctrine and case law for
58
establishing the liability are those from Romanian tort law, art 1357 of the New Civil Code.
Third, it obvious that creditors do not have the primacy in formulating the claim and even when
they can do it, it is subjected to certain conditions: only if the bankruptcy trustee or the liquidator has
failed to identify those who are liable, or, although it has identified them, has failed to file a claim against
59
them and the action is subjected to the statute of limitations. This creates another form of limitation as
53

The original Romanian version reads as follows: (1) În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art 59 alin 1
sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a
lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie
suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a
cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în
folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c)
au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi; d) au ţinut
o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea; e) au
deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mujloace ruinătoare
pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au
dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. (3) Dacă administratorul judiciar ori, după caz,
lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenţă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă
acţiunea prevăzută la alin 1, aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor
ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce
această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. (4) În
caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin 1 este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvenţă să fie
contemporană sau anterioarp perioadei de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deţinut poziţia care ar fi putut cauza
insolvenţa. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice s-au
opus la actele ori faptele care au cauzat insolvenţa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvenţa şi au făcut să se
consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii”.
54
The original Romanian version reads as follows: “Sumele depuse potrivit dispoziţiilor art 138 alin 1 vor intra în averea debitorului şi
vor fi destinate, în caz de reorganizare, plăţii creanţelor potrivit planului de plăţi, completării fondurilor necesare continuării activităţii
debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului”.
55
See Stanciu Cărpenaru, Vasile Nemeş and Mihai Hotca, Law no 85/2006 on insolvency proceedings, with comments 328 (2006).
The commentary makes no reference to legal persons, but enumerates several categories of natural persons that may be found liable
under the new wording of the text: shareholders, associates, CFO’s, departments’ chiefs, accountants.
56
Idem, p. 328. With specific reference to shareholders and associates, the commentary makes a qualification based on Decision no
40/2005 (unpublished, rendered by Bucharest Court of Appeals) stating that: “they will be liable only if it is proven that they have
committed one of the deeds specified expressly in Art 138, which means that they have directly involved in the administration of the
debtor or they have administered in fact the activity of the debtor.”
57
See Stanciu Cărpenaru, Vasile Nemeş and Mihai Hotca, Law no 85/2006 on insolvency proceedings, with comments 326 (2006).
Also, see: Decision no 657/2007 rendered by Bucharest Court of Appeals, Decision no 1318/2007 rendered by Constanţa Court of
Appeals, Decision no 471/R/2009 rendered by Bucharest Court of Appeals reproduced by Mona Maria Pivniceru a.o., Insolvency
procedure 2006-2009, Jurisprudence 352-360 (2009).
58
Law no 287/2009 regarding the Civil Code was initially published in the Official Gazette no 511/24.07.2009 and was republished in
the Official Gazette no 409/10.06.2011.
59
Decision no 1781/2007 rendered by Bucharest Court of Appeals, reproduced by Mona Maria Pivniceru a.o., Insolvency procedure
2006-2009, Jurisprudence 379-381 (2009). In the mentioned Decision, the Court held that: “The omission of the liquidator to
nominate in his reports the causes of insolvency or those who are liable for the company’s insolvency, must create an inequitable
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those who are directly affected by the bankruptcy of the company have neither a direct recourse to court
60
nor their own standing. Their action is just subsidiary.
Forth, under the Romanian legislation, the affected (and protected) parties are not the creditors
but the company itself (the debtor). Therefore it is in the name of the company that the bankruptcy
trustee or liquidator is suing those responsible for debtor’s bankruptcy and it is the company who
recovers the money. Creditors get access to these amounts only indirectly, through the bankruptcy
proceedings, under the bankruptcy distribution rules. Thus the doctrine of piercing the corporate veil is
not only strictly limited, but it generates only indirect effects on the creditors. De lege ferenda the right to
61
action should be given to the creditors directly, free of any other conditions or limitations.
An interesting fact is that nowhere in the commentaries of the bankruptcy law or in the court
cases we have studied is there a mention of the doctrine itself. “Piercing the corporate veil” is not
present anywhere in the Romanian doctrine or case law. Only professor Piperea has recently brought
the subject into discussion, during an interview criticizing the Romanian Company Law no 31/1990 (the
62
revised version), and in a recent article analyzing the application of the doctrine in two EUCJ cases
63
related to competition law issues. Until now, Professor Piperea remains a unique voice on the matter.
6.

PIERCING THE CORPORATE VEIL IN SLOVAKIA

The legal system in Slovakia, as all of the already described systems, confers upon companies
64
separate legal personality which is different from their shareholders. It is the Slovak Civil Code which
assigns upon legal persons the capacity to the rights and obligations. However, the Civil Code does not
define the notion of legal entity, but only enumerates types of legal persons, companies being one of
65
66
them, and defines their elementary characteristics. The majority of the provisions regulating
67
companies are to be found in the Slovak Commercial Code [hereinafter ‘Co.C’] which represents lex
specialis towards the Slovak Civil Code which serves as lex generalis.

situation for the creditors, in the sense that by liquidator’s inaction, the creditors are unable to exercise their right to be properly
informed and exercise the action themselves.”
60
The conclusion is supported also by a provision of the Company Law no 31/1990, Art 73, Para 2 which reads as follows: “The
liability action against the directors can be filed also by the creditors of the company, who will be entitled of exerting it only in case of
opening the procedure regulated by Law no. 64/1995 on the insolvency procedure, as republished”. In Romanian original: “Acţiunea
în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor societăţii, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a
procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată”.
61
For a similar opinion please see Stanciu Cărpenaru, Vasile Nemeş and Mihai Hotca, Law no 85/2006 on insolvency proceedings,
with comments 342 (2006). The commentary pleads for the right of creditors to file the legal action, “if the bankruptcy trustee,
liquidator or creditor’s committee fail to file it themselves”. The proposal does not seek to change the subsidiary character of creditors’
right to file the action. We find this position too moderate, although it might improve a bit the current situation. We are on the opinion
that such a right should not be subsidiary or conditional, but awarded to any creditor directly to enhance the efficiency of this legal
remedy. Such a decision would not only be justified under procedural grounds but also under logical grounds, the creditors being
those who are suffering the actual loss.
62
Interview reproduced from “Bilanţ” Magazine on http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=7216 (last accessed April 19th 2012).
During the interview, referring to the limited liability of a sole associate’s companies, professor Piperea said that it considers such
companies “fictive companies” which should be subjected to the doctrine of piercing the corporate veil in order to protect creditors
from fraudulent acts of the sole associate. In Romanian original: “Există foarte multe situaţii practice în care sunt constituite societăţi
numai ca un paravan ale stăpânului afacerilor sau unele dintre ele sunt societăţi-fantomă, constituite doar pentru aventuri economice
sau pentru fraudarea intereselor creditorilor. Eu le denumesc societăţi fictive. În dreptul anglo-saxon, tehnica societăţii fictive este
denumită "a străpunge vălul corporatist", adică a străpunge rolul corporatist, a lua paravanul acela al răspunderii limitate. Adică, deşi
societatea este parte în contract, daca tu, creditor, ai de recuperat ceva de la acea societate, iar când faci acest lucru vezi că are un
capital social de 200 de lei, constaţi că rămâi cu creanţa în aer. Demonstrând că este o societate fictivă, deci că personalitatea sa
juridică este falsă, te poţi duce să-l urmăreşti direct pe asociat, pe stăpânul afacerii. Aceasta este tehnica străpungerii "vălului
corporatist" care are o aplicaţie puţin cam confuză în Codul de procedură fiscală.”
63
See Prof. Dr. Gheorghe Piperea, Comisia Europeana a sanctionat opt banci austriece, on http://www.infolegal.ro/comisiaeuropeana-a-sanctionat-opt-banci-austriece/2011/04/05/ (last accessed April 19th 2012).
64
Act No. 40/1964 Coll.
65
Slovak legal theory divides companies into two groups: personal companies and capital companies. The same division takes place
in Germany and France and other continental legal systems. In Anglo-Saxon world, it is de facto same, though they differentiate
mainly between companies and partnerships. For the purposes of this article, the term company in the Slovak legal environment
refers only to the limited liability companies: Limited Liability Company (‘spoločnosť s ručením obmedzeným‘) and Joint Stock
Company (‘akciová spoločnosť’).
66
The general regulation of legal persons is to be found in articles 18-21 of the CC. The text in English of article 18 of the Civil Code
reads: “(1) Legal entities are able to have rights and responsibilities. (2) Legal entities are: (a) associations of natural or legal persons;
(b) associations of property; (c) territorial units; (d) other entities established by law.”
in Slovakian of article 18 of the Civil Code reads: “(1)Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby.(2) Právnickými
osobami sú: (a) združenia fyzických alebo právnických osôb, (b) účelové združenia majetku, (c) jednotky územnej samosprávy, (d)
iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.”
67
Act No. 513/1991 Coll.
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6.1.

Piercing the Veil under Slovakian Company Law
Pursuant to Slovakian Commercial Code, all the assets of a corporation are isolated from its
shareholders and the shareholders are liable only to the extent of the required minimum capital. In the
current statutory rules, there is no general set of regulations concerning piercing the corporate veil.
However, Co.C in certain provisions opens the door to veil-piercing in connection to the managing
69
director of a company, called ‘konateľ’. On the other hand, there are no specific provisions concerning
70
the corporate groups as in the case of Germany. Co.C reflects on the issue only in a very limited
extent – with two provisions (§66a and §66b Co.C) on ‘Controlled and Controlling person’ and
‘Proceedings in Accordance’.
6.1.1. Liability of Mother ‘Controlling’ Company
Article 66a defines who the controlled and controlling persons are. Under section 1 of the
controlled person is “a corporation in which a person owns a majority of the voting rights, either because
it owns such a participation or it owns company’s shares, which involve a majority of voting rights, or
because, due to the agreement with other shareholders the controlling person is entitled to perform the
71
majority of the voting rights, regardless of the validity or invalidity of such an agreement.” The
subsequent provisions deal only with the proportion of the voting rights and their exercise (section 3 and
4). At this point Slovak legislator stopped.
Article 66a sets out only the conceptual features which are required to be fulfilled in order to
acquire the status of controlled or controlling person. Other provisions of the Slovak Commercial Code
which reflect on the status of the legal person being controlled or controlling person consider only a
partial amount of the issues related to the relationship between a controlled and controlling person,
such as an acquisition of individual share, creation of a lien on the shares of the controlled person or
72
protection of the minority shareholders of the controlled person, etc. But, none of the provisions
indicates any awareness of numerous liability issues inherent in the relationship between the mother
company and its subsidiary.
Furthermore, the authors were not able to find one single case which would hold the mother
company liable for the actions of the subsidiary except the competition cases for the breach of
competition or abuse of dominant position. Hence, concerning this type of veil-piercing between two
interconnected companies, it is obvious that the notion of corporate limited liability is very strong and
bullet-proof.
6.1.2. Liability of Managing Director (‘Konateľ’)
All managing directors owe fiduciary duty to the company and to the company’s shareholders.
They should act with due care and in accordance with the interests of a company. They are obliged to
obtain and consider all available information before deciding on a specific issue. Furthermore, they are
prohibited from disclosing confidential information to third parties and when exercising their powers they
should always prefer and prioritize the interest of the company over their own interests, interests of only
73
some shareholders or interests of third parties. The question though is what the consequences are in
the event of a breach of these duties. The section 2 of article 135a of the Co.C establishes a joint and
several liability of managing directors once he/she/they breached fiduciary duty, particularly they are
obliged to compensate the company those damages which are the result of:
(a)
“managing directors providing performance to a shareholder contrary to the provisions of this
Act;
68

The company law in Slovakia is mainly regulated by the Slovak Commercial Code, as the provisions regulating the types of
companies, their characteristics and the rights and obligations stemming out of them are to be found in the II., III., IV. and V. part of
the First Chapter of the Slovak Commercial Code.
69
Slovakian legal language is very peculiar in this aspect and calls the person who is legally responsible for managing and directing
the company - “konateľ”. Within the registry of companies, one can clearly see who is “konateľ” and hence who is entitled to bind the
company vis-à-vis the third persons.
70
Germany has a statutory body of law of corporate groups – ‘Konzernrecht’ within articles 15-19 and 291-328 of the Stock Company
Act (‘Aktiengesetz’). These rules are designed to protect the interests of minority shareholders and creditors. They do not form a
direct majority shareholder liability vis-à-vis the minority shareholders or creditors, but rather form a system of reservation of the
company’s assets.
71
The text in Slovakian of article 66a of the Co.C reads: “Ovládaná osoba je spoločnosť, v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na
hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo
preto, že na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo
na neplatnosť takejto dohody (article 186a Co.C).“
72
E.g. §59a sec. 3, § 120, 161f§, 196a of Co.C.
73
Article 135a , section 1 of the Co.C. The text in Slovakian reads: Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najme sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní
rozhľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej
spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy
tretích osôb pred záujmami spoločnosti.”
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74

(b)

managing director acquiring property contrary to article 59a.”
Following the provisions of article 135a, a managing director is not held liable if he or she
75
proves that he or she acted with due care and in bona fide. Hence, the Slovakian provisions comply
with the general fiduciary duty standards and the legal provisions regulating the liability of managing
partner or a member of a statutory body towards the company itself comparable with other legal
76
regulations.
Concerning the manager’s liability vis-à-vis a creditor, if the creditor cannot satisfy itself from the
company’s assets, creditor can itself claim damages from the manager and even if there was some kind
of agreement that the company would not pursue any kind of claims against the manager for the
77
company’s losses it does not affect the entitlement of creditor. Hence, the creditor may bring an action
against the managers in the amount of its claims towards company. This statutory construction extends
the liability of the managers in the sense that in the event they breach their fiduciary duty they will be
held liable for the damage they caused with their entire personal property. The burden of proof lies on
the shoulders of the creditor who would have to prove the breach of fiduciary duty, the damage and the
causal link between the occurrence of the damage and the manager’s breach of fiduciary duty. In
conclusion, the Commercial Code gives a possibility to a creditor to sue the managing directors for the
debts of a company and hence pierces the veil between the company and the director. It remains
questionable to what extent a creditor can bear its burden of proof and evidence the breach of
managing director’s fiduciary duty.
6.1.3. Civil Code as a possible path?
As has been already stated, the Slovak Commercial Code is lex specialis towards the Slovak
Civil Code which serves as lex generalis. Therefore, if some specific problem is not governed by the
Co.C, the Civil Code steps in and the harmed party may rely on its provisions. Hypothetically, one of
such provisions is article 424 which states that “A person is liable for the damage caused intentionally
78
against good manners.” The equivalent of this provision, article 826 of the German Civil Code was
79
applied in a Trihotel case from the summer 2007. Pursuant to the article 826a person who, in a manner
contrary to public policy, intentionally inflicts damage on another person is liable to the other person to
80
compensate the damage. This provision could have been used in a way to pierce the corporate veil,
however the bankruptcy proceeding in this particular case has commenced and therefore any other
claims were stayed.
Nevertheless, in the Trihotel case, the German Federal Court has acknowledged the article 826
as a possible way, how in a case of directors’ and shareholders’ breach of good manners, could a
creditor claim them personally liable. Concerning Slovak case law, such option has not yet been
exercised.
6.2.

Piercing the Veil under Slovakian Bankruptcy Law
81
th
Slovak Bankruptcy Statute [hereinafter ‘BS’] has been adopted on 9 December 2004.
Following the legislator’s memorandum, the core objective of this novel regulation when adopted was to
strengthen the creditors’ position. The entire regulation was drawn in a way to provide creditors with
82
effective legal tools in order to protect themselves in case of debtor’s bankruptcy. In addition, the
83
restructuring should be always considered as the first option. Restructuring should encourage and
stimulate all the stakeholders to modify their contractual relationships in order to reach a collective
satisfaction rather than 10% of their claim.
74
The text in Slovakian of article 135a, section 2 of the Co.C. reads:”Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej
pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu,
ktorá spoločnosti vznikla tým, že (a) poskytli plnenie spoločníkom v rozpore s týmto zákonom; (b) nadobudli majetok v rozpore s
§59a.
Article 59a regulates the contracts between the company and its shareholders or between the company and its managing director. In
such cases, if the consideration is at least 10% of the authorized capital, the value of the contractual object has to be determined by
an expert.
75
Article 135a, section 3 of the Co.C.
76
The same standard is applicable in a case of joint stock company and the members of statutory bodies and supervisory bodies.
77
Article 135a, section 5 of the Co.C.
78
The text in Slovakian of article 424 of the Civil Code reads:”Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti
dobrým mravom.”
79
BGHZ 173, 246 (2007).
80
The text in German of the article 826 reads: “Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich
Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet”.
81
Act No. 7/2005 Coll.
82
The former bankruptcy legislation has been extremely ineffective, as the bankruptcy proceedings lasted for approximately from 3 to
7 years and creditors were able to secure around 5-10% of their claims.
83
Restructuring refers to a similar procedure as reorganization under Chapter 11 of the UCC, which allows the debtor to enter into an
agreement with creditors under which all or part of the business continues. Based on this agreement, the debts are restructured, so
as the debtor could continue its business.
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Concerning the veil-piercing, the BS imposes a system where legal acts of a company might be
held null and void in the case they have been carried out with a ‘related party’ to the detriment of other
creditors. Here the mother company as well as managing director come into the picture.
Article 9 of the BS specifies who a ‘related party’ (‘spriaznená osoba’) might be:
(a) a statutory body or a member of a statutory body, managing employee, proxy or a member of a
supervisory board;
(b) natural person or other legal person who has a qualified interest in the legal entity;
(c) a statutory body or a member of statutory body, managing employee, proxy or a member of a
supervisory board of a legal person referred to in point (b);
(d) close person to a natural person referred to in subparagraphs (a) to (c);
(e) other legal entity in which the legal person or any of the persons mentioned in subparagraphs
84
(a) to (d) have a qualified interest.
Firstly, it is necessary to specify what a qualified interest means. Section 3 of article 9 states that
“the qualified interest for the purposes of this Act means a direct or indirect involvement representing at
least 5% share of the authorized capital or of voting rights of the legal person or the possibility of
applying influence on the management of the legal person which is comparable to the influence
corresponding to this share; the indirect involvement for the purposes of this Act is the share held
85
indirectly through entities in which the holder has a qualified interest.”
Based on the above stated, it is evident that in the case of bankruptcy proceedings, the court
may pierce not just one veil but several veils if company which aims to hide some assets in the
courtyard of a related person or a person of a related person. All ‘related parties’ have to be stated once
86
the bankruptcy proceeding begins. The BS lays down the necessary requirements which once fulfilled,
the legal acts between the legal entity undergoing bankruptcy proceeding and ‘related party’ are to be
held void. These provisions do not serve for the purposes of extending the liability but to protect the
creditors against fraud which is the fundamental element of any veil-piercing case.
The given provisions are very broad and entitle the creditors to reach quite far. However, another
question which needs to be answered is connected to the burden of proof. Moreover, from the
pragmatic perspective, who has sufficient time and means to investigate the legal and natural persons
with whom the company signed the contract. Within the bankruptcy proceeding, the entitled person who
should carry out not only the formal actions but also carefully assess all business transactions of the
company is the trustee. Once the trustee finds out the improper agreements and dealings between the
company and the related party, trustee can petition the court to hold such legal acts void and bind the
parties to restitution or compensation of creditors. If the trustee does not act within adequate period of
87
time, only then can the creditor petition the court.
The BS established two requirements in order to hold contractual agreement void. First, there
88
was no adequate consideration and second such agreement caused the bankruptcy of the debtor.
These requirements apply to any contractual agreement also with a non-related party. However, in the
89
case of related party, the causation is anticipated, unless proven otherwise. Hence, the burden of
proof connected to the causation shifts, which simplifies the entire procedure of submitting evidence.
In conclusion, Slovakian bankruptcy law gives certain leeway for just and fair court actions in
case of fraudulent demeanor of a company, managing director or other parties. There is also the
positive aspect of shifting the burden of proof in case of related parties. However, in practice waiting till
the trustee commences the procedure might impede the procedure and tighten the hands of creditor.
Therefore, to speed up the process, the creditors should have standing from the very beginning and
should not have to wait until the trustee’s inaction.

84

The text in Slovakian of article 9, section 1 of the BS reads: “Spriaznenou osobou právnickej osoby sa na účely tohto zákona
rozumie (a) štatutárny organ alebo člen štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej
osoby; (b) fyzická osoba alebo iná právnická osoba, ktorá má v právnickej osobe kvalifikovanú účasť; (c) štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu, vedúci zamestnanec, prokurista alebo člen dozornej rady právnickej osoby uvedenej v písmene (b); (d) blízka
osoba fyzickej osoby uvedenej v písmenách (a) až (c); (e) iná právnická osoba, v ktorej má právnická osoba alebo niektorá z osôb
uvedených v písmenách (a) až (d) kvalifikovanú účasť.”
85
The text in Slovakian of article 9, section 1 of the BS reads: “Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy
alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe
alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu;
nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých
má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.”
86
Article 12, section 4 of the BS.
87
Article 57 of the BS.
88
Article 58 of the BS.
89
Article 58, section 2 of the BS. The text in Slovakian reads: “Právnemu úkonu bez primeraného protiplnenia možno odporovať, ak
spôsobil úpadok dlžníka alebo bol urobený počas úpadku dlžníka. Ak ide o právny úkon urobený v prospech osoby spriaznenej s
dlžníkom, úpadok dlžníka v case urobenia právneho úkonu sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak.”
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7.

CONCLUDING REMARKS
This concludes our analysis and comparison between the US and our Central and Eastern
European jurisdictions. We have shown the current legal situation in all three jurisdictions and we have
tried to emphasize the advantages of having the doctrine of piercing the corporate veil introduced and
applied in our systems. The list of abuses which could be prevented or solved by piercing the veil is
very long, with applications in various legal areas. Thus it is our common view and strong belief that the
benefits it would bring cannot be denied and the doctrine should be implemented.
It can be easily noticed that the differences between the jurisdictions are quite big, though,
slowly, steps are taken towards the application of the piercing the corporate veil doctrine in the CEE
90
region as well, despite the fact that there still is a lot of work to do and many problems to be solved. A
major one has to do with the development of law and with adopting and implementing the right
terminology. As shown, some applications of the doctrine are already available [in Romania and in
Slovakia], though the ‘piercing of the corporate veil’ is nowhere mentioned as such in the legal literature
or in the case law. There is also reluctance and resistance towards the doctrine with respect to its
application, at least at a theoretical level. Legal certainty, protection and encouragement of business or
investments are always mentioned when the issue of piercing the corporate veil is brought up in the
discussion with practitioners, as many fear that it might have a chilling effect on investments. Even
more, the formalistic view of the European civil law systems on law is also a serious obstacle. The
European approach is that everything should be strictly mentioned and regulated through specific
provisions of the law, while in the US, given the peculiarities of the common law system, the doctrine is
developed by courts and their case law. Europeans need to understand that not everything can be
comprised in the law and that when it comes to such issues, some liberty must be awarded to the
courts. Here, also the Court of Justice of the European Union might have something to say in the future
and might give certain incentives to the courts for applying the doctrine of piercing the corporate veil.
But the above mentioned concerns related to the chilling effect that might be caused are
contradicted by the actual facts and by the US example which shows that the doctrine does not have a
general application and it was not created to circumvent or infringe the patrimonial separation between
the company’s founders and the company itself or the principle of limited liability. On the contrary, the
doctrine was, is and remains just an exception from these principles, one judicial mean which requires
judges to careful analyze the situation and make sure that there will not be more abuses than the ones
which the doctrine is trying to prevent. It is a search for balance and a continuous concern for
establishing clear standards, constantly developed by the courts. Even more, its application is still
limited as shown by the empirical study described in our article.
Nevertheless a discussion must take place. The doctrine of piercing the corporate veil needs to
draw the attention of both practitioners and theoreticians in our countries and we hope that this article
will do that. We believe that the US model has many lessons to teach us in this respect and our
scholars should dedicate more time to this topic, as it is the only way to learn and advance. We also
know that our work is not exhaustive and there are still related topics to be covered. We just need to
start from somewhere.
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For more on the CEE region and the applicability of doctrine of piercing the corporate veil, see STEFAN MESSMANN & TIBOR TAJTI,
THE CASE LAW OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 33-186 (2007).
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LEGAL ASPECTS OF CONSTRUCTION OF TRANSBOUNDARY
GAS PIPELINES IN THE EUROPEAN UNION
Ilona Przybojewska
Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration
Abstract: The subject of this article, namely the legal framework determining building of transboundary
gas pipelines in the European Union, is worth legal analysis especially in the context of regulations of
infrastructural package, newly presented by the European Commission, wishing to facilitate and speed
up the process leading to construction of some of the Trans-European Energy Networks (TEN-E).
Furthermore, the aforementioned process should be examined in respect of intertwining goals or
spheres of legislative activity that can be differentiated within the European Union’s energy policy, such
as energy security, liberalization of the gas market as well as environmental protection. The shape of
investment process concerning gas pipelines is extremely important in the light of factual circumstances
which should also be borne in mind as they often constitute the explanation why particular provisions
were included in relevant legal acts. The article is an endeavour of studying all these issues in order to
provide an overview of existing regulations which will allow to draw conclusions as far as the
construction of transboundary gas pipelines is concerned.
Key words: gas pipelines, trans-European energy networks, European Union law

1.

INTRODUCTORY REMARKS

Natural gas will continue, provided its supply is secure, to play a key role in the EU's energy mix
in the coming decades and will gain importance as the back-up fuel for variable electricity generation. In
the medium term depleting indigenous conventional natural gas resources call for additional, diversified
imports. Gas networks face additional flexibility requirements in the system, the need for bi-directional
pipelines, enhanced storage capacities and flexible supply, including liquefied (LNG) and compressed
natural gas (CNG) – reads the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
1
on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC . The
rules laid down pertain to timely development and interoperability of trans-European energy networks
(TEN-E). An instrument Connecting Europe, which is prepared to replace the current regulation
concerning financial aid for infrastrucural energy projects of the European Union and is planned to
provide 9,1 milliard euro. Moreover, during the Polish presidency in the Council, the European Union
accepted a common mandate to negotiate the contract between itself and two states: Azerbaijan and
Turkmenistan, which will contribute to the construction and development of the Southern Corridor,
supplying Caspian natural gas to the Member States of the European Union. The emphasis put on
2
priority energy infrastructure is well visible also in the third liberalisation package which introduced
provisions that seriously influences the investment process.
New solutions provided by the project are destined to secure the achievement of aims enshrined
in energy policy of the European Union. The recitals mention a wide array of issues, such as ensuring
the full integration of internal energy market, solidarity between Member States, creation of alternative
supply or transmission routes, promotion of interconnection of energy networks or linking isolated
regions. The main problem is that the aforementioned goals are of

1
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and
repealing Decision No 1364/2006/EC, COM(2011) 0658 final.
2
As far as natural gas is concerned, directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning
common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136.
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Map 1: INOGATE Map of Natural Gas Pipeline
http://www1.inogate.org/inogate_programme/inogate_resource_center/maps
highly general nature, therefore seem to disappear in the veil of political controversies as to their nature
and actual meaning.
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However, they should at least be perceived as an interpretation indices while analysing legal
regulations – both in force and proposed. An attempt to discover the real signification of that rules is
therefore indispensable.
Legal frameworks related to construction of gas pipelines can be found in many branches of law,
as they concern at least three main issues, namely: 1) the energy security, 2) the liberalisation of gas
market, 3) environmental protection. Thus, the shape of the investment process of gas pipelines in the
European Union reflects the three main spheres of activity within the energy policy, contributing at the
same time to the achievement of economic, territorial as well as social integrity of the European Union,
3
according to article 170.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union . However, the
situation pertaining to gas pipelines is different than that of other energy infrastructure as the supply and
transmission of gas, due to the increasing dependency of the European Union on import of this source
of energy. Therefore, the necessity of ensuring adequate level of gas supplies and to create a
reasonable system of transmission is a highly sensitive issue, considered also in terms of
diversification. In the European Union there are no regulations determining the diversification
thresholds, although it is widely accepted (at least theoretically) that supplies from one source should
not amount to more than 30% of the total import. In case of Poland approximately 90% of natural gas
4
import is dominated by one supplier . The Communication of the the Commission Energy infrastructure
5
priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an integrated European energy network emphasizes
that every European region should introduce infrastructure which would allow it to have physical access
to at least two different sources of supplies. The diversification in this sector is particularly difficult to
attain as the supplies of gas depend mainly on the existing pipelines. Therefore, the actions aimed at
ensuring diversification focus on two methods: enforcing the liberalization of the market and relevant
6
infrastructure construction. The supply and transmission relations are definitely hard to change .
The construction of gas pipelines is sometimes a subject of political and diplomatic struggle, to
7
mention only the present case of Nabucco, a part of Southern Corridor, and South Stream . According
to the most common definition of energy security, provided by D. Yergin, the scope of this notion is not
restricted to the ancient idea of security of supplies, but encompasses also the possibility of acquiring
energy for reasonable prices (here the question of liberalization of the market appears) and taking into
account the fulfilment of requirements of environmental protection. This article is an endeavour of
studying all these issues in order to provide an overview of existing regulations which will allow to draw
conclusions as far as the construction of transboundary gas pipelines is concerned. To attain this goal,
it will be divided into three main parts, concerning respectively energy security, liberalization issues and
protection of environment.
2.

TRANSBOUNDARY GAS PIPELINES AND THE ENERGY SECURITY

Gas pipelines belong to category of trans-European energy networks which are separately
regulated in the Treaty on the Functioning of the European Union, although the title devoted to them
contains merely legal framework for their construction. Article 170.1 TFEU refers to aims such as
reinforcement of social, economic as well as territorial cohesion and ensuring the functioning of the
internal market. In order to achieve these aims, the European Union shall contribute to the
establishment and development of trans-European networks in the areas of transport,
telecommunications and energy infrastructures. The provisions contain a mention about promotion of
interconnection as well as interoperability and national networks. The European Union bodies enact
guidelines pertaining to objectives, priorities and general directions of actions undertaken with regard to
trans-European networks. The treaty expressis verbis prescribes a possibility for the European Union to
support projects of common interest (which implies an obligation to differentiate this category among
other projects), which are supported by Member States and determined in guidelines (actually the first
requirement seems to be fulfilled automatically if the guidelines define specific project as the project of
common interest). The support may be given, inter alia, via feasibility studies, loan guarantees or
interest-rate subsidies. The allocation of aid should take into account the potential economic viability of
projects. To promote projects of mutual interest and to ensure the interoperability of networks, the
European Union may introduce cooperation with the third countries. Finally, according to article 172
3

NOWACKI, M: Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010, s. 177.
KRZAK, J.: Zaopatrzenie w gaz ziemny. Europa, Polska – problemy dywersyfikacji. In: SOBOLEWSKI, M.: Polityka energetyczna,
Warszawa 2010, s. 153 and 162.
5
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an integrated European energy
network, COM(2010) 677 final.
6
See more in: ŁOSKOT, A.: Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE – kwestia połączeń infrastrukturalnych, Warszawa
2005.
7
Ibidem, p. 156-157.
4

- 878 -

TFEU, guidelines and projects of common interest which relate to the territory of the Member State shall
require the approval of the Member State concerned.
Although the treaty mentions only one special category of projects, the hierarchical structure
8
created by decision 1364/2006/WE comprised three different thresholds, among which the projects of
common interest were the lowest one. The investments classified as priority projects were ranked
higher; the difference consisted in the fact that the financial aid of the European Union was allocated
primarily to them. In turn, the highest threshold gathered projects of European interests. These were
projects deemed to have transboundary character or seriously influencing the possibility of
transboundary transmission.
9
Here can be mentioned the example of Nord Stream , which was recognized as the project of
European interest by virtue of decision 1364/2006 which was taken unanimously by the states
10
representatives in the Council . Hence the reproaches appearing particularly in Polish media, referring
particularly to a principle of solidarity, should be regarded as unjustified. In fact, the energy solidarity is
rather vague notion, inferred mainly from the general clause introduced, on the wish of Polish and
Lithuanian delegations, to article 194.1 TFEU (stating that the energy policy of the European Union
11
should be conducted in a spirit of solidarity between Member States) , whereas the principle of loyal
cooperation would rather expose Poland on reproach of not fulfilling its obligation as a Member State if
after the adoption of aforementioned decision it would hinder the construction works of this pipeline
12
without justified reason . As the opinions of media, pertaining to Nord Stream project in various
European countries show, the construction of this gas pipeline is highly controversial for certain states
13
whereas being obvious for another .
The question of guidelines is quite an interesting one, because although the denomination may
evoke associations with soft law, the guidelines are often adopted in the form of legally binding acts.
As far as issues connected with energy security is concerned, there can be seen the increased
activity of European institutions which probably matured to the concept of solidarity in energy policy.
Recently the European Union adopted a mandate to negotiate an international treaty between itself,
Azerbaijan and Turkmenistan, concerning the building of Trans Caspian Pipeline System, which is
intended to contribute to the transmission of natural gas via Southern Corridor. The support of an
infrastructural energy project has never, up to now, consisted in proposing an international agreement.
Moreover, upon the request of member states, the European Commission engages itself in the process
of bilateral negotiations with third countries (according to Council conclusions on strengthening the
14
external dimension of the EU energy policy ). Due to the intervention of this institution, currently there
is an opportunity for PGNiG to buy extra supplies via so-called virtual reverse flow on Jamał pipeline (as
currently it is Polish enterprise Gaz-System managing the pipeline, in accordance with the requirements
of liberalization). The Russian gas is re-exported by Germany and the price is lower than that paid for
direct export from Russia. This is partially due to the fact that there exist huge surpluses of natural gas
received by German enterprises due to take or pay clause. The reverse flow is an issue reflected in
15
regulation 994/2010 . The regulation deals with, inter alia, infrastructure standards. By virtue of article
6.5, the transmission system operators shall enable permanent bi-directional capacity on all crossborder interconnections between Member States as early as possible and at the latest by 3 December
2013.
The point at which there is some kind of tension is the financing of transboundary gas pipelines,
as generally the requirements of European Union policy destined to protect competition imply the
market-based financing. The costs are to be incurred, at least partially, by the users of infrastructure
16
who pay the transmission tariffs. There exists a general ban on state aid . Nevertheless, there are
some possibilities of allocating European Union aid directed to realization of trans-European energy

8

Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for transEuropean energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC, OJ L 262, 22.9.2006, p. 1–23.
9
See more in: ŁOSKOT-STRACHOTA, A.: Nord Stream na liberalizującym się rynku gazu UE, Warszawa 2010.
10
NOWACKI, M: Projekt gazociągu północnego a zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi. In: Solidarność jako
zasada Unii Europejskiej, C. MIK (ed.), Toruń 2009, passim.
11
See more on this topic: PRZYBOJEWSKA, I.: Energy solidarity in the European Union. In: Międzynarodowe Aspekty Prawa
Administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2011.
12
NOWACKI, M: Projekt gazociągu północnego a zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi. In: Solidarność jako
zasada Unii Europejskiej. In: MIK, C. (ed.), Toruń 2009, passim.
13
Vide SZUL, R.: The game of pipelines. Opinions on projects of pipelines in European newspapers. In: KOMORNICKI, T.,
CZAPIEWSKI, K., JAWORSKA, B.: Europe XXI. Environmental and infrastructural networks, Warszawa 2010.
14
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/126327.pdf.
15
Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to
safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC, OJ L 295, 12.11.2010, p. 1–22.
16
See more in: STOCZKIEWICZ, M.: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa
2011.
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17

network. According to regulation 2236/95 , the aid, in various forms such as those mentioned in the
Treaty on the Functioning of the European Union, can be granted merely to projects of common interest
only if achievement of project meets financial obstacles (article 5.1) and shall not exceed the minimum
considered necessary for the launch of a project (article 5.2).
18
The project of a new regulation on guidelines pertaining to energy infrastructure , which is
19
intended to replace binding decision 1364/2006/EC foreshadows important changes as to the
financing measures as well as general framework of construction and exploitation of such infrastructure.
The modifications planned are due to the insufficient realization of the projects up to now. Apart from
the reasons invoked by the proposal, it should be pointed out that creation of three level hierarchy of
projects acted to the detriment of the most significant projects from the European Union interests point
of view. The new directive determines a few projects on which the actions of the EU should focus. The
projects of common interest will be subject to special short and facilitated procedure of authorization;
moreover, there are possibilities of financing from the EU resources, although it is definitely not
automatically connected to the status of project of common interest. Among the priority gas corridors
the regulation mentions the Southern Corridor or north-south interconnections in the Central-Eastern
and South- Eastern Europe.
3

TRANSBOUNDARY GAS PIPELINES AND THE LIBERALISATION OF THE MARKET

Although concerning mainly the functioning of gas pipelines (enforcing, inter alia, ownership
unbundling and the rule of third party access), the directive 2009/73/WE from the third liberalisation
package influences also the building process. The investors have to take into consideration the
feasibility of gas pipelines projects in the light of the exploitation conditions prescribed by the directive in
question. Therefore, it seems necessary to examine more specifically the impact of aforementioned
legal act on the process of construction of pipelines.
The special title concerning trans-European networks includes provisions that reflect the
deepening of liberalization trends. By virtue of article 170, the policy of the European Union should
promote access to national networks, which indoubtedly consists in reference to third party access rule.
The third liberalization package, speaking more specifically – in the case of gas market directive 2009/73/EC introduced ownership unbundling as stronger dimension of separation of
transmission and production together with supplies. At present, ownership unbundling is only an option
for Member States, which may instead choose weaker forms - as institution of independent system
operator (ISO) or independent transmission operator (ITO). Ownership unbundling consists in a
situation where a vertically integrated enterprise would have to sell the transmission networks and
create separate entity which would manage it. In the case of ISO, the requirement is that the
transmission network must be operated by a separate entity, while picking ITO option implies conduct
according to special regime preventing the parts of enterprise occupying respectively transmission and
production or supplies from undertaking actions in concert. The doctrine pointed out that ITO option
20
embodies the present legal unbundling with reinforced surveillance , as there are also such
instruments as compliance programs appearing, which will be controlled by a compliance officer. There
is also a third country clause – sometimes called anti-Gazprom clause – forcing the external entities to
comply with the solutions introduced by the directive.
A case of Lithuania is particularly interesting here as this state decided to introduce the full
ownership unbundling, finding itself in the conflict with Russian Gazprom (as in the light of provisions of
third liberalization package, the latter probably will have to resign from the coownership – 37% of
Lietuvos Dujos assets - of gas transmission pipeline in Lithuania). The case is probably going to be
resolved by arbitrage court.
The deepening of liberalization definitely strengthens the position of importers towards suppliers.
The Polish enterprise PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) filed a claim to Commercial
Chamber in Stockholm as a consequence of attempt of negotiating – in vain – the reduction of prizes for
natural gas, which are strictly dependent from the prizes of oil in the interval of half of the year.

17
Council Regulation (EC) No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in
the field of trans-European networks, OJ L 228, 23.9.1995, p. 1–7
18
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure
and repealing Decision No 1364/2006/EC, COM(2011) 0658 final.
19
Decision No 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for transEuropean energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision No 1229/2003/EC, OJ L 262, 22.9.2006, p. 1–23.
20

ADAMIEC, D.: Cele i inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki energetycznej. In:, SOBOLEWSKI, M. (ed.): Polityka
energetyczna, Warszawa 2010, s. 53, see also: NOWAK, B., System Regulacji Energetyki – niezależny organ regulacyjny w
kontekście trzeciego pakietu energetycznego. In: Studia Europejskie, 3/2010, p. 111-128.
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However, the directive 2009/73/EC in recital 42 states that long term gas contracts will continue
to be an important part of the gas supply of Member States and should be maintained as an option for
gas supply undertakings in so far as they do not undermine the objective of this Directive and are
compatible with the Treaty, including competition rules. This signifies the tightening of the European
Union’s standpoint, though as it is mentioned, the long term contracts, characterizing the gas market will
stay there, often together with the clause take or pay, even if there was some loosening of this condition
visible in Gazprom contracts with European enterprises. However, the directive includes exceptions to
obligations take or pay
The aforementioned legal act determines the general shape of the procedure of issuing
authorisations for construction or exploitation of gas installation on the national level. The criteria set
have to be objective and non-discriminatory. The reasons of refusals to grant authorisation have to be
made known to the European Commission which can be a measure that actually safeguards the
execution of the conditions determined.
One of the most important parts of the directive regulates the rule of third party acccess. By
virtue of article 12, Member States shall ensure the implementation of a system of third party access to
the transmission and distribution system, and LNG facilities based on published tariffs, applicable to all
eligible customers, including supply undertakings, and applied objectively and without discrimination
between system users. Also transmission system operators should gain access to the infrastructure of
other transmission system operators whether it is necessary for the purpose of carrying out their
functions including in reltion to cross-border transmission. There are several conditions that must be
fulfilled by the new infrastructure to be exempted from some of the requirements of liberalization
package, inter alia from third party access principle. The crucial clause which embodies the logic behind
the exemption is that the exemption must not be detrimental to competition or the effective functioning
of the internal market in natural gas, or the efficient functioning of the regulated system to which the
infrastructure is connected (article 36 e).
The operators of transmission system have to be granted certification. The Member States can
deny certification if it would constitute a danger to energy supplies of particular Member State. Article 11
provides stricter procedure with respect to owner or operator of transmission system controlled by a
person or persons from the third country. All operators must comply to the unbundling provisions of the
directive as well as they must not constitute a threat for the security of supplies in the European Union.
The enforcement of such rules, directed to influence third countries enterprises, results from a
failure of traditional policy of European Union, taking advantage of an internal instrument, namely the
legal framework of liberalized market, to export its crucial rules to third countries by encouraging them
21
to voluntary acception of such solutions . The fruit of this policy is, without doubts, the Energy Charter
Treaty, enshrining some of the European Union’s principles of energy policy, such as non-discrimination
principle, imposing upon the signatories to treat equally all the enterprises functioning on the market
regardless of the form of ownership. The treaty was signed in 1994 by European Union, former Soviet
Union countries, Japan, Australia and certain Mediterranean States and provided a complex framework
of legal solutions concerning issues such as transmission of sources of energy, energy effectiveness,
environmental protection requirements etc. The problem that occured was that Russia withdrew its
22
consent to be bound by the treaty .
23
In addition, regulation 715/2009 contains legal requirements as to the transparency concerning
transmission system operators which impose various information duties on them.
4

TRANSBOUNDARY GAS PIPELINES AND THE ENVIRONMENTAL PROTECTION

An obvious fact is that construction of transboundary gas pipelines requires procedure of
24
environmental impact assessment (EPA), which was regulated in directive 85/337/EEC . Pipelines of a
diameter of more than 800 mm and length of more than 40 km are mentioned in Annex I, including a
list of projects when the performance of environmental impact assessment is mandatory, as opposed to
projects in case of which Member State have to decide on the basis of case-by-case examination or
general thresholds/criteria set by them.

21

Vide RIEDEL, R., Supranationalisation of energy security of Europe: theoretical approaches, Warsaw 2010, passim.
More BĚLOHLÁVEK A.J.: Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce, Warszawa 2011, passim.
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural
gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005, OJ L 211, 14.8.2009, p. 36–54.
24
Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment, OJ L 175, 5.7.1985, p. 40–48, with later amendments.
22
23
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Even more strict legal solutions apply in case of constructing gas pipeline on the terrain
25
belonging to network Nature 2000 . It is particularly significant as Nature 2000 covers approximately
1/5 of territory of EU Member States. However, construction of some kind will not be a priori excluded
provided that it does not violate the special regime governing Nature 2000. By virtue of article 6.2 of
26
directive 92/43/EEC the states shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of
conservation, the deterioration of natural habitats and the habitats of species as well as disturbance of
the species for which the areas have been designated, in so far as such disturbance could be
significant... The duty of application of the procedure of impact assessment is imposed in case of any
plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have
a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects (article 6.3)
If there is a negtive assessment and lack of alternative solutions interferes, realization of an undertaking
is possible by virtue of the clause of overriding public interest. This possibility is further restricted in
cases when the protection entails a priority natural habitat site or a priority species. In practice,
obtaining a permit for construction of gas pipeline in case of Nature 2000 would be very difficult,
expensive and time consuming (if not impossible), thus seriously hampering the entire building process.
Also acts pertaining directly to liberalization of market or energy security include provisions
aiming at the protection of environment; for instance, among the criteria taken into account the
regulation concerning the conditions of assigning aid mentions its environmental consequences.
The environmental questions often constitute the most problematic for the initiators of gas
pipelines, although, as it is shown by the example of Nord Stream gas pipeline, the concerns pertaining
to ensuring the right level of environmental protection can be overcome.
5

CONCLUSIONS

The construction of network infrastructure contributes to a more general aim, namely wellfunctioning of the internal market. The full liberalization of energy market is nevertheless not viable
without developed infrastructure, connecting different European regions, some of which are called
‘energetic islands’ due to lack of connections. The issues analyzed in this article are interdependent; it
would be extremely hard to ensure the security of supplies without liberalization of the market and vice
versa. Therefore, only coordinated actions on the level of European Union can bring the desired results.
The present shape of legal framework demonstrates that after years of introducing environmental
energy legislation to the detriment of enforcing strong policy destined to guarantee the energy security,
the European Union has chosen a different, more balanced attitude. This modification should be
recognized as indispensable due to factual situation changes; although the European Union is still the
key importer of gas, which makes the dependency between this organization and exporters of gas
mutual, the emerging new economies of Asia weaken the reciprocal character of the relation in
question. Being in statu nascendi EU energy policy is now to a large degree a process without a single
27
institutional and legal framework – reads one of the studies . Within the framework of this policy many
issues are inseparably interwoven, not to mention divergent interests and attitudes of Member States.
To acquire stronger bargaining position in the energy dialogue, the European Union ought to put an
emphasis on acting in concert.
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RECENT DEVELOPMENT OF PRELIMINARY RULINGS BEFORE
THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
Daniela Ježová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This article deals with the recent issues of the preliminary ruling procedure. One of the most
significant recent cases in the area is Cartesio case which is analyzed. Author is also looking at the
already well known principles applied in preliminary ruling procedure if they are still used in recent case
law of the Court of Justice an in which form. At last but not least the author is also having some marks
about the recent development of the Slovak republic as far as it is still a young member of the European
Union.
Key words: Preliminary ruling procedure, recent issues, recent case-law, Court of Justice of the
European Union, recent development, Cartesio case, Slovakia.

1.

INTORDUCTION

The Preliminary ruling procedure belongs to the most important and most frequent proceeding
hold by the Court of Justice. The aim of this article is to provide relevant information about the recent
case law of the Court of Justice issued in preliminary ruling procedure.
The importance of the Preliminary ruling procedure was formulated by the Court of Justice of the
European Union (hereinafter referred as Court of Justice) in Rheinmühlen case as follows: “Article 267
TFEU is essential for the preservation of the community character of the law established by the treaty
and has the object of ensuring that in all circumstances this law is the same in all states of the
1
community.” Whilst it thus aims to avoid divergences in the interpretation of Union law which the
national courts have to apply, it likewise tends to ensure this application by making available to the
national judge a means of eliminating difficulties which may be occasioned by the requirement of giving
Union law its full effect within the framework of the judicial systems of the Member States.
Consequently, any gap in the system so organized could undermine the effectiveness of the provisions
of the Treaty and the secondary Union law. The provisions of Article 267 TFEU which enable every
national court or tribunal without distinction to refer a case to the Court of Justice for a preliminary ruling
when it considers that a decision on the question is necessary to enable it to given judgment, must be
2
seen in this light. In recent case Gourmet Classic Court of Justice refreshed the famous Reinmühlen
formula as follows: Article 267 TFEU aims to avoid divergences in the interpretation of Community law
which the national courts have to apply and aims to ensure that, in all circumstances, that law has the
same effect in all Member States.
A significant milestone in recent development of European law as itself and also the preliminary
ruling procedure was the effectiveness of the Lisbon Treaty. Prior to the Lisbon Treaty two variants of
the preliminary ruling procedure were applicable to the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ),
which were found in Art. 35 EU and art. 68 EC. These variants are no longer applicable, because the
AFSJ is now subject to the “normal” Treaty rules concerning preliminary rulings. There are, however,
transitional provisions that limit the legal impact of the Lisbon Treaty on measures concerning Police
3
and Judicial Cooperation in Criminal Matters adopted before its entry into force .
The aim of this article is to give an overview of the recent development in the field of preliminary
ruling procedure using latest court decisions of the Court of Justice.

1
C-166/73 Rheinmühlen Düsseldorf / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1974] ECR p 33 at 2 [hereinafter
Rheinmühlen]
2
C-458/06 Skatterverket versus Gourmet Classic Ltd, judgment of 12 June 2008, [2008] ECR I-4207, para 20
3
for further information see Protocol (No 36) On Transitional Provisions, arts 9-10

- 884 -

2.

CARTESIO CASE – IMPORTANT RECENT CASE
4

1.
Cartesio case is important because of the supported ability of lower courts by the
Court of Justice to refer to the Court of Justice, even in the face of a negative decision by a higher
national court. In this case the Court of Justice seems to put an end to the uncertainty by interpreting
the Treaty as permitting the appeal from such orders but excluding such national legal rules which allow
appellate courts to set aside or modify the reference by quashing or varying the order.
It is known that the national court can initiate a reference for a preliminary ruling even if its own
domestic law does not regulate it or its procedural framework. The domestic law of several Member
States does not contain separate procedural legal provisions about referring for a preliminary ruling
5
(with the exception of, for example, Scotland, England and Wales, Austria). The absence of domestic
6
legal regulation does not impede preliminary references. The possibility of an appeal against the
decision to refer for a preliminary ruling is a very important question in light of the fact that the appeal
essentially restricts the national court's right to refer based on the TFEU. The Court of Justice has
stated in several cases: Article 267 TFEU makes it possible for national courts to make preliminary
7
references freely and to weigh its necessity. However, according to the Court of Justice, Article 267
TFEU does not preclude the possibility of an appeal against the ruling to refer if the domestic law so
provides. The Treaty seems not to give full autonomy to the referring court in the case when domestic
8
law provides ordinary legal remedies against the reference. Naturally, in such circumstances it is up to
the parties to the litigation whether they will question the reference by raising an appeal. The judgment
the Court of Justice gave in the Cartesio case has brought significant turn in the Court's position on the
question of appealing the national courts' decisions of reference. The Cartesio case substantively
concerned the compatibility of Hungarian law preventing the Hungarian companies from transferring
their seats to another Member State of the Union with Articles 43 and 48 EC (now Articles 49 and 54
TFEU) relating to the freedom of establishment. In this respect, the judgment of the Court of Justice has
9
not brought significant change in the prevailing case law. However, the national court making the
reference (the Regional Court of Appeal of Szeged) referred some questions for a preliminary ruling
addressing the procedural conditions of preliminary references including the appeal ability of national
courts' decisions to refer. The European Court's answer to the third question referred by the national
court implied real novelty in dealing with the problem and on the merits the Court substantially modified
its forty-year case law.
The important question of Cartesio case is as follows: "Does a national measure which, in
accordance with domestic law, confers a right to bring an appeal against an order making a reference
for a preliminary ruling limit the power of the Hungarian courts to refer questions for a preliminary ruling
or could it limit that power – derived directly from Article 234 [presently Article 267 TFEU] – if, in appeal
proceedings, the national superior court may amend the order, render the request for a preliminary
ruling inoperative and order the court which issued the order for reference to resume the national
proceedings which had been suspended?"
In the Cartesio case was no appeal brought against Regional´s court decision to make a
reference, this means that this question would be hypothetical and it is known from settled case-law that
10
Court of Justice is not giving answers to hypothetical questions. In light of Article 267 TFEU the
answer to the question is not necessary (or even useful) for the referring court to determine and settle
the legal issues which have arisen on the facts of the dispute. The admissibility problem has been
solved in an interesting way. Ireland and the Commission maintained that the question was hypothetical
for the reasons I have mentioned above, and Advocate General Poiares Maduro - in his opinion provided a set of reasons for the conclusion that the Court should deal with the third question despite its
11
hypothetical nature. However, the reasons set forth by the Advocate General were not truly convincing
and would have run against the Foglia - Robards - Dias line of cases concerning the handling of
4

Case C-210/06 Cartesio
Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union. 18th colloquium in Helsinki,
20 and 21 May 2002. General report, p. 15. Source: < http://www.juradmin.eu/en/colloquiums/colloq_en_18.html > (accessed:
January 05, 2012).
6
For a general overview see Anderson, D. Demetriou, M.: References to the European Court. Sweet and Maxwell, London 2002, pp.
1-5., 23-26.
7
E.g. Case 166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (III) [1974] E.C.R. 0033, paras.
3-4. or Case C-261/95 Rosalba Palmisani v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [1997] E.C.R. I-4025, par. 20.
8
Case 13/61 Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd v Robert Bosch GmbH and Maatschappij tot voortzetting van de zaken
der Firma Willem van Rijn [1962] ECR 0089, Case 146/73 Rheinmühlen-Düsseldorf v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel (II) [1974] ECR 0139, par. 3.
9
See e.g. Szydlo, M.: Case C 210/06, CARTESIO. 46 Common Market Law Review (2009) No. 2., pp. 703-722
10
see for example Case C-83/91 Meilicke v ADV/ORGA [1992] ECR I-4871, par. 25, Case 244/80 Pasquale Foglia v Mariella Novello
(II) [1981] ECR 3045, par. 18., Case 149/82 Stephanie Robards v Insurance Officer [1983] ECR 0171, par. 19., C-415/93 Union
royale belge des sociétés de football association v Bosman [1995] ECR I-4921, par. 60.
11
Cartesio, supra, per AG Poiares Maduro, paras. 11. and 13-14.
5
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12

hypothetical questions referred to the Court by national courts. The Court of Justice paying great
deference to the referring court relied on and maintained the presumption, that the question referred by
the national court was relevant to the facts of the particular case and some uncertainty relating to this
relevance was not enough to reject the answer (presumption of relevance). So, it was a matter for the
national court to see that the preliminary ruling be useful for its decision in the case.
The fundamental question in this case is if the national law might limit the right of national court
to initiate the preliminary ruling procedure, and if it does, how and to what degree. In the Bosch case the
Court of Justice concluded that the Treaty did not prevent the national court of cassation from
entertaining the appeal against the decision to refer, but left the admissibility of such appeals to the
13
national law and the decisions of (higher) national courts. In the well known two RheinmühlenDüsseldorf cases of 1974 the question lay in that whether the inferior court had any right to make a
reference to the Court of Justice if the legal issue relating to the Union law constituting the subject
matter of the reference had already been authoritatively decided by a superior court. The Court of
Justice pointed out that a rule of national law whereby a national court was bound on points of law set
forth in the decision of a superior court could not deprive the inferior court of its power to refer to the
14
Court of Justice such questions of Union law that had been determined by the superior court's ruling .
It follows, that if an inferior court considers the previous, authoritative case law of the superior courts
contrary to the EU law or has doubts in this respect, it remains free to refer the question to the Court of
Justice and thereby effectively challenging the prevailing legal position on this question in the national
legal practice.
In the two Rheinmühlen-Düsseldorf cases the Court established a powerful procedural weapon
for the inferior national courts, but permitted the Member States to defuse this weapon by allowing
appeal or other legal remedies from the orders to refer questions to the European Court for a
preliminary ruling. In Cartesio the third question of the Regional Court of Appeal of Szeged pointed
precisely towards the tension between the national courts' right to refer for a preliminary ruling based on
EU law and the appealability of orders to refer based on national procedural rules. The most important
returns of the Cartesio judgment are that the Court narrowed down the permissible domain of the legal
remedies in such a way that the appeal essentially becomes aimless or useless. The critical part of the
judgment runs as follows:“……… where rules of national law apply which relate to the right of appeal
against a decision making a reference for a preliminary ruling, and under those rules the main
proceedings remain pending before the referring court in their entirety, the order for reference alone
being the subject of a limited appeal, the second paragraph of Article 267 TFEU is to be interpreted as
meaning that the jurisdiction conferred by that provision of the Treaty on any national court or tribunal to
make a reference to the Court for a preliminary ruling cannot be called into question by the application
of those rules, where they permit the appellate court to vary the order for reference, to set aside the
15
reference and to order the referring court to resume the domestic law proceedings” .
Consequently, the order initiating a preliminary ruling procedure may be appealed to a superior
court, but cannot not be varied or quashed by the court of second instance without infringing the Article
267 of the TFEU. The point lies in that even in case of an appellate procedure the referring court of first
instance retains its freedom to decide on maintaining the reference or withdrawing it, with knowledge of
the appellate court's opinion. It is worth noting that it has been firmly established in the Court's case law
that the assessment of the relevance and necessity of the question referred for a preliminary ruling is
the responsibility of the referring court alone, subject to some limited exceptions. “In accordance with
Article 267 TFEU, the assessment of the relevance and necessity of the question referred for a
preliminary ruling is, in principle, the responsibility of the referring court alone, subject to the limited
verification made by the Court in accordance with the case-law cited in paragraph 67 above. Thus, it is
for the referring court to draw the proper inferences from a judgment delivered on an appeal against its
decision to refer and, in particular, to come to a conclusion as to whether it is appropriate to maintain
the reference for a preliminary ruling, or to amend it or to withdraw it.”
The conclusion that the appellate court may not put aside or modify the reference by varying or
quashing the order of reference was first explicitly deduced by the Court of Justice in the Cartesio case.
In Cartesio the Court of Justice practically eliminated the restriction by appeal on the national courts'
right to refer for a preliminary ruling to which it had turned a blind eye for thirty years and gave the lower
courts free hand to avail them of this right.

12
C-244/80 Foglia (II), [1981] ECR 03045, par. 18.; C-149/82 Robards, [1983] ECR 00171, par. 19., Case C-343/90 Manuel José
Lourenço Dias v Director da Alfândega do Porto [1992] ECR I-4673, par. 17.
13
C – 427/06 Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfursorge GmbH, [2008] ECR I-07245
14
Rheinmühlen-Düsseldorf (II), supra, par. 3.; Rheinmühlen-Düsseldorf (III) supra, par. 4.
15
Cartesio para 98
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3.

CASE CILFIT NOWDAYS

According to the wording of Article 267 (3) TFEU there is no possibility for the Courts of last
instance not to refer a question to the Court of Justice when it rises in the pending procedure before
them. It is already well known according to case – law of the Court of Justice that there are developed
some exception to this obligation to refer for courts of last instance. Two theories were developed by the
Court of Justice: acte claire and acte éclaire theory in well know case Cases Da Costa and CILFIT.
16
The recent development of the CILFIT case theories we can see in the Gourmet Classic case
where the Court of Justice stated according to settled case-law, the procedure provided for in Article
17
267 TFEU is an instrument of cooperation between the Court of Justice and the national courts . In
particular, the obligation to refer imposed by the third paragraph of Article 267 TFEU is based on
cooperation, established with a view to ensuring the proper application and uniform interpretation of
Community law in all the Member States, between national courts, in their capacity as courts
responsible for the application of Community law, and the Court of Justice. That obligation is intended in
particular to prevent a body of national case-law that is not in accordance with the rules of Community
18
law from coming into existence in any Member State .
19
The recent case Boxus and Roua where the Court of Justice stated that it must be recalled in
that regard that a court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national
law is required, where a question of European Union law is raised before it, to comply with its obligation
to bring the matter before the Court of Justice, unless it has established that the question raised is
irrelevant or that the provision of European Union law in question has already been interpreted by the
Court or that the correct application of European Union law is so obvious as to leave no scope for any
reasonable doubt. However, it follows from settled case-law that national courts and tribunals remain, in
any event, entirely at liberty to bring a matter before the Court of Justice if they consider it appropriate to
do so and the fact that the provisions whose interpretation is sought have already been interpreted by
the Court or can be regarded as leaving no scope for any reasonable doubt does not deprive the Court
of jurisdiction to give a ruling.
20

In case Intermodal Transports the Court of Justice confirmed its opinion stated in the CILFIT
case. “... that the obligation to refer a question to the Court for a preliminary ruling laid down by the third
paragraph of Article 267 TFEU in respect of national courts or tribunals against whose decisions there is
no judicial remedy is intended in particular to prevent a body of national case-law that is not in
accordance with the rules of Union law from being established in a Member State” This objective is
secured when, subject to the limits accepted by the Court of Justice supreme courts are bound by that
obligation to refer as is any other national court or tribunal against whose decisions there is no judicial
remedy. The case-law as stated in CILFIT gives the national court sole responsibility for determining
whether the correct application of Union law is so obvious as to leave no scope for any reasonable
doubt and for deciding, as a result, to refrain from referring to the Court of Justice a question concerning
the interpretation of Union law which has been raised before it. The obligation to refer imposed by the
third paragraph of Article 267 TFEU is based on cooperation, established with a view to ensuring the
proper application and uniform interpretation of Union law in all the Member States, between national
courts, in their capacity as courts responsible for the application of Union law, and the Court of Justice.
The obligation is intended in particular to prevent a body of national case-law that is not in accordance
with the rules of Union law from being established in any Member State. If the national court or tribunal
comes to the conclusion that the correct application of a provision of Union law is so obvious that there
is no scope for any reasonable doubt as to the manner in which the question raised is to be resolved
and therefore refrains from submitting a question to the Court for a preliminary ruling, it must in
particular be convinced that the matter is equally obvious to the courts of the other Member States and
to the Court of Justice. On the other hand, such a court cannot be required to ensure that, in addition,
the matter is equally obvious to bodies of a non-judicial nature such as administrative authorities.
As we can see from the recent development of the case law the two theories acte clair and acte
éclair are still actual and followed by the Court of Justice recent rulings. The addition of Intermodal
Transports case is that it cannot be required from national court to ensure that the application of Union
law is obvious to bodies of a non-judicial nature such as administrative authorities.
16

C-458/06 Gourmet Classic Judgment of 12 June 2008, [2008] ECR I-04207, para 21 and 23
Joined Cases C-297/88 and C-197/89 Dzodzi [1990] ECR I‑3763, paragraph 33; Case C-314/96 Djabali [1998] ECR I‑1149,
paragraph 17; and Case C-380/01 Schneider [2004] ECR I 1389, paragraph 20
18
see Case C-337/95 Parfums Christian Dior [1997] ECR I‑6013, paragraph 25; Case C-393/98 Gomes Valente [2001] ECR I‑1327,
paragraph 17; Case C-99/00 Lyckeskog [2002] ECR I 4839, paragraph 14; and Case C-495/03 Intermodal Transports [2005] ECR
I‑8151, paragraphs 29 and 38
19
Judgment of 18 October 2011, Boxus and Roua, C-128/09 to C-131/09, C-134/09 and C-135/09, para 31 and 32
20
Judgment od 15 September 2005, C-495/03, Intermodal Transports BV v Staatssecretaris van Financien, para 29,30
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4.

SLOVAKIA AND TIS RECENT REFERENCES TO COURT OF JUSTICE FOR PRELIMARY
RULINGS

The accession of Slovakia to European Union in May 2004 represented an important milestone
in Slovak history. During first years of membership in European Union Slovak republic pass through
significant changes in Slovak legal order due to the harmonization with Union law. New obligation for
judges rose – to apply Union law while deciding local cases with Union element. This role is difficult,
adequate and sufficient knowledge of Union law by national judges is needed. To help judges in this
difficult role, the preliminary procedure before Court of Justice is available.
21
Statistically there were twelve references made by Slovakian courts to Court of Justice for
22
preliminary rulings together . Seven were already decided and the others are still pending before Court
of Justice. First years of membership in EU, Slovakian courts were not very active in initiating the
preliminary ruling procedures before Court of Justice. First question rose in the year 2006 and this
question was not successfully answered by the Court of Justice. Court of Justice declined jurisdiction to
answer questions referred in case Kovalsky: The Court of Justice clearly has no jurisdiction to answer
nd
the questions referred by the Krajský súd v Prešove (appeal court in Prešov) by decisions of 2 May
st
23
and 21 July 2006. The reason was that Slovakian court asked a question about interpretation of
Protocol to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. A year after
24
Kovalsky second question came to the Court of Justice from Slovakian courts. It was the case Mihal
and this was the first successfully answered question by the Court of Justice to Slovakian courts.
In the year 2009 there was the most significant reference made by Slovakian courts to the Court
25
of Justice – case Lesoochranárske zoskupenie VLK (environmental protection organization). This
case is also the most recent judgment from the Court of Justice to answer questions referred by
th
Slovakian courts. The judgment is from 08 March 2011. The reference for a preliminary ruling
concerned the interpretation the Convention on access to information, public participation in decisionmaking and access to justice in environmental matters approved on behalf of the European Community
by Council Decision 2005/370/EC of 17 February 2005 (OJ 2005 L 124, p. 1) (‘the Aarhus Convention’).
The reference has been made in proceedings between Lesoochranáske zoskupenie VLK, an
association established in accordance with Slovak law whose objective is the protection of the
environment, and the Ministry of the Environment of the Slovak Republic, concerning the association’s
request to be a ‘party’ to the administrative proceedings relating to the grant of derogations to the
system of protection for species such as the brown bear, access to protected countryside areas, or the
use of chemical substances in such areas. The referring court asks essentially whether individuals, and
in particular environmental protection associations, where they wish to challenge a decision to derogate
from a system of environmental protection, such as that put in place by the Habitats Directive for a
species mentioned in Annex IV, may derive a right to bring proceedings under EU law, having regard, in
particular, to the provisions of Article 9(3) of the Aarhus Convention on direct effect. Firstly the Court of
Justice dealt with its jurisdiction give ruling in this matter. The Aarhus Convention was signed by the
Community and subsequently approved by Decision. Therefore, according to settled case-law, the
provisions of that convention now form an integral part of the legal order of the European Union. Where
a provision can apply both to situations falling within the scope of national law and to situations falling
within the scope of EU law, it is clearly in the interest of the latter that, in order to forestall future
differences of interpretation, that provision should be interpreted uniformly, whatever the circumstances
in which it is to apply. The Court of Justice concluded that it has jurisdiction to interpret the provisions
the Aarhus Convention and, in particular, to give a ruling on whether or not they have direct effect. The
Court of Justice concluded that Article 9(3) of the Aarhus Convention does not have direct effect in EU
law. It is, however, for the referring court to interpret, to the fullest extent possible, the procedural rules
relating to the conditions to be met in order to bring administrative or judicial proceedings in accordance
with the objectives of Article 9(3) of that convention and the objective of effective judicial protection of
the rights conferred by EU law, in order to enable an environmental protection organization, to
challenge before a court a decision taken following administrative proceedings liable to be contrary to
EU environmental law.
The year 2010 – after first five years of membership in EU – Slovakian courts started to be more
active in regards of references to Court of Justice for preliminary rulings. In this year there were five

21

Statistics concerning the judicial activity of the Court of Justice, year 2010
until 31th January 2012
C-302/06 František Kovalsky v. City of Prešov and Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (2007) ECR I-00011
24
C-456/07 Karol Mihal v. Daňový úrad Košice V. (2008) ECR I-00079
25
C-240/09 Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministry of environment of the Slovak Republic, not published
22
23
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26

references for preliminary rulings made by Slovakian courts. It was the case POHOTOVOSŤ , which
th
27
was decided by Court of Justice on 16 November 2010. Next case of the year 2010 was case Križan .
This case is still pending before the Court of Justice. Briefly this case is known as “Pezinok´s landfill”
and lots of people in Slovakia are waiting how the courts will decide. The case is about the protection of
environment, interpretation of Aarhus Convention. The first question of Slovakian court is interesting
and is related to preliminary ruling procedure in general: Does Union law (specifically Article 267 TFEU)
require or enable the supreme court of a Member State 'ex officio' to refer a question to the Court of
Justice of the European Union for a preliminary ruling even at a stage of proceedings where the
constitutional court has annulled a judgment of the supreme court based in particular on the application
of the Union framework on environmental protection and imposed the obligation to abide by the
constitutional court's legal opinions based on breaches of the procedural and substantive constitutional
rights of a person involved in judicial proceedings, irrespective of the Union dimension of the case
concerned, that is, where in those proceedings the constitutional court, as the court of last instance, has
not concluded that there is a need to refer a question to the Court of Justice for a preliminary ruling and
has provisionally excluded the application of the right to an acceptable environment and the protection
thereof in the case concerned. This will be the second important case referred by Slovakian courts
when the Court of Justice decides. There were three more references by Slovakian courts for
28
preliminary rulings to the Court of Justice in the year 2010. All of them are still pending before the
Court of Justice and waiting for the decision and answer.
In the year 2011 played Slovakian courts played a more active role in references for preliminary
29
ruling procedures to the Court of Justice. Three references were made in the last year .
As we can observe from the recent development of position of Slovakia in European Union,
Slovak courts started to play a more active role in making references to the Court of Justice for
preliminary rulings. In general we can observe that it takes some time for a new Member state and its
judges to become familiar with the preliminary ruling procedure and start to initiate preliminary ruling
procedures before the Court of Justice. There are also some exceptions like Austria which was very
active in making references to the Court of Justice from very beginning of its membership. I believe
Slovakia already overcame its first years of membership in the European Union, judges are now familiar
with the Union law, apply the Union law while deciding their cases and take the opportunity to refer
questions relating to the Union law to Court of Justice for helping them to cope with the Union element
in national cases.
5.

CONCLUSION

Over the last five decades, the Court of Justice has developed preliminary references into a very
important instrument for the effective and homogeneous application of Union law by the courts of the
Member States. To sum up, the recent development of preliminary rulings – the Court of Justice is not
diverting from its settled case law in its recent cases. The settled case law is enhanced and stipulated
by new circumstances requested by the practice of national courts, reflecting the EU recent
enlargement and development of the Union law by enforcing the changes enacted by the Lisbon Treaty.
Preliminary ruling is nevertheless facing some issues recently. The time it takes for the Court of
Justice to answer a preliminary reference has become inconveniently long. To meet this problem the
Court of Justice has taken a number of steps and this has indeed brought the average length of
preliminary proceedings to decrease constantly. Nevertheless, the time it takes to receive a preliminary
ruling continues to be inappropriately long and in addition it is likely that the number of references will
increase significantly in the future.
As a particular example in this article I analyzed all preliminary references of Slovak republic,
which is country of my origin, and one of the newest Member states in European Union. As mentioned
above, most of the references for preliminary ruling where issued by district and appeal court in city
Prešov and the Supreme Court of Slovak republic. There is no reference made by the Constitutional
court of Slovak republic yet. Slovak republic is following the trend of other countries and increases the
number of references after first five years of membership in EU.
This article has shown that all the well known cases and “famous” statements of the Court of
Justice are still used in recent cases. The Court of Justice has already found its way to answer the
references of national courts. As it can also observed there are more refusals of references from
26

C-76/10 POHOTOVOSŤ s.r.o. v. Iveta Korčkovská, not published
C-416/10 Jozef Križan a iní v. Slovenská inšpekcia životného prostredia
C-504/10 Tanoarch s.r.o. v. Daňové riaditeľstvo SR, C-453/10 Jana pereničová, Vladislav Perenič v. S.O.S. finance, spol. s r.o. and
C- 599/10 SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as,
Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA v. Úrad pre verejné obstarávanie
29
C-165/11 Daňové riaditeľstvo SR vs. Profitube s.r.o., C-252/11 Erika Šujetová v. Rapid life životná poisťovňa, a.s., C-433/11 SKP
v. Kveta Polhošová
27
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national courts by Court of Justice for the reason of the lack of jurisdiction of the Court of Justice.
Generally I can state that it is important to read all the recent cases and observe the recent
development of the preliminary ruling procedure. This article gives a brief summary of this development
and pays attention to particular issues.
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MULTI - TTIERED DISPUTE RESOLUTION CLAUSES
IN INTERNATIONAL CONTRACTS: EFFICIENCY OR DELAY?
1

Liana Kartsivadze, LL.M
Central European University, Budapest, Hungary
Abstract: This article describes and analyses the usage of Multi-Tiered Dispute resolution clauses in
international contracts. It mainly focuses on these clauses in relation to two main risks that they pose:
mal-drafting that might lead to non-enforceability. First this article provides for the introduction to the
nature of these clauses by presenting what possible shapes MTDR Clause can have. Further article
tackles the dilemmas of the usage of MTDR Clauses through the relevant case law of Australia, since it
is a common law country having developed certainty standard for drafting of such clauses, and case law
of Switzerland, since it is a civil law country still evolving its standing with regard to this clauses. Finally
the article addresses some cases from ICC arbitral tribunals. The aim of the article is to exemplify to
legal drafters that MTDR Clause can be effective if all possible risks are correctly assessed.
Key words: Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, Alternative Dispute Resolution, Arbitration,
Enforceability, drafting, conciliation, mediation, DRB.

1.

INTRODUCTION
2

Planning dispute resolution became daily task of lawyers, however planning the dispute
resolution efficiently is a task of a good lawyer. One may ask, why bother thinking about those details,
when there are more important issues to cover during the negotiations, for instance quality, quantity,
performance deadlines, price, etc. However, we all know that once the problems have emerged
regarding all other important issues the key one becomes exactly the dispute resolution clause, as it
provides the concerned parties with a mechanism and a possibility of resolution of those hot issues at
stake, preferably efficiently and quickly.
For many years the dispute resolution clauses were and still are evolving, and for the present
moment they have reached the pick of their development when it comes to the types, shapes and
varieties they are available in for the drafter. The mind of drafter has passed the point where contract
contains a simple clause once again providing for something similar to: “all disputes shall be considered
and resolved by the courts of X country” – which is one of the possible ways of approaching the dispute
resolution clauses. We have a possibility of case submission to arbitration, when our contract provides
for something that looks very much like, e.g. ICC standard arbitration clause - “All disputes arising out of
or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said
Rules.”
The central topic of this article however, is precisely the next step in chain of evolution of dispute
resolution clauses, which in itself presents the combination of several steps of available dispute
resolution mechanisms, so called Multi-tiered Dispute Resolution Clauses (hereinafter “MTDR
Clauses”), e.g.:Transport-en Handelmaarshappij “Vekoma” B.V (Netherlands) v. Maran Coal
3
Corporation (USA) involves clause reflecting this construction:
… Any dispute of whatever nature arising out of or in any way
relating to the Contract or to its construction or fulfillment may be
referred to arbitration; such arbitration shall take place in Geneva
(Switzerland) and shall proceed in accordance with the rules of the
International Chamber of Commerce. The said difference or dispute
shall [be] so referred by either party within 30 days after it was agreed
that the difference or dispute cannot be resolved by the negotiations.
This work will present brief overview of the nature of MTDR Clauses, focusing on the
advantages and disadvantages of this legal phenomenon through the way of illustration of the dilemmas
1

SJD Candidate – International Business Law Program at Central European University, Budapest, LL.M. – International Business
Law Program at Central European University, Budapest, contact email address: kartsivadze_liana@ceu-budapest.edu.
Scanlon, K. M, “Multi-Step Dispute Resolution Clauses in Business-to-business Agreements”, p.4.
3
Decision of the Swiss Federal Supreme Court of 17 August 1995 (unpublished) cited in Várady, T. “The Courtesy Trap Arbitration: ‘If
No Amicable Settlement Can Be Reached”, Journal of International Arbitration Vol.14, No.4 (1997), pp.12-13.
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that one might encounter in case of their usage. The ultimate aim of the article is to see whether or not,
and under what conditions, the MTDR Clauses are efficient and worth to be included in the contracts. In
addition, it can be a helpful guidance for lawyers willing to use them in their practice.
2.

MAIN CHARACTERISTICS OF A MULTI-TIERED DISPUTE RESOLUTION CLAUSE

Before discussion can be carried out regarding the problems inflicted by the usage of MTDR
Clauses, one should define what the MTDR Clause is and what are its main characteristics.
2.1. What is the MTDR Clause?
The MTDR Clauses are also known and often referred to as “escalation”, “multi-step”, “ADR4
5
6
first”, “layered” and even “Wedding Cake” Clauses” The reason for this is quite simple: the typical
MTDR Clause offers a staged dispute resolution mechanism. Some authors view them as “arbitration
clauses sometimes establish[ing] requirements that apply prior to commencement of the arbitral
7
process” – this is the approach viewing them as an arbitration clause, while others see them as
“clauses in contract which provide for distinct stages involving separate procedures, for dealing with and
8
seeking to resolve disputes” – based on this approach each step can be perceived individually. The
question how we define the MTDR Clause becomes of relevance when we talk about possible
enforcement, namely, whether the recognition of the enforceability of an arbitration agreement is
available for the MTDR Clause. This article will deal with that issue briefly, however possible
classification of the tiers of the MTDR into arbitration agreement or not, is a subject of relatively different
discussion.
There is one other limitation that the reader needs to bear in mind: the MTDR Clause may
provide, as already mentioned different stages of dispute resolution procedure. In reality the drafter
9
might keep “binding arbitration as the procedure of last resort”, but litigation is always an option as well.
This article will address both possibilities. If one will take a look at the MTDR Clause reproduced above,
it is clear that this clause presents arbitration clause, however it has one pre-condition – the parties
allow the initiation of the arbitration only once they agree that negotiation of the dispute is not possible.
However the case law analyzed below does not necessarily provides for arbitration as a last resort. In
addition, the courts can easily use analogy while deciding whether or not the preliminary dispute
resolution stages are compulsory for the parties to follow. Therefore it can be concluded that for the
purposes of the present paper, the ultimate binding stage of the escalation sequence does not
represent decisive importance, however stemming from particular nature of arbitration, one should
assume that central focus will be combination of other ADR techniques and arbitration.
The MTDR Clauses provide auxiliary ADR techniques as a preliminary stage, e.g. such as
negotiation, mediation, dispute resolution boards, engendering panels, etc. This kind of structure “allows
a cost efficient and flexible method to settle construction disputes, avoiding lengthy proceedings and
10
limiting the issues that might eventually have to be decided by an arbitral tribunal”.
2.2.

Techniques used in MTDR Clause
As we have already seen, the tiers of MTDR Clause can envisage different ADR techniques,
moreover, the clause can be actually structured by combination of several of such techniques. In order
to draft the clauses that suit the most our clients needs, one should have a good grasp of the available
options. Of course, it does not necessarily mean that the drafter cannot come up with unique structure
of any tier, since the party autonomy prevails in this case, and parties are entitled to exercise the
dispute resolution mechanisms specially designed in their contract. Nevertheless, this section will briefly
address some of the ADR techniques frequently encountered in MTDR Clauses.
In general one can divide the dispute resolution mechanisms into two categories: non-binding
11
and binding dispute resolution procedures. As part of non-binding dispute resolution procedure group
12
we have negotiation, mediation/conciliation and dispute resolution boards (DRB), while the binding is

4
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p.162.
6
Craven, R., “The Wedding Cake Strickes Back (Or Does it all end in Tiers?),” Mayer, Brown, Rowe & Maw International Arbitration
and ADR Newsletter no.1, (2002), p.3.
7
Born, G., International Commercial Arbitration, Kluwer Law International (2009), p.1416.
8
Jolles, A. “Consequences of Multi-tier Arbitration Clauses: Issues of Enforcement”, 72 Arbitration 4 (2006), p.329.
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Cremades, B. M. “Multi-tiered Dispute Resolution Clauses”, p.1
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See supra n. 9.
11
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13

obviously arbitration and litigation. This division is based on the outcome of the procedure itself, not
necessarily its nature, in other words, for instance, negotiation cannot provide for binding outcome. It
might result in settlement agreement, but the latter does not qualify as binding decision and can be
enforced just like any other contracts, unlike in arbitration, where the tribunal renders an award or in
litigation where dispute is completed with a court decision. Nevertheless, when it comes to the nature of
the procedure as such, if it is provided by the properly drafted contractual clause it might well be
mandatory and parties will not have any other option but complying with it, especially if they wish to
proceed to the next levels of dispute resolution sequence.
In order to better understand the nature of these procedures (and possible implications of their
usage in MTDR clauses) let us briefly take a look at each of them separately.
One of the possible variations of the agreements to negotiate represents the first tier of MTDR
Clauses. The parties usually include an obligation or a possibility to negotiate the dispute prior to
entering any formal procedure of dispute resolution, sometimes this type of negotiations are also
14
referred as “contractually mandated negotiations” which give to this informal way of dispute resolution
some sort of formality, especially if parties approach it as a contractual obligation. In addition, the
negotiation is “least expensive form of resolution and best allows for the maintenance of stable and
15
continuing business relationships.” The advantage of negotiation condition is in the following: these
clauses would typically allow the parties to designate their employees to discuss the issues at stake,
16
who are closely involved in the transaction and are knowledgeable as to the details of the deal. This
approach allows the parties to avoid the confrontation which is present during the involvement of the
17
lawyers. In any case, the inclusion of negotiation stage should be perceived as somewhat positive
step, since, as correctly pointed out by Professor Varady: “parties want to emphasize that the fact they
are designing a mechanisms for settling disputes does not really mean that they have opted for an
adversary rather that co-operative relationship. Therefore they make assurance that they will first try to
18
resolve all differences by friendly negotiations.” Seems that negotiations are very successful in the
disputes which arise in course of ongoing business relationship, as the parties have more incentives to
solve disagreements by the way of discussion and compromise in order to ensure the mutual
19
cooperation regarding the fulfillment of future, remaining obligations.
Nowadays one of the most popular ADR techniques – mediation offers the parties a possibility of
having a mediator – impartial third-person, who holds the meetings with the parties jointly and/or
separately, discusses the dispute and sometimes offers the possible solutions, as well as helps the
parties to find the common ground and settle the dispute without going to further steps of the dispute
resolution sequence. One should bear in mind that mediator does not possess an authority to render a
decision - it is not an arbitrator or judge. The mere function and goal of mediator’s involvement is to
20
facilitate the dispute in a way as to advise the parties regarding the possible solutions. Mediation can
be administered by the institution, and nowadays almost all well-established dispute resolution
institutions (i.e. ICC, ACC, LCIA, AAA, ACICA, etc.) offer this procedure, as well as parties can opt for
ad hoc mediation. In some jurisdictions court mandated mediation is also encountered in specifically
enumerated cases (family law matters especially); however, in commercial disputes the mediation more
often steams from the contract, therefore, has purely contractual nature. The key of the successful
mediation, as suggested by Freyer, is “selection of a skilled and knowledgeable mediator, and a
21
determination by the parties that the matter is one that should be settled.” It should be stressed here,
that unlike negotiation, there is a trend of gradually adopting laws that regulate the
mediation/conciliation. One of the examples and breakthrough in this area is the UNCITRAL Model Law
on International Commercial Conciliation, which was adopted in 2002 and 10 states have enacted
22
mediation/conciliation laws on its basis.
Third procedure that will be discussed in this section is a possibility of having a Dispute
23
Resolution Boards. The purpose and main rationale behind usage of these DRBs is that they “[allow]
technical issues to be handled by experts on the matter before the arbitral tribunal considers them.”
13
Here, litigation is also binding dispute resolution procedure, however, the main focus of this article is arbitration, and therefore, in
depth analysis of litigation will be omitted.
14
Freyer, supra n.11, p.7
15
Freyer, supra n.11, p.8.
16
Ibid.
17
Cf Varady, supra n.3, p.9: “the co-operation attitude is forgotten after one of the parties sets the arbitration process into motion.”
18
Ibid., p.10.
19
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20
Ibid., p.10.
21
Ibid., p.10.
22
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23
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DRBs are composed for handling technical issues and they very often consist of the professionals
specializing in the particular field that involved the question at stake. They are more frequently met in
24
the construction and engineering contracts. Cremades explaining the structure of DRBs notes that:
“Dispute Resolution Boards are panels of experienced and impartial experts, established when the
execution of the contract begins. Usually, DRB are composed of one or three members agreed by the
parties. Two of the members of the panel are selected by each of the parties, with consent of the other;
25
and the third one is typically selected by the two nominees.” Another efficient detail of their
involvement is that members of the DRBs are usually familiar with the project itself and may provide the
26
site inspections upon necessity. In addition to this, the disputes of technical nature require prompt
reaction, as very often their solution is of immense importance for the successful implementation of the
project as a whole. They have been effectively used for such complex projects as construction of
27
Channel Tunnel and Hong Kong International Airport. DBRs have become mandatory dispute
28
29
resolution step in FIDIC contracts, as well as in various loan contracts funded by the World Bank.
One has to remember that DRBs are not issuing a binding decision, however their solutions
have “a strong persuasive but […] character, as these bodies usually render mere recommendations
devoid of binding effects if within a given period of time following its receipt, either party gives notice to
30
the other party of its intention to submit the dispute to arbitration.”
Last procedure in the sequence normally is arbitration. Over several last decades the arbitration
has established itself as very effective dispute resolution mechanism involving disputes of international
31
character.
2.3. Field of usage
The MTDR Clauses are very frequently used in international contracts. The flexibility and
creativity of the possible clause structure allows them to be suitable for both simple, as well as complex
multi-party contracts. These clauses are “increasingly used in international construction and engineering
32
contracts.”
3.

POSSIBLE DILEMMAS: ARE MTDR CLAUSES MANDATORY?

There are two main problems related to the MTDR clauses that this paper will focus: first,
33
drafting standards and second, enforcement. However following the rulings of courts that handled
these issues, these problems in fact merge to one – in majority of cases the enforcement dilemmas of
MTDR clauses are solved based on and through the drafting nature of the clause.
The question of compliance with the escalation sequence set forth in the MTDR Clause usually
can be answered by the wording of the clause itself. In the other words, it means that if the clause is
drafted in the mandatory fashion employing terms such as “shall”, “must” – the parties have no other
option but to follow this sequence; in other cases, when the clause provides just for a possibility for
parties to employ the pre-arbitral stage, one may conclude that this option can not be binding and is
34
more of a right of the party rather than an obligation. In many cases, the problem is faced when one
party wants to exercise all possibilities and the other is not willing to cooperate arguing the nonmandatory nature of the clause. Another possible problem emerges when the clause does not provide
for clear cut possibility for assessing its nature. Therefore, in similar situations the interpretation of the
wording becomes of big importance.
In order to illustrate these dilemmas more clearly and draw some practical inferences, this article
will analyze some of the landmark cases from two jurisdictions where this issue has been raised in
courts, namely Australia since it is a common law country, which has relatively developed standing on
24
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the standard of drafting of MTDR Clauses and Switzerland since it is a civil law country that has also
dealt with the cases that questions enforceability and nature of MTDR Clauses. In addition several
examples from ICC and FIDIC practice will be also taken look at.
3.1.

AUSTRALIA
Australian courts have developed very interesting case law. Particularly significant are those
cases that provide for enforceability criteria for dispute resolution clauses involving preliminary ADR
35
procedures. Summarizing five main Australian cases that dealt specifically with MTDR clauses, it can
be concluded that the court will rule in favor of enforcement of these clauses in the event if the wording
of such clauses meets the certainty rule requirement. Based on this case law Spencer identified the
following pattern behind these rulings:
a) If the language used by the parties to the contract is unable to have a sufficiently
precise meaning attributed to it so as to identify the parameters of the rights and
obligations between the parties, then the court will declare the term or part thereof,
void for uncertainty (a matter of construction where the courts will interpret terms
certain providing the language used is not so obscure and incapable of meaning that
the court cannot attribute any contractual intention between the contracting parties).
(As per Hall, Stocks & Holdings and Aiton).
b) The courts will avoid being the destroyers of bargains between parties and will seek
to uphold contractual terms where possible.
c) Uncertain terms can be read with the requisite certainty if there is an external
standard that can be applied to the term (eg a standard form document recognized as
being an industry standard). (As per Scammell, Whitlock, Elizabeth Bay and Heart
Institute)
d) Uncertain terms can be read with the requisite certainty if a standard of
reasonableness can be attributed to the term (e.g. based on previous or industry
dealings).(As per Hillas and Upper Hunter Council)
e) Uncertain terms can be read with the requisite certainty if there is a third party
mechanism able to attribute meaning to the uncertain term (eg an arbitrator). (As per
36
Allcars, York and Banabelle)”
The Australian case law shows that if the dispute resolution clause is certain enough it can be
rendered to be enforceable. However, the court has not clearly provided the full test how to measure the
37
certainty, in Aiton Australia Pty Ltd v Transfield Pty Ltd the detailed dispute resolution clause was
deemed not be certain since the procedure of mediator’s remuneration was not set out in it. On the
38
other hand, in Hooper Bailie Associated Ltd v Natcon Group Pty Ltd the court found that the
agreement to conciliate agreed upon through the correspondence of the parties was certain enough,
since it provided such details of conduct of such conciliation, such as the scope of conciliation issues,
appointment of the conciliator, whose identity was pre-determined, the conduct of meeting without any
minute keeping, provision of evidence only by two experts appointed thereof for each party accordingly
and authority of a conciliator to make rules on each disputed issue. In summary, even though having
the most elaborated case law on the issue, still even here there is no uniform position as to the
enforceability standard of the MTDR Clauses, however the lawyers employing such clauses in the
contract will be on the safe side if they provide for all foreseeable detailed information regarding the
procedure and escalation sequence.
3.2.

SWITZERLAND
The Swiss Case law is not very extensive in covering the issues related to the MTDR clauses.
The nature of the MTDR clause was handled by the Swiss Courts in earlier two cases, and both of them
have different outcomes: one suggests that multi-tiered agreements are of substantive nature, and
another, advocates that it is of procedural nature.
39
In First case the dispute arose from a construction agreement that contained MTDR Clause
initial dispute resolution stage being conciliation. The litigation could have been carried out once
conciliator issued a written recommendation that parties could turn to litigation. After the construction
works were finished Claimant found out the defects of the work. The Parties turned to conciliation; they
35
Hooper Bailie Associated Ltd v Natcon Group Pty Ltd (1992) 28 NSWLR 194.; Elizabeth Bay Developments Pty Limited v Natcon
Group Pty Ltd (1995) 35 NSWLR 709; Aiton Australia Pty Ltd v Transfield Pty Ltd (1999) 153 FLR 236; State of New South Wales v
Banabelle Pty Limited [2002] NSWSC 178; The Heart Research Institute Limited & Anor v Psiron Limited [2002] NSWSC 646.
36
Spencer, D. “To what degree of certainty must a dispute resolution clause be drafted?” 14 Australasian Dispute Resolution Journal,
2003, p.157.
37
supra n.35.
38
supra n.35.
39
Cassation Court of the Canton of Zurich on March 15, 1999, published in ZR 99 (2000) No.29.
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conciliated two issues and settled. Respondent started repair works, when Claimant initiated litigation
requesting court remedy for all defects in Respondent’s works. Respondent argued that there was a
settlement agreement between the parties, and the court does not have jurisdiction over this dispute
and should dismiss the case. Furthermore, although settlement agreement concerned only two defects,
parties should again undergo conciliation and refer to litigation in accordance with the dispute resolution
agreement. All the instances rejected respondent’s argument. Finally, the Cassation Court of Canton of
Zurich ruled that the conciliation agreement is agreement of substantive nature and its breach cannot
have any relevant consequences to the court’s jurisdiction and should be addressed as any breach
arising out of the substantive law.
Quite on contrary, the Zurich Court of Appeals took a different approach in one of its later
40
decisions. The case involved a MTDR clause, according to which parties should have conducted
conciliation prior arbitration. Respondent refused to participated in composition of tribunal, since
Claimant did not participate in conciliation, hence requirement was not fulfilled, and ascertained that
appointment of arbitrator at that stage was premature, as pre-requisite to arbitration was not met. The
court found that “it was not its function to determine whether the requirements for arbitration had been
met… [as] the issues regarding jurisdiction were to be decided by the arbitrators and not by the
41
courts.” This judgement became a subject of discussion and was interpreted as acknowledgement of
a procedural nature of conciliation agreement, due to the statement that it had a possibility of affecting
42
the arbitral tribunal’s jurisdiction.
43
Finally, in the very recent Swiss Federal Supreme Court Case, the Court inter alia, had to
decide whether or not the omission of appointment of the pre-arbitral expert and conciliation could have
effectively influenced the jurisdiction of the arbitral tribunal. To emphasize just the relevant facts, buyer
initiated the arbitration claiming the sum for defects in the production line. The supplier objected to the
arbitration, arguing that parties had to appoint an expert as it was mandated by the MTDR Clause, and
conduct the conciliation; since the buyer failed to do so, the pre-conditions for initiation of arbitration
44
were not met and therefore, the arbitration was “inadmissible”. The Tribunal proceeded with arbitration
and addresses this issue in its final award. The tribunal found that it had jurisdiction, since the issues to
be submitted to the expert pursuant to the MTDR Clause should have had merely technical nature, and
the expert was as well appointed in order to resolve technical matters, while at the case at hand parties’
conflict was purely legal. Not only the dispute could not have been solved by the expert, the tribunal
also discussed the possibility of conducting successful conciliation. It concluded that the dispute was
quite far gone and there were no reasonable signs pertaining to any success of conciliation. Therefore
the Tribunal stated that since the issues of the dispute were beyond the expert’s scope of consideration
and there was no reasonable sign showing that conciliation would not be a futile exercise, in the manner
of time and cost efficiency the tribunal accepted its jurisdiction and ruled on merits. This award became
the target of annulment procedure in the Court. In short, court used its limited judicial review, and stated
that court should be guided by the findings of the tribunal regarding the expert appointment. The Court
found the MTDR clause not being certain enough, as it did not prescribe the time limit for initiation of the
conciliation and the appointment of the conciliator. Nevertheless, the clause was mandatory due to its
45
drafting. Furthermore, unlike the tribunal, the court found that there were attempts of conciliation, even
if they were informal, which proved that parties were disagreeing and the court agreed with the tribunal,
the officially mandated conciliation would have been futile. In this regard, the supplier’s arguments were
dismissed, however, overall the award was set aside due to other reasons, not relevant to the present
discussion.
To summarize Swiss approach, one can easily detect that case law does not give us a possibility
to assess the issue substantially. Some patterns are visible, and it can be said that gradually the courts
are willing to enforce pre-arbitral stages of MTDR Clauses through procedural penalties, such as
staying proceedings, setting aside awards, declaring that the tribunal lacks jurisdiction or finding the
arbitration premature.

40
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3.3.

ICC AND FIDIC
Throughout past years there were several cases when the arbitral tribunals had to decide on the
issues arising out of the MTDR clauses. In this section of the article the practice of ICC tribunals will be
illustrated by analysis of several relevant cases.
In two ICC Cases, namely no. 2138 and 4230 the tribunal had to decide whether or not there is a
valid objection to jurisdiction, when the parties did not comply with the pre-arbitral conciliation. In both
cases the Claimants initiated arbitration without first conducting the conciliation. The Respondents on
their behalf objected to jurisdiction arguing that the pre-condition set by the arbitration agreement was
not met. In this case the tribunal ruled that the nature of conciliation was not mandatory due to the
wording of the conciliation clause. As Wolrich points out these rulings impliedly meant that given the
express wording of the conciliation clause regarding the mandatory nature of the conciliation the tribunal
46
could come to opposite decision. Jimenez conducted a study of nine cases in which the tribunals have
47
ruled quite consistently. He arrived to the conclusion that in these cases the tribunals will use two-step
test in determining their jurisdiction in light of this objection: 1. the tribunals will consider if the clause
provides for an obligation to comply with the pre-arbitral stages or it rather represents a mere option. If
48
so, 2. they will look into the compliance with the set pre-arbitral stage. .
On the other hand, once dealing with the ICC Cases where the dispute arises from the FIDIC Contracts,
49
the tribunals usually acknowledge the mandatory nature of the pre-arbitral stages and enforce them.
For instance, in ICC Cases no. 6276 and 6277 the arbitral panel ruled that arbitration is “premature”
since the Claimant did not comply with the Clause 67 of (old) FIDIC Conditions, providing for
50
conciliation before arbitration. The distinction between the earlier ICC cases and cases involving
FIDIC Conditions probably lies with the nature of the legal framework for dispute resolution The FIDIC
Clauses are detailed, and well drafted, providing for non-ambiguous obligation to hold the pre-arbitral
51
stage.
4.

CONCLUSION: EFFICIENCY OR DELAY?

Most of the scholars that have worked on the dilemmas surrounding the MTDR clauses have
found several reasons why such clauses are indicated to be advantageous: firstly, these clauses
provide for a possibility of resolving the disputes in less aggressive manner (negotiation, mediation,
52
etc). Secondly, if administered properly they might prove to be quite cost and time efficient. While
analyzing the DRBs one can also bear in mind that for an arbitrator or a court judge resolution of a
purely technical matter is impossible without a technical expert, on the other hand expert reports are not
for free today, adding to that the timing and possible error of comprehending the technical specification
after their presentation also leads to the risk of rendering a wrong decision. In sum, need for excessive
expenditure and extra time, as well as higher margin of error can be easily eliminated by the DRBs.
Thirdly, as already mentioned above these clauses are particularly popular in construction project,
which in themselves are stretched over years. The continuity of the project necessitates cooperation of
the parties. In these kind of business relationship the parties cannot afford confronting each other
before the arbitral tribunal or court throughout the project, since it usually affects the execution of the
project itself. And lastly, the tiered mechanism can easily provide for a proper forum for each type of
53
claim, be it financial, technical or legal in nature.
Having two sided coins in mind, we also need to make a risk assessment before including such a
clause in our contract. One should try to completely eliminate the possibilities of mal-drafting. As
demonstrated above, while reading the court decisions, as well as the rulings of arbitral tribunals, it
becomes clear that one can increase the probability of the enforceability of MTDR Clauses only if they
are clearly drafted – in a fashion providing for a reasonable inference that the parties were willing to put
themselves through the whole sequence of dispute resolution mechanism. In this regard, looking back
at the cases analyzed and bearing in mind the possible disadvantages and risks of the MTDR clauses;
we can also deduce some elements which are crucial for an enforceable MTDR Clause:
1. The Clause should expressly indicate what the pre-arbitral stages are. Having the option
variations and “and/or” combinations are not advised.
46
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2. It is important to have a clearly indicated time periods for each step of a sequence, together
with easy to follow time counting procedure.
3. Each step of the sequence should be drafted in carefully, including all possible and
foreseeable details. References to already existing procedural frameworks might be helpful,
however, in that case the reference should be clear.
4. Draft the clause in a way where all possible deadlocks have the unlocking key. For
instance, if the parties will need to decide about the conduct of mediation, who appoints a
mediator for their dispute, what happens if the appointing authority fails?
5. To make the life easier, there were model clauses drafted. Each institution provides for
such model Clause. Considering using that particular clause might be also a good option.
To conclude, there is no clear cut answer whether MTDR clauses are more efficient or rather a
problem creating devices along the way of dispute resolution. It mainly depends on the clause at hand,
the attitude towards the resolution of a conflict and the respective will of cooperation in order to achieve
this resolution.
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THE JURISPRUDENCE OF THE NATIONAL CONSTITUTIONAL
COURTS IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF SUPREMACY
OF EUROPEAN UNION LAW - AN ATTEMPT TO SUMMARIZE
Krzysztof Kozlowski
Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Law and Administration
Abstract: The principle of supremacy of the European Union law is now one of the most important
problems in the functioning of the European legal system. The solution of this problem is controversial
subject, both on the Court of Justice of the European Union, as well as in the sphere of decisions issued
by the national constitutional courts. On the one hand, the EU Court of Justice clearly emphasizes the
binding Community law as unconditional and absolute and shall remain in position hierarchically
superior to national law. A different point of view was presented by constitutional courts of the Member
States, which significantly implies that the EU was established on the basis of constitutional provisions
of sovereign states. Therefore it is necessary to ensure national constitutional courts to review acts of
cognition of the EU law, in both the primary and the secondary legislation. Such permission would have
to update the situation if the EU legislative action was aimed at the constitutional violations of the
Member States of the substrate. This situation causes a dialogue between a national law and the EU
law. The Member States (Germany, France, Poland) rather preferred to change their constitutions, than
expose themselves to censure by the Court of Justice. However it is hard to predict how this dialogue
will develop in the future.
Key words:
the principle of supremacy of the EU law, the EU Court of Justice case law and settlement of the
national constitutional courts, the sovereignty, transfer of powers

1.

INTRODUCTION

The principle of supremacy of the EU law is now one of the most important problems in the
functioning of the European legal system, part of which provides a lot of trouble not only for the legal
doctrine but also for the jurisdiction of the national constitutional courts. This issue has a special and yet
immense importance that the focus of concerns on the one hand questions the effectiveness of the
European Union, and thus the fulfillment of the powers conferred on the treaties and on the other hand
since it is subject to determine whether the update, or even redefine the concept of the sovereignty of
individual Member States. In this case, it comes to the kind of normative and praxeological conflict,
which boils down to the need to reconcile the principle of effectiveness of the EU law and the rights of
the individual Member States to decide on the final shape of legal norms in force in their territories.
Often the choice of one of these values will not include decision-taking on the nature of a legal nature,
and will be a part of a wider discourse conducted on the basis of qualifications and political views. There
will, of course, be nothing wrong if one considers that the decision of binding force of law in the territory
of a foreign country is usually preceded by the need to obtain the approval of the sovereign, and
therefore the nation, or acting on behalf of Parliament, who after all, is part of political power. All of this,
is in terms of a broader discourse and questions about the public nature of the European Union and its
relationship to individual Member States. Inevitably with the passage of time, there will be necessary to
answer the question about the constitutional nature of the European Union. It is understandable that
only clear prescribed principles (rules) defining the relationship between the organization and its
members will only be able to provide a reliable basis for answering the question about the validity of the
principle of supremacy of the EU law over national law, including other national constitutions.
Recognition of the European Union as an international organization, or granting it a special
status does not determine the subject of its transnational rule but the final terms of the law established
by it. Individual Member States, in the process of adoption of the successive treaties, enjoy the freedom
to decide on their acceptance or rejection. They have the same freedom to endorse the values and
principles codified in the treaty proposals. Thus they are available to the legal possibility – whether by
using the procedures of popular referendum, or a qualified decision of the parliament – to make an
informed legislative decision on the acceptance or rejection of a solution to the treaty. Furthermore, by
initiating proceedings before the constitutional court, by way of preventive control or subsequent
proceedings to investigate compliance with the constitution, ratified international agreement, it is
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possible to examine whether the treaty obligations adopted by the Member States are incompatible with
the national constitutional order, and thus not only the written constitution itself, but also something that
modern science of public law can describe as constitutional achievements of the country. The situation
in relation to the secondary legislation is shaped slight differently. This legislation is issued by the Union
which has autonomy in terms of the Member States. Often, they reach their legislative decisions
autonomously and are not burdened with the need to take into account any proposals and objections
raised by the stakeholders. In such situations, secondary legislation (regulations and directives
generally) is issued in circumstances – in principle – except from the control of nation states and apply
generally in the territory of the EU Member States, which is independent of any consent. Moreover they
were deprived of the possibility of testing compliant as implemented in their territories the right of the
acts of a constitutional nature. The Court of Justice of the European Union excluded the legitimacy of
national authorities to supervise the compliance of the EU law with national law, pointing to the primacy
of the former. Such interpretation does not agree with the direction of the national constitutional courts.
They stated that the European Union is an association of states which, under its sovereign decisions is
submitted to it a power to exercise. Therefore the EU cannot go beyond the powers conferred upon it.
The limit of legislative action at the Community level is the constitutional identity of the Member States.
Itself it manifests the ability of the principle of sovereignty, the democratic form of government, and the
guarantee of civil rights. On the other hand we cannot forget that the European Union is neither a
foreign organization nor is it hostile to any Member State. It was after one, by its sovereign decision to
ratify the founding treaty or the treaty of accession, they freely expressed their will to coexist within the
organization and realization of common objectives, which are defined and identified in the Treaties and
were accepted as worthy of implementation. The European Union is an organization which under the
treaties vows (promises) to respect the common values of our axiological order. According to Article 2 of
the Treaty of European Union, the Union was founded on the values of respect for human dignity,
freedom, democracy, equality, rule of law and respect for human rights, including rights of persons
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society which value
1
pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men.
2
Similar values gain its protection in the provisions of the Charter of Fundamental Rights and to find
their protection in the sphere of prominent Court of Justice. Thus, the policies, the next action, but also
the Union’s legislative decisions must take into account the values, which after all form the basis of
national legal systems. Therefore the occurrence of concerns that the act of the European Union will
ignore axiological system common to the Member States, is more a matter of theoretical than real
common threat.
2.

THE PRINCIPLE OF SUPREMACY OF THE EUROPEAN UNION LAW

The Court of Justice of the European Union adapted the principle of supremacy of the EU law,
also called the principle of primacy of the EU law over the law of the Member States. This mechanism
assumes that the primary law (essentially treaties) and secondary legislation (laws made by the EU) are
in a hierarchically higher position than the national law (hierarchical relationship) and, consequently, in
the event of legal conflict between the EU law and the law of the Member States priority should be given
to the former (the relationship of interpretation). As a result, the decision by a court or the administrative
authority of a Member State of the dispute will take place primarily on the basis of the EU law, which will
overtake regulating the same issue of law. Simply put, this means a one-time waiver of the right of a
Member State, which would be relevant to a determination in the case (validation relationship). The
Member States have an obligation to enact national legislation in compliance with and in
implementation of the EU legislation, as well as an order to interpret and apply domestic law to ensure
the effectiveness of the EU law, we gain a model of considerably strong external interference with the
rights in the sphere of national law.
The provisions of the Treaties do not define the relationship between national law and the EU
law. They do not contain the rules and procedures for resolving conflicts between them. Therefore this
sphere was left to determine for the case law and the doctrine. In relation to this matter the position of
the Court of Justice of the European Union seems to be consequent from the beginning. To summarize
the trends in the case of the Court in this regard – we indicate that it presents the view that both
treaties, which the laws made in pursuance thereof shall constitute an integral part of national legal
systems. Such a view, already expressed in the judgment of the Flaminio Costa v. ENEL, which
indicated that by contrast with ordinary international treaties, the EEC Treaty has created its own legal
system which, on the entry into force of the treaty, became an integral part of the legal systems of the
1
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon,
13 December 2007, Official Journal 2007/C 306/01.
2
Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal 2010/C 83/02.
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member states and which their courts are bound to apply. This means that the territory of each
Member State applies and is bound by rules and principles of the EU law, in addition to domestic law,
leaving the supremacy of the EU law as absolute and unconditional. In this respect, the Member States
and their authorities, and all parties legally relate mainly to the EU legal order. In Costa v. ENEL
judgment points out that the by creating a community of unlimited duration, having its own institutions,
its own personality, its own legal capacity and capacity of representation on the international plane and,
more particularly, real powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer of powers form the
states to the community, the member states have limited their sovereign rights and have thus created a
body of law which binds both their nationals and themselves. From the EU's point of view, this
relationship follows from the assumption that the EU law should ensure uniform validity, application and
compliance with, and fully effective in the territory of all Member States, otherwise, taking into account
the following particularities, it would not be possible to achieve the EU objectives, for which it was
established.
In
the
judgment
in
Costa
v. ENEL, the Court of Justice added that the integration into the laws of each members state of
provisions which derive the community and more generally the terms and the spirit of the treaty, make it
impossible for the states, as a corollary, to accord precedence to a unilateral and subsequent measure
over
a
legal
system
accepted
by
them
on
a
basis
of
reciprocity.
Such
a measure cannot therefore be inconsistent with that legal system. The law stemming from the treaty,
an independent source of law, could not because of its special and original nature, be overridden by
domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its character as community law
and without the legal basis of the community itself being called into question. This excludes the
application of the EU law conflicting rules of national law. In other words, the principle means total
submission to the rules and the law of the EU legislation and the rules of national law.
The rule discussed above relates to the principle of primacy of the EU law not only to the issue
of validation, and therefore necessary to dispose of the EU law and national law in the hierarchy of legal
acts in force in the Member States. It also addresses issues concerning the application of law and the
inherent problems of interpretation in the field of choice. In a way this issue was stated categorically and
ruled by the Court of Justice in the Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA. It
was emphasized that in accordance with the principle of the precedence of community law, the
relationship between provisions of the treaty and directly applicable measures of the institutions on the
one hand and the national law of the member states on the other is such that those provisions and
measures not only by their entry into force render automatically inapplicable any conflicting provision of
current national law but – in so far as they are an integral part of, and take precedence in, the legal
order applicable in the territory of each of the member states – also preclude the valid adoption of new
national legislative measures to the extent to which they would be incompatible with community
4
provisions. In practical terms, the rule in question comes down to that in the determination by the
national authority applying the law of collisions (validation or interpretation) of national law with the EU
law as the basis for his decision is required to adopt the former, while refusing to apply national law. In a
preliminary ruling Amministrazione delle Finanze dello Stato SpA v. Simmenthal was a foregone
conclusion by the Court rule, which states that a national court which is called upon, within the limits of
its jurisdiction, to apply provisions of community law is under a duty to give full effect to those
provisions, if necessary refusing of its own motion to apply any conflicting provision of national
legislation, even if adopted subsequently, and it is not necessary for the court to request or await the
prior setting aside of such provisions by legislative or other constitutional means.
The Court of Justice explained the importance of the principle of supremacy of the EU law, not
only in the relation to the generally understood national law which the court did on plane of hierarchical
relationship of interpretation, but also clearly settled that any act of the EU law in the relationship is the
parent of any act of domestic law. In this sense the principle of supremacy of the EU law becomes
absolute, and it seems to prejudge the unconditional and absolute subordination of domestic law rules
firmly established within the European Union. In the judgment called Internationale Handelsgesellschaft
mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, the Court of Justice settled that the
validity of measures adopted by the institutions of the community can only be judged in the light of
community law. The law stemming from the treaty, an independent source of law, cannot because of its
very nature be overridden by rules of national law, however framed, without being deprived of its
character as community law and without the legal basis of the community itself being called in question.
Therefore the validity of a community measure or its effect within a member state cannot be affected by
allegations that it runs counter to either fundamental rights as formulated by the constitution of that state
3

Judgment of the Court of 15 July 1964. - Flaminio Costa v E.N.E.L. - Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di
Milano - Italy. - Case 6/64, European Court Reports 1964 English Special Edition Page 00585.
Judgment of the Court of 9 March 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA. Reference for a preliminary
ruling: Pretura di Susa - Italy. Case 106/77., European Court Reports 1978 Page 00629.
4
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or the principles of its constitutional structure. It is also necessary to stress that the EU court's case law
recognizes that the principle of supremacy of the EU law allows for placement in the hierarchy of the EU
law even over national constitutions. They are deprived of the same high binding force, which is the
result for the absolute primacy of the EU law. In its judgment Tanja Kreil and Bundesrepublik
Deutschland, the Court of Justice had interpreted the directive 76/207 on the implementation of the
principle of equal treatment for men and women in such a way that its provisions excluded the
application of Art. 12 and the Basic Law of the Federal Republic of Germany, which limited access of
6
women to military service. Being subject to the ruling, Germany decided to make amendments to its
constitution, in terms of recognizing the subjection of the legislative provisions of the Basic Law of the
EU law. This action is part of and in the broader context and a way of conceiving of the EU law, once
presented, and consistently sustained by the Court of Justice. In this sense, Community law is in direct
relation to the primacy of national legal systems of each Member States.
3.

THE CASE LAW OF NATIONAL CONSTITUTIONAL COURTS

In each country that hold the European Union membership the law of this organization applies. It
is also part of the law of that Member State. Treaty and statutory law on the basis of are
a separate part of the legal order of Member States and are closely linked. Therefore it can accept the
statement that a Member State also applies national law and the EU law. In every country there are
therefore two parallel legal systems, with the EU law ahead of national regulations. This principle is
quite clear from the above-cited Court of Justice. It should be emphasized that the principle of
supremacy of EU law was not written in any of the treaties, so it is a general principle of law, not the
principle of the treaty. It is worth mentioning that the provisions of the Treaty establishing a European
7
Constitution explicitly provided for the principle of primacy of the EU law in domestic legal order.
However it did not come into force, which means that in the EU primary law, we do not have a
normative basis for the application of the principle of supremacy of the EU law. Consequently, it is not
surprising that the individual Member States reserve the right to autonomous determination of the
relationship, by indicating whether they feel related to the EU court has interpreted the principle of
supremacy, or reserve the right to a slightly different definition of the relationship. In such cases, they at
least accept the idea of the superiority of national constitutions or fundamental principle of constitutional
law over the law of the European Union. Therefore Member States reserve the right to check
compliance with their constitutions or the fundamental principles of the political system of any EU
legislation, both primary and secondary.
The identification of concrete solutions for the relationship of the EU law and national law
proposed by the national constitutional courts must be preceded by a broader reflection on the principle
of application of foreign law in domestic law. According to the concept of the autonomy of Union law, the
validity and application of the Treaty on the territory of a Member State cannot be evaluated according
to the rules and principles of constitutional body of a Member State, as the legal implications of the
Treaty shall be determined by the rules and principles of the EU, taking into account the understanding
given by the Court of Justice. The nature and binding force of the EU law should only speak based on
8
the principles of the law and not be included in the conditions of national law. One can also take a
more detailed view, which assumes that the principle of supremacy of the constitution does not apply in
respect of at least this part of the national legal order, which are regulated by the EU law on an
9
exclusive basis. According to the assumptions of another model, called pluralistic, it is stressed that the
two systems, namely the system of a national law and the EU law system, operate separately and have
their own principles and rules. Therefore, they co-exist in the legal order of each Member State on the
basis of mutual respect for their mutually complementary rules. The relationship between these
subsystems does not imply that the hierarchical nature of the conflict, and only requires the adoption of
such solutions, which allow for parallel and simultaneous coexistence of both these systems, whose
10
validity should be seen as mutually friendly interpretation. It should be noted that not all of the doctrine
of pluralism effectively accepts the coexistence of two subsystems of the law. The reasons for that - the
rules for the application of the European Union law under national law seem to lie in the same
5
Judgment of the Court of 17 December 1970. Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und
Futtermittel. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. Case 11/70. European Court
Reports 1970 Page 01125.
6
Judgment of the Court of 11 January 2000. - Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland. - Reference for a preliminary ruling:
Verwaltungsgericht Hannover - Germany. Case C-285/98. European Court Reports 2000 Page I-00069.
7
Treaty establishing a Constitution for Europe. Official Journal 2004/C 310/01.
8
Jedlecka W., Pojmowanie autonomii prawa wspólnotowego (in:) Wronkowska S. (red.), Polska kultura prawna a proces integracji
europejskiej, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005, p. 235 and next.
9
Barents R., The Autonomy of Community Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2004, p. 244 and next.
10
Łętowska E., "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna (in:) Ogiegło L., Popiołek W., Szpunar M. (red.),
Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2002, p. 1127 and next.
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fundamental laws and constitutions. Therefore the application of the EU law depends ultimately on the
constitutions of Member States. Since the transfer of powers to the Community level shall include the
powers of government, the state must provide a control mechanism, on the one hand the admissibility
and scope of the transfer of these powers, on the other hand - how the EU uses these powers.
Consequently, the judicial authorities of the Member States should be entitled to take the direct control
of the constitutionality of acts of the EU law and indirect control of secondary to primary law, which
11
takes place in assessing the constitutionality of the act of ratification.
In individual Member States, the question of the primacy of EU law in domestic law was the
subject of the case law of national constitutional courts. They take a variety of tests to demonstrate the
position, according to which, the principle of supremacy of EU law, as interpreted by the Court of
Justice, does not justify even the hierarchical superiority of the law, at least over national constitutions
or fundamental principles of the constitutional order of a state. In its judgment of 12 October 1993,
which was issued on the ratification of the Federal Treaty of Maastricht, the German Federal
Constitutional Court stressed that the transfer of powers to the Community level does not affect the
sovereignty of the FRG. The organization of the European Union is based in fact and the competence
conferred on the principle of subsidiarity. This allows a Member State to retain some important skills
related to the exercise of state power. The Court pointed out, however, that the possibility of delegating
powers to the EU is not unlimited. Germany's membership in the EU structures could no longer
undermine the basic principles of the political system which, even with regard to membership shall not
be altered or restricted. This applies to the democratic form of government, the federal structure of
government and separation of powers. Extremely important in reducing the interference of the national
level, the Union legal order are - according to the Court of Karlsruhe - fundamental and inalienable
rights of the public authorities bound by these terms. If, then, it happened so that the bodies of the EU,
through its legislation or other action, attempted to extend its jurisdiction over what was to them in the
treaties expressly granted, the Court has reserved for itself the right to control such acts. As a result,
they would not be effective in the territory of the FRG. This principle was subsequently confirmed and
further clarified by the Federal Constitutional Court ruling of 22 March 1995 on the television directive.
The Constitutional Court pointed out that it has the legitimacy to control the activities of the EU, in
12
particular, has the right to examine the compatibility of the secondary law of the FRG Basic Law. The
Court of Karlsruhe had the opportunity not only to issue decisions determining its cognitive terms of EU
legislation in genere, but also decide the limits of physical interference with the EU law in national legal
order. This was particularly the law of the Constitutional Court to rule on the compatibility with the Basic
Law acts of the Communities that might violate the rights of citizens guaranteed by the German
constitutional provisions. In a famous Solange I judgment of 1974 the Court indicated that as long as
Community law is a not formulated catalog of the fundamental rights comparable to that contained in
the German Constitution, the national constitutional court will have the authority to examine the
13
compatibility of secondary legislation with the Basic Law. In the body of another judgment Solange II,
dating from 1986, the Court somewhat softened his previous position and pointed out that until the
European Court of Justice shall provide an appropriate (adequate) level of protection of fundamental
rights, the Constitutional Court will exercise no control of secondary in terms of its compliance with
14
fundamental rights guaranteed in the constitution. In the judgment of the Court of Karlsruhe of 30 June
2009 on the Lisbon Treaty as a prominent claimed that membership in the EU does not constitute
grounds for approval almost automatic acceptance of the transfer of competencies for the EU by a
simple implementation of the Treaty. Joining such an organization does not mean that it can confer the
necessary powers belonging to the Member States and gradually deprive them of the sovereignty of the
former meaning. Furthermore, the Court stipulated that German law is the source of the primacy of the
EU law over national law. It also recognized that the constitutional court of a Member State may identify
non-compliance with its own constitution of a piece of the EU legislation retaining the right to the last
word, but at the same time accepting the necessity of bearing the consequences of inter-state. This is
done in the name of the observance of the constitutional identity of the basic ingredients, which include:
citizenship, civil and military monopoly on the use of armed forces, public revenue and expenditure,
interference with the exercise of fundamental rights, the right to language, the shaping of life in the

11

Maduro M.P., Der Kontrapunkt im Dienste eines europäischen Verfassungspluralismus, Europarecht 2007, z. I, p. 9 and next.
Urteil des Zweiten Senats vom 22. März 1995 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. November 1994, 2 BvG 1/89,
BVerfGE 92, 203. See also: Arnold R., Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a proces integracji
europejskiej (in:) Przegląd Europejski 1999, no 1, p. 95 and next.
13
Beschluß des Zweiten Senats vom 29. Mai 1974, BvL 52/71, BVerfGE 37, 271. See also: Arnold R., Orzecznictwo niemieckiego
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a proces integracji europejskiej (in:) Przegląd Europejski 1999, no 1, p. 95 and next.
14
Beschluß des Zweiten Senats vom 22. Oktober 1986, 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, 339. See also: Arnold R., Orzecznictwo
niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a proces integracji europejskiej (in:) Przegląd Europejski 1999, no 1, p. 95 and
next.
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family, education, use of the freedom of the press, of assembly and expression, freedom of religion and
15
the dissemination of ideology.
A slightly different position with regard to the principle of supremacy of the EU law took the
Italian Constitutional Court. In the judgment called Frontini the Court accepted the view that it has no
power to monitor compliance with the Constitution of Community regulations. Community legal order is
in fact distinct from the internal order. In addition it is equipped with its own judicial authorities that are
obliged to respond in a situation where secondary legislation will violate the principles of the Italian
political system and legal system. However, the community only works based on the construction of the
powers conferred. This means that if the Community authorities have committed to have gone beyond
their powers, before the Constitutional Court would open the opportunity to investigate the compliance
of such secondary legislation issued with the state political system and the fundamental rights laid down
16
in the Constitution. A somewhat milder tone was presented in a judgment called Granital. Italian
Constitutional Court stated in it that should be a presumption of conformity with Community law with
national law, and is the preferred method pro-community interpretation of national law. The primacy of
Community law, leading to exclude the application of law to some extent, but not invalid, is relevant only
17
if the conflict between the two orders cannot be removed by way of interpretation.
Its position on the borders of the EU law in domestic law and domestic relations law, presented
18
the French Constitutional Council. In Decision No. 92/308 on the Maastricht Treaty, the Council first
approved the transfer of powers to a international organizations, specifying such action, as being in line
with the French Constitution. However, the Council stressed that the delegation of powers of public
authority cannot be held indefinitely. Limited is the need to preserve national sovereignty and the
19
construction of fundamental rights. Some of the decisions of the Council, however, forced a change of
20
the constitution of France. As a result of the decision No. 97/234 in the Treaty of Amsterdam, it has
proved necessary to amend the Constitution in order to enable ratification of the French rules on
external borders as part of the free movement of people and also to determine the principles of
21
cooperation between the parliament and government in matters relating to the EU. The Council in
decision 2004/505 also pointed to the need to amend the Basic Law in connection with accession to the
Constitutional Treaty. While discussing this judgment it is worth noting that the Constitutional Council
considers that the provision of the Treaty, concerning the primacy of the EU law over domestic law,
22
preserves the current practice in this area. In its decision of 20 December 2007, the Constitutional
Council concluded that the powers "inherent in the exercise of national sovereignty” rights were
included in the field of combating terrorism and related activities in the field of combating trafficking in
human beings, in the field of judicial cooperation in civil and criminal cases related to the establishment
of a European Public Prosecutor's Office. Moreover, the Constitutional Council concluded that the
provisions of the Basic Law confirms "the supreme legal force of the Constitution in the domestic legal
order" and allows France to participate in the creation and development of a permanent European
organization with legal personality, and equipped with the power to take decisions as a result of transfer
23
of competence by the Member States. By analyzing the judicial understanding of the political system,
we cannot emphasize the role of the Council of State law. Initially, it presented the position that
international law must be subordinated to the laws, as required by the constitutional hierarchy of
24
normative acts. With time, however, trends in the case were verified and its accumulation found in the

15

Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. und 11. Februar 2009, 2 BvE 2, 5/08,
2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09, BVerfGE 123, 267. See also: Czarny P., Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w
sprawie Traktatu Lizbońskiego na tle Polskich rozwiązan prawnych (in:) Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo
demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi Sarneckiemu (red.) Tuleja P., Florczak–Wątor M., Kubas S.,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, p. 142 and next.
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Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, electronic version.
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decision on Nicolo. The Council of State considered that the relationship which results from the Art. 55
of the Constitution should be interpreted in such a way that it derogated not an act contrary to
26
international law, but as excluding the possibility of its application in a particular case. It is confirmed
by another judgment of the Council, issued on the Syndicat National de l'industrie pharmaceutique,
which states that the secondary Community law has the power of the founding treaties. Therefore there
27
is no reason to erode it in the domestic legal supremacy of the constitution.
The current trends in the case of European constitutional courts have been accepted by the
Polish Constitutional Court. Its judgment has repeatedly subjected to questions relating to the primacy
of the EU law. In its judgment in the Accession Treaty, the Constitutional Tribunal emphasized that it
has the power to assess compliance with the Constitution of international agreements, including
agreements on the accession to the EU and other EU treaties. The Court did not rule out the possibility
of evaluation of secondary legislation in terms of their compliance with certain provisions of the
Constitution. Referring to the findings of the dogmatic, the Court approved the idea of multiple
components of the Polish legal system, which includes standards issued by the national legislature and
the norms of the EU law. It is outlined by the supremacy of the Constitution of international agreements,
pointing out that the transfer of state powers to international organizations shall be subject for limiting
based on the criteria of national sovereignty and democratic form of government. Delegation of powers
and the same pro foro externo can affect only certain powers of the state, and thus it is possible to
control such a political decision. There is no international agreement can be inconsistent with the
Constitution. The European Union law – both primary and secondary - is in the hierarchy of legal acts
above the law, but under the Constitution. In an earlier ruling on the constitutionality of the law
28
implementing the Framework Decision – European Arrest Warrant , the Constitutional Court, though
not ruled on the issue of their cognition to control the acts of the EU law, it is pointed out that it is
possible to study the national legislation, issued as a result of a binding obligation on the community
forum. It was stressed that the obligation to implement the framework decision is a constitutional
requirement directly imposed by the Constitution, but its implementation does not automatically
guarantee in any case, the concurrence of secondary legislation of the European Union and the laws
that implement them into national legislation with the norms of the Constitution. The primary function of
the political system of the Constitutional Court is to examine the conformity of normative acts with the
Constitution, and this applies also to situations where the allegation relates to the scope of the
unconstitutionality of the act, which is the implementation of the EU law. In deciding a case the Court
held that under the provisions of the Constitution, every citizen's extradition is prohibited, and the
national law implements the Framework Decision, which allows release any person under the EAW.
Therefore, the provisions of this act are repealed. As a result, the drafting of the Polish Constitution
introduced legislation enabling implementation of the EU's judicial cooperation. In another judgment in
29
the Treaty of Lisbon , the Constitutional Court emphasized that it has jurisdiction to examine the
constitutionality of international agreements ratified with prior consent granted by statute. The Court
pointed out that the delegation of powers to the Community level does not affect the essence of
sovereignty of the Polish state, because now it is no longer seen as an unlimited opportunity to
influence other countries, or as an expression of non-power external influences on the contrary, the
freedom of state action is subject to international law. It is still recalled that in the sphere of the powers
conferred on the State waived its right to take autonomous legislative activity internally and
internationally, which does not lead to a permanent reduction of the sovereign rights of states, since the
transfer of power is not irreversible, and the relationship between the competences of exclusive and
competitors are dynamic. In the opinion of the Constitutional Court incurring international obligations
and their implementation does not lead to a loss or reduction of state sovereignty, but its confirmation,
and membership in the European structures is in fact no limitation of state sovereignty, but is its
expression. Moreover, the Constitutional Court pointed out, that identity is a term that designates a
25

Decision of the State Council of 20. October 1989 in case Nicolo; according to: Wróbel A. and others, Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, electronic version. See also:
Wójtowicz K., Francuski model kontroli konstytucyjności prawa krajowego implementującego prawo wspólnotowe (in:) Prawa
człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi
Sarneckiemu (red.) Tuleja P., Florczak–Wątor M., Kubas S., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, p. 220 nad next.
26
Kubuj K., Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, p.
69 and next.
27
Judgment of the State Council of 3 December 2001, in case Syndicat national de l’industrie pharmaceutique; according to: Wróbel
A. and others, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I (art. 1-60), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008,
electronic version.
28
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. P 1/05, OTK-A 2005/4/42. See also: Grajewski K., Glosa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt P 1/05): dot. europejskiego nakazu aresztowania;
konstytucyjności regulacji kodeksowej (in:) Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2006, no 1, p. 1614 and next or
Hofmański P., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt P 1/05): dot. europejskiego nakazu
aresztowania; konstytucyjności regulacji kodeksowej (in:) Państwo i Prawo 2005, no 9, p. 113 and next.
29
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. K 32/09, OTK-A 2010/9/108.
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constitutional exemption from the scope of competence of the transfer of matter belonging to the hard
rules, the cardinal for the base system of the country. Regardless of the difficulties involved in
establishing a detailed catalog of competences not be transferred, should be in the matter forward
completely non-human primates that define the principles of the Constitution and the provisions
concerning the rights of individuals defining the identity of the state, including in particular the
requirement to protect human dignity and constitutional rights, the principle of statehood, the principle of
democracy, rule of law, the principle of social justice, the principle of subsidiarity, and the requirement to
improve the implementation of constitutional values and the prohibition of transfer of power constituting
the structure and the powers to create competence.
4.

SUMMARY

The issue of supremacy of the European Union law is the subject of keen interest of the
constitutional courts of Member States. It is clear that the principle of supremacy in the most vivid
content interferes with national constitutions. In such a situation it should not raise concerns that are
articulated by conservative positions, and refer essentially to the principle of state sovereignty and the
principle of democracy. It turns out that the decisions of legislators, more widely and deeply affecting
the national legal system are not taken by national parliaments, representing individual citizens, and
passed by the officials of the European Union, which is often characterized as not possessing sufficient
democratic legitimacy. On the other hand, our culture undergoes a rapid process of globalization of the
world, creating a social, economic and political powers, which often are in opposition to the Western
world forces the need for rapid decision-making and administrative response to rapidly changing reality.
This in turn will never be possible if the current model will be used, assuming waiting for decisions of
individual national parliaments and the need to consider each of particularism.
The case law of national constitutional courts takes the view that regulation and enforcement at
the Community level must be subordinated to national constitutions. The European Union is not an
independent organization, and its sovereign powers derive from the sovereign decision of each country,
which sent her to perform the specified set of permissions previously assigned to nation states. The
sources of this delegation are the various constitutions, upon which followed the ratification of treaties.
As a result, the Union, in order to carry out its powers, can not violate constitutional principles that
demonstrate the constitutional identity of its members. It rests on the principles of the treaty obligation to
testify about the nature of sovereignty and the guarantee of protection of civil rights. The case law of
national constitutional courts constructed a fairly wide catalog of these principles and values that are
necessary for the preservation of a country by individual Member States. Of course, this presents a
somewhat different view of the Court of Justice of the European Union. It emphasizes that the principle
of supremacy of Community law provides for an absolute and unconditional submission to national legal
regulations of the European Union. The supremacy of this applies not only to domestic bills, but also the
same constitution. Hence, significantly different points of view are forcing administrators of the two
positions for mutual dialogue. It seems that now we have a unusual compromise, on the one hand
implies the need to respect the national legal regulations adopted at the level of the European Union, on
the other – we have to take into account the sensitivity of national constitutional courts, defending the
substrate of the state.
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CONTRACTING A MARRIAGE IN THE POLISH LAW
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University of Warmia and Mazury, The Faculty of Law and Administration

Abstract: Depending on the law that regulates the process of conclusion of marriage, we can
distinguished: 1) religious marriage (Catholic) – concluded in the Church, in accordance with Canon
law, 2) civil marriage - concluded in a presence of the head of a registry office, in accordance with the
provisions of the Polish marriage law, 3) Concordat marriage – concluded in a situation where
nupturients (man and woman) in the presence of a priest simultaneously declare their will to get married
under Polish law and then the head of a registry office compose a marriage certificate. The possibility to
conclude the concordat marriage is based on the provision of Article 10 of the Polish Concordat of
1
1993 and on the adopted relevant amendments in the Polish legislation. It still does not eliminate the
possibility in Poland to conclude marriages separately- civil marriage in the civil a registry office and
sacramental in the church. There is still a possibility to conclude a civil marriage only- but then, when it
comes to the baptised people, it is an insufficient form for the validity of the marriage under the Canon
law, and indeed according to the Church those persons are not married. There is also a possibility to
conclude only a marriage in the church by the baptised persons- but it is only possible after obtaining
the proper agreement from own bishop.
Key words: the civil marriage, the Catholic marriage, the concordat marriage, nupturients, the marriage
obstacles, the marriage certificate, the concordat.
1.

THE CONCEPT OF MARRIAGE IN THE LAW OF POLAND

The size of a lecture in not unlimited, it cannot exceed 8 pages formatted in compliance with this
sample document (this equals to approximately 15 standard pages) In the current Polish Family and
2
Guardianship Code there is no definition of marriage. However, based on codes of various standards, it
can be created. Marriage is a social phenomenon that consists in a permanent (usually a lifetime),
coexistence of man and woman, established by them by concluding the marriage according to law, by
which they became the subjects of powers and obligations of marriage to enable them to achieve goals
3
and objectives established by their family . Civil marriage is a monogamous marriage, which is
characterized by stability, secularism, consideration of ethical and moral standards, compliance with
international standards. Marriage being a stabilizing factor in a society, helps to determine the origin of
4
5
man, forms family relationships (e.g. consanguinity , affinity ).
The marriage is a legal event, which will be linked to the certain legal consequences (civil, family
and process standards); specific type of legal action; consistent declaration of nupturients submitted in
accordance with applicable law and the non-pecuniary agreement concluded in a particular form,
solemnly, between men and women which can not be resolved based on agreement of both parties; the
nude withdrawal from the contract is not possible; it is a subject of cancellation.
2.

LEGAL REQUIREMENTS FOR THE CONCLUSION OF A VALID MARRIAGE

Article 1 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code states: 'A marriage is concluded when
a man and a woman are both present before the head of a registry office and make a statement that
they take each other in marital union.' The reasons conditioning the validity of marriage include: a) the
sex difference between nupturients, b) the submission of consistent declarations; c) the simultaneous

1

Concordat of 1993 between Holy See and the Republic of Poland signed on 28 July 1993 in Warsaw (Journal of Laws 1998, No 51,
item 318).
The Act of 25 February 1964 on the Family and Guardianship (Journal of Laws of 1964, No 9, item 59 as amended).
3
Such as T. Smyczyński, R. Sztychmiler, T. Winiarz.
4
Consanguinity results from the blood relation, biologically related individuals, coming one from another or having a common
ancestor; it is a family and legal ratio (registered with a registry office). Consanguinity is counted by the number of births (degrees). In
accordance with Article 617 § 1 and 2 the Polish Family and Guardianship Code, the relatives in a straight line are the persons with
whom one comes from the other (i.e. grandparents, parents, grandchildren, children). However the relatives in a side line are those
derived from a common ancestor but are not in a straight line relatives (i.e. siblings, half-siblings, descendants, uncles, nephews).
See IGNATOWICZ, J. and NAZAR, M.: Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 24-25.
5
Affinity links the spouses with the relatives of the other spouse. Affinity as in the case of consanguinity determines by using degrees.
Compare ibidem, s. 27.
2
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presence at the time of the declaration; d) the submission of these declaration before the head of a
registry office. They must be met at the same time, otherwise it can be considered that was not
concluded at all (non matrimonium existens), and consequently it does not cause any effects in the
6
Polish law .
The requirement for the sex difference between nupturients comes not only from the Polish
7
Family and Guardianship Code, but also from the Constitution , which in the Article 18 defines marriage
as 'being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be
placed under the protection and care of the Republic of Poland'. In the light of Polish law it, therefore,
excluded a possibility of marriage between persons of the same sex. The sex differences must exist at
the time of conclusion of marriage, but the deficiencies or deformation of the genital organs arising as a
8
result of surgical, accident or birth defect are not considered . The head of the a registry office defines
sex of both parties based on short copy of birth certificates and also facts at the time of conclusion of
marriage. In the case of alleged hermaphroditism, dominant sexual characteristics decide about the
9
sex.
Another condition for the existence of marriage is the simultaneous presence of the nupturients
at the time of declarations on entering into the marriage. In accordance with Article 6 § 1 of the Polish
Family and Guardianship Code 'If there are important circumstances, the court may allow the statement
on entering into marriage, or the statement mentioned in Article 1 § 2 of the Polish Family and
10
Guardianship Code to be submitted by a proxy'. In the judicature as valid reasons considering such
circumstances that make it impossible or harder of simultaneous appearance of both parties before the
head of a registry office in order to make a declaration about concluding the marriage, each case must
11
be analysed individually with regard to the principles of social coexistence. The power of attorney
should be drawn up in writing with an officially certified signature, and mentioning the person who is
12
entering into marriage.
By a premise of consistent declaration on entering into the marriage, it shall be understood,
mostly, that they shall correspond to the terms of content: 'Aware of rights and duties resulting from
starting a family I solemnly declare that I am entering into the state of matrimony with [name of bride/
13
groom] and I promise I will do everything to make our marriage harmonious, enduring and happy'.
These declarations must be submitted voluntarily, i.e., none of the parties may act under the pressure.
14
People who can not speak, make a declaration by signing a marriage certificate .
The person authorized to receive declarations on entering into the marriage from the nupturients
is the head of a registry office or his deputy; under the law the head of a registry office is the borough
15
leader, mayor, or president of the city . However, a man and a woman, being Polish citizens staying
abroad, can also conclude a marriage in front of a Polish consul or a person appointed to perform the
16
function of a consul .
3.

FORMAL AND ORDINAL REQUIREMENTS

The requirements are placed in the Polish Family and Guardianship Code Law and the Law on
civil status. Marriage takes place in a registry office chosen by those wishing to conclude the
17
marriage. The waiting period of one to conclude the marriage is to stop rushed and unconsidered
18
decisions.

6

KUGLARZ, P. and ZOLL, F.: Małżeństwo konkordatowe. Analiza prawnoporównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanoniczny i
prawie polskim. Rozważania na tle konkordatu z 28 lipca 1993, Kraków 1994, s. 11.
The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of laws 1997, No 78, item 483 as amended.
8
ZIELIŃSKI, A.: Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 52; ZIELONACKI, A.: Zawarcie małżeństwa. In: Kodeks
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, DOLECKI, H. (ed) and SOKOŁOWSKI, T. (ed), Warszawa 2010, s. 15.
9
Alleged hermaphroditism is an organism that has simultaneous reproductive organs normally associated with both male and female
sexes and the external organs of generation. See WALENCIK, D.: Odmienność płci jako przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa.
In: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie formy religijnej, TUNIA A. (ed.), Lublin
2011, s. 43.
10
Proxy during the marriage ceremony can be only for one party, the other party must be in person.
11
Compare Act of of the Supreme Court of 8 June 1970, III CZP 27/70, of the OSNC of 1971, No 1, item 2.
12
Article 6 § 2 the Polish Family and Guardianship Code.
13
Act of Minister of Internal Affairs and Administration of 16 September 1999 on the model and way to wear the badge of the head of
a registry office at the moment of the marriage ceremony (Journal of Laws 1999 No 97, item 1135).
14
CZAJKOWSKA, A. and PACHNIEWSKA, E.: Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i
pism, Warszawa 2009, s. 145.
15
Article 6 Pargraph 1-2 of the Law about Civil Registration Certificates of 29 September 1986, Journal of Laws 1986 No 36, item
180.
16
Article 1 § 4 of the Polish Family and Guardianship Code.
17
Article 12 of the Law about Civil Registration Certificates: '1. The marriage takes place in a registry office chosen by the persons
intending to marry. 2.The certificate of exemption indicating the absence of marriage is given by the head of a registry office from the
place of residence of one persons intending to get marry in the manner specified in Article 1 § 2 and 3 of the Polish Family and
7
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Nupturients should prove their identity and submit supporting documents needed to determine
19
the age and marital status : in a case of an unmarried woman and a bachelor: a short copy of birth
certificate, ID card (for review); in a case of divorced persons: a short copy of birth certificate, a short
copy of a marriage certificate with a note on its termination by divorce or a copy of a final judgement of
divorce, ID card (for review); in the case of widow and widower: a short copy of birth certificate, a short
copy of death certificate of previous spouse or a copy of the court final judgement on verification of
death or the recognition of a deceased of former spouse, ID card (for review); in a case when one
person is a foreigner: a copy of birth certificate together with its official translation into Polish done by a
certified translator, a document stating that a foreigner under the applicable law may conclude the
marriage, if there are difficulties to receive such document, the court in non-litigious proceedings at the
request of the foreigner can release him from the document submission, passport to verify identity and
20
citizenship (for review).
Moreover, nupturients should submit a written statement that there are no circumstances that
would prevent the conclusion of marriage. A foreigner who does not know the Polish language should
submit a statement that there are no circumstances that would prevent the conclusion of marriage and a
declaration on entering into the marriage in a presence of a certified translator. The head of the registry
office should refuse to take the statements, if he learned of the existence of circumstances preventing
the conclusion of planned marriage, and if there are any doubts, the head of the registry office will turn
21
to the court to decide whether the marriage can be concluded.
The Polish Family and Guardianship Code requires that the statement on entering into marriage
22
should be submitted publicly and in the presence of two witnesses of full legal age , in the registry
office, and outside of the registry office only in exceptional cases, for example, in front of the Polish
23
Consul abroad . Consul has competences, in this field, of the head of a registry office, marriage
concluded if front of him should meet conditions required by the provisions of the Polish Family and
Guardianship Code. If conclusion of marriage takes place outside premises of the registry office, at the
place of the ceremony is written a report contracting the declaration on entering into the marriage by
24
nupturients. Immediately after submitting the declaration, the marriage certificate is draw up.
Acceptance of the consistent declarations by nupturients, despite the failure in meeting above
mentioned formal and ordinal requirements causes effective conclusion of marriage.
In Article 9 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code the exceptional situation to conclude
the marriage before the head of a registry office is regulated: 'If there is any direct threat to the life of
one of the parties, the declaration on entering into the marriage can be submitted immediately to the
head of the registry office, without submitting or presenting the documents necessary to conclude the
marriage. However, in this case the parties are obliged to submit assurances that there are no
circumstances that would prevent the marriage from being concluded.'
4.

NEGATIVE CONDITIONS OF THE CONCLUSION OF A MARRIAGE

In the current Family and Guardianship Code was included a catalogue of negative conditions of
the conclusion of marriage. They can be divided into non-removable (the law does not provide
exemptions from them) and removable (they may be waived by the court jurisdiction). The first group
includes staying in already concluded marriage, the full incapacitation, consanguinity and adoption, and
25
the second includes nupturient under the age, psychological illness or mental retardation, and affinity.
In accordance with Article 10 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code it is prohibited to
enter into marriage by people under the age of eighteen. The legislator wish that the nupturients
decision to conclude the marriage is mature and responsible, that they will be able to cope with marital
26
duties . It is worth to mention about the permission for a woman who has reached the age of sixteen to
Guardianship Code. 3. The marriage cerificate concluded in the manner specified in Article 1 § 2 and 3 of the Polish Family and
Guardianship Code shall be done in a registry office competent for the place of marriage.'
18
Article 4 of the Polish Family and Guardianship Code: ' A marriage cannot be concluded by the head of a registry office within one
month from when the people planning to marry submit a written statement to the head of the registry office that they are not aware of
any circumstances that would prevent the conclusion of marriage. However, the head of the registry office may allow the marriage to
be concluded before this deadline if justified by important considerations'. These considerations may be a pregnancy or an illness of
one party.
19
Article 3 of the Polish Family and Guardianship Code; Article 54 Paragraph 1 of the Law about Civil Registration Certificates.
20
Article 56 Paragraph 1-4 of the Law about Civil Registartion Certificates.
21
Article 41 and Article 5 of the Polish Family and Guardianship Code.
22
Article 7 Paragraph 1 of the Polish Family and Guardianship Code.
23
Article 1 § 4 of the Polish Family and Guardianship Code; Article 58 Paragraph 3 of the Law about Civil Registration Certificates.
24
Article 61 Paragraph 1-2 of the Law about Civil Registration Certificates.
25
SUGIER, E.: Przeszkody małżeńskie w Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Małżeństwo konkordatowe, Koszalin 1999,
p. 30.
26
In the previous version, this provision assumed that the man got the right to get marry at the age of twenty-one, while a woman at
eighteen. Among the motives of such a pattern it was not only a different speed of puberty for both sexes, but also that the minimum
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marry with the release from the guardianship court, if there are good reasons (pregnancy, long-term
cohabitation), and this is in accordance with good of a new family.
According to Article 11 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code it is unacceptable to
conclude the marriage by a person who is completely incapacitated. This person is not able to cope with
the duties associated with martial duties and starting a family, what is more, that person is not able to
27
independently manage own behaviour.
In Article 12 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code the right to conclude the marriage
by psychologically ill or affected by mental retardation people has been deprived, if these symptoms
28
existed at the time of its conclusion. This obstacle can be removed by permission of the court, if the
29
health or mental state of nupturient is not a threat to the marriage and health of possible children.
Regulated in Article 13 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code obstacle on staying in
the previously concluded marriage is an expression of force in the Polish legislation of the principle of
30
monogamy (unity) marriage. Bigamy in Poland is a crime against the family and guardianship. This
prohibition applies to both women and men. According to the Supreme Court jurisdiction 're-marriage
between the same persons after the judgement of divorce or annulment of marriage does not constitute
31
a bigamy'.
In Article 14 of the Polish Family and Guardianship Code there are negative circumstances of
concluding the marriage by nupturients in a case of existing family affinity between them. These include
consanguinity and affinity. The affinity obstacle is for all relatives in a straight line and kindred either
32
siblings or step-siblings. The affinity obstacle exclude a possibility to conclude the marriage between
the spouse and relatives in a straight line of the other spouse, i.e. between a father-in-law and
daughter-in-law or between stepfather and stepdaughter. In contrast to the consanguinity, above
obstacle was formulated gently because there is an opportunity to apply for court permission to
33
conclude the marriage by nupturients, when there are good reasons.
However Article 15 § 1 of the Polish Family and Guardianship Code forbids marriage between
the adopter and the adoptee. It is motivated by the fact that, according to Article 121 § 1 of the Polish
Family and Guardianship Code, as a result of adoption, between two parties arises a relationship as
34
between a parent and a child. This obstacle applies to all types of adoptions: half, full and complete.
Moreover, some doctrine representatives count to the marriage obstacles faults of declaration on
entering into the marriage, which are listed in Article 151 § 1 of the Polish Family and Guardianship
Code. These include: the state off conscious expression of the will, error as it comes to the person and
35
the illegal threat.
5.

CONDITIONS FOR APPROVAL OF CONCORDAT MARRIAGE

According to Article 10 § 1 of the Concordat of 1993, from the moment of solemnisation,
matrimony according to Canon Law shall be subject to such effects as a marriage contracted according
to Polish law, if between the spouses there exist no impediments according to Polish law, upon the
solemnisation of marriage the persons concerned make a joint expression of will to such effect and the
solemnisation of marriage has been registered in civil registers and notice has been served at the State
Civil Registry within five days from the solemnisation of the marriage.
People wishing to conclude the concordat marriage can not be associated with any obstacles
36.
regulated by the current Family and Guardianship Code Verification of this condition shall be done by
37
the head of a registry office in the place of residence of one party based on a written by nupturients
statement that there are no circumstances that would prevent the conclusion of marriage and other
documents. Following the above steps the head of a registry office draws up four copies of a certificate
age expected for men coincided with the period of serving his compulsory military service. See GOETTEL, M.: Okoliczności
wyłączające zawarcie małżeństwa przeszkody małżeńskie w polskim prawie rodzinnym - aspekty materialnoprawne. In:
SZTYCHMILER, R. (ed.): Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, Olsztyn 2009, p. 13.
27
STRZEBIŃCZYK, J.: Prawo rodzinne, Kraków 2003, p. 102.
28
Regarding mental illness, the issue is whether a person in remission has the ability to get married. The Supreme Court of Poland
noted that every such case should be considered individually. See Judgement of the Supreme Court of Poland 18 July 1967, I CR
43/67, OSNCP 1968 No 2, item 28.
29
ZIELIŃSKI, A.: Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 68.
30
Article 206 of the Criminal Code: 'Person who gets married, despite being already married, may face the penalty of fine, limitation of
freedom or up to 2 years imprisonment', Journal of Laws 1997, No 88, item 553.
31
Judgement of the Supreme Court of Poland of 16 July 1968, II CR 277/68, OSNCP 1969 No 3, item 58.
32
ZIELIŃSKI, A.: Prawo rodzinne..., op. cit., s. 70.
33
MARASZEK, M.: Związek małżeński na gruncie prawa polskiego i prawa kanonicznego, Warszawa 2010, s. 46.
34
GOETTEL, M.: Okoliczności wyłączające zawarcie..., op. cit., s. 23.
35
GAJDA, J.: Zawarcie małżeństwa, In: SMYCZYŃSKI, T.: System prawa prywatnego, vol. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Warszawa 2009, s. 107.
36
SMYCZYŃSKI, T.: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005, s. 37-38.
37
Article 12 Paragraph 2 of the Law about Civil Registration Certificates.
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that indicate a lack of any circumstances excluding the conduction of the marriage (valid for 3 months
from the date of issue), also with the content and date of the statement in regards to the future
38
surnames of spouses and their children . Nupturients should go with three copies of the certificate to
the appropriate parish office, otherwise, according to Article 8 § 1 of the Polish Family and Guardianship
Code, a priest before whom a marriage is concluded under Canon law or the law of any other religious
order, cannot accept the declarations mentioned under Article 1 § 2 without having seen a certificate
stating that there are no circumstances that would exclude the conclusion of marriage, drawn up by the
head of a registry office. The second condition to recognise a religious marriage under the State law is
the submission by both nupturients, who are concluding the marriage before a priest in the Catholic
Church, the consistent declarations of giving it civil consequences at the same time. The necessity for
such consequences has been emphasized also in the Instruction of the Polish Episcopal on Concordat
39
Marriage for Priests , which banned the priests to assist at the conclusion of marriage by people who
do not want it to be effective in the light of Polish law, without prior written permission of the local
40
ordinary. It is granted only when there are essential pastoral reasons.
Nupturients should submit a statement on entering into marriage with civil consequences
simultaneously, when necessary, by a proxy. In this case, fulfilment of the requirements set by the
legislature both state and church one.
Immediately after the adoption of the statements in question priest, according to Article 8 § 2 of
the Polish Family and Guardianship Code is obliged to make a statement of fact that the parties made it
in his presence during the religious marriage. Immediately after submitting the declaration, the priest
according to Article 8 § 2 of the Polish Family and Guardianship Code, draws up a certificate stating
that the declaration was submitted in his presence at the marriage concluded under the internal law of
the church. The Act also requires that the certificate is signed by the priest, the spouses and two adult
witnesses in whose presence the certificate was submitted. The priest is obligated to submit the
certificate to the registry office within five days from the conclusion of marriage but when calculating the
deadline public holidays are not taken into account. It justifies a refusal to draw up the marriage
certificate by the head of a registry office or his deputy, when exceeding this period. However, if it is
41
impossible to receive it due to the act of God, it becomes suspended until the obstacle is overcame. In
the light of Article 61a § 2 drawing up the marriage certificate should take place without unnecessary
delay but no later than the next working day after the date of delivery to a registry office all the
necessary documents. It should be emphasized that the date of conclusion of marriage is the date of
42
submission of the declarations by nupturients of giving it civil consequences. In a case of failure in
drawing up of a marriage certificate concluded before the priest, despite the fulfilment of other
conditions required by Article 1 § 2 of the Polish Family and Guardianship Code, it will not be concluded
under Polish law. For this reason, the parties will not be entitled to determine its existence on the basis
43
of Article 189 of the Polish Civil Procedure Code. In addition, the legislature gave this entry a
retroactive power (ex tunc) from the moment of submission of the statements about conclusion of the
civil marriage by those who are concerned about it. Therefore, if during the period between the
conclusion of marriage before a priest, and drawing up of the marriage certificate one of the nupturients
44
will conclude another marriage, it will be regarded as bigamous, and therefore subject to cancellation .
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NEW POLISH REGULATIONS ON BUSINESS CONCESSIONS1
Paweł Lewandowski, M.A., Ewa Bieniek, M.A.
University of warmia and mazury
Abstract: A public market economy is based on freedom of business activity, which in certain cases
must be limited. One of the most radical forms of business activity regulation is concessions, it is a
public-law authorization given by competent authorities to individual subjects - entrepreneurs who fulfill
all the required conditions. Concession domains were limited to 6, while the Gambling Act extended this
number to 7. It is a serious change, because a concession is needed to run a casino legally. Gambling
has a destructive influence, not only for addicted people, but also their families and even all of society.
Unfortunately, the Gambling Act was enacted within the context of a political situation in Poland that
should not have influenced the law. State participation in the economy should have a subsidiary
character and should be limited to extraordinary situations. The idea of this paper is to consider whether
a concession is a suitable solution, or if a license for running a legal casino will be enough. If all the
requirements and orders are fulfilled a license will be justifiable.
Keywords: concession, license, freedom of business activity, casino, gambling

1.

INTRODUCTION

A public market economy is based on freedom of business activity, which is the main rule arising
from the Polish Constitution. The main idea is to allow individuals to chose to create, to operate or to
2
terminate business activity, especially without any executive powers agreement . However, freedom of
business activity has no unquestioning character, because in certain cases it is possible and even
necessary to limit it.
Legal monopolies cause the most interference to the freedom of business activity, because they
3
exclude other subjects from business activity . Forms of business activity regulation also include the
requirement to gain a concession or license, or notify business activity of required executive power
4
(regulated activity) .
2.

CONCESSIONS

Concession as a form of regulation can be applied only in special situations, when a proposed
business activity has fundamental and strategic meaning for the state or citizens. According to C.
5
Kosikowski , in certain situations concessions are a necessity that cannot be avoided.
Historically, the institution of concessions originate with the French legal system, where it was
interpreted as a license for running business activity in which, up to that point, only the state had a
monopoly. Such a license was given to non-public entrepreneurs in order to commission administrative
aims with economic character. The concession was connected with the passing of some imperious
competitions. Subsequently, concession has been found in German and Austrian law. It was an
6
industrial permission with police character, which allows to running business activity .
Although, concessions legal character have not changed over the years, there is a lack of legal
7
definition. Some explanation can be found in doctrine and judicature. According to Poland's High Court ,
a concession is a public-law authorization to run a business activity that is given by authorities to an
individual subject - entrepreneur, who fulfills the required conditions. Concessions refer to business
activity covered by state monopolies, such as tobacco or spirit businesses. The matter of concession
consists in eliminating state monopolies and allows business activity by private entities to begin.

1
This paper is improved and completed version of article published in Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego No. 1, 2012: P.
Lewandowski, Koncesja na działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kasyna gry [in Polish].
2
ŻUŁAWSKA, CZ.: Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa 2007, p. 56.
3
SZYDŁO, M.: Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, p. 205-206.
4
Freedom of Business Activity Act, the July 2, 2004 Law (Journal of Laws of 2004 No. 173 item 1807 with the subsequent
amendments).
5
KOSIKOWSKI, C.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – Komentarz, Warszawa 2011, p. 226.
6
KOSIKOWSKI, C.: Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej Warszawa 2005, p. 215; BANASIŃSKI, C.:
Prawnoporównawcza analiza koncesjonowania administracji i gospodarki w wybranych porządkach prawnych, In: Samorząd
Terytorialny, 1994, No. 7-8, p. 84-85.
7
SN sentence from May 8, 1998, sygn. akt: III RN 34/98, Lex prestige.
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Concessions contain authorizations from administrative law, so it could not be an object of legal
8
transactions . This is a kind of state consent, which ensures control of chosen business activity
domains.
For protection and realization of rules, and to guarantee the proper beginning and running of
9
business activity, it is essential to distinguish similar institutions, which are concession and license . C.
10
Kosikowski indicates that, from legal point of view, under the license an entrepreneur is allowed to run
a specific business activity, if he or she met all required conditions (for this kind of activity). Concessions
and licenses concern different domains of business activity and have different aims. Concessions apply
11
to activities covered by the state monopoly , or activities that have fundamental and strategic meaning
12
13
for the state and citizens (because of a need for strong legal influence ). On the other hand, licenses
14
are issued with regard for human life and health protection, safety and public order, and state secrets .
15
Moreover, concession decisions have a discrete character, while licenses are tied settlements .
It should be emphasized that the number of concession domains give evidence about freedom of
business activity rule strength. It is claimed that a better solution is when there are fewer concession
domains.
3.
3.1.

CONCESSION FOR RUNNING CASINO AS A NEW REGULATION
Concession domains
16
17
The binding Freedom of Business Activity Act in comparison to the Business Activity Law Act
limits the number of concession domains. First, article 46 of the Freedom of Business Activity Act as a
concession domain includes:
1) Searching and identifying of mineral deposits, mine minerals from deposits, to store
substances without containers and to store wastes in orogen, as well as in underground working mines
2) To produce and trade explosives, guns, ammunition, and army or police products or
technology
3) To produce, process, store, send, distribute, and trade fuels and energy
4) To protect people and property
5) To spread radio and television programs
6) To transport via airline
18
Article 113 point 1 of the Gambling Act amends art. 46 of the Business Activity Law Act and
adds point 7) about running a casino. On the basis of this regulation, since 1 January 2010, to run a
casino legally a concession is needed. It is a serious change.
19
The Game and Sweepstakes Act from 1992 did not require gaining concessions to run a legal
20
casino. A license was enough. In support document, legislators proved that it is essential to repair this
situation and strenghten state control under the games and sweepstakes market. Casino gambling
business activity has expanded rapidly. The worst effect of gambling addiction is personal bankruptcy.
The main reason for the new regulation was the menace connected with gambling addiction among
adults and even teenagers. According to legislators, the social (social disorder costs) and economic
consequences of gambling impact all of society. The new regulation should prevent this and cause
positive changes.
3.2.

Conditions to receive concession for running a legal casino
The general rule is that every entrepreneur, someone who leads business activity and is
registered, could file a petition to receive a concession. However, each type of concession (for separate

8

NSA sentence (till 31.12.2003) in Warsaw from June 2, 1995, sygn. akt: II SA 1835/93, Lex prestige.
MAJEWSKA - OSTAWSKA, K.: Zezwolenia w świetle prawa działalności gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny, 2002, No 2, p. 106; Differently: NSA (till 31.12.2003) in Warsaw in sentence from December 14, 1994 (sygn. akt:
1431/93), also SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, J., BIENIEK - KORONKIEWICZ, E.: Podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej, Warszawa 2002, p. 139.
10
KOSIKOWSKI, C.: Publiczne prawo…, op. cit., p. 216.
11
SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, J., BIENIEK - KORONKIEWICZ, E.: Podejmowanie…, op.cit., p. 141; differently: TRELA, A.: Nowe
zasady koncesjonowania działalności gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, No. 2, p. 88.
12
TRELA, A.: Nowe zasady…, op.cit. p. 88.
13
SZYDŁO, M.: Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004, No. 12, p. 4.
14
SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, J., BIENIEK - KORONKIEWICZ, E.: Podejmowanie…, op.cit., p. 173.
15
POPŁAWSKA, B.: Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2002, No. 4,
p. 26, MAJEWSKA - OSTAWSKA, K.: Zezwolenia…op.cit., p. 108.
16
Freedom of Business Activity Act, the July 2, 2004 Law (Journal of Laws of 2004 No. 173 item 1807 with the subsequent
amendments).
17
Business Activity Law Act, the November 19, 1999 (Journal of Laws of 1999 No. 101, item 1178).
18
The Gambling Act, the November 19, 2009 (Journal of Laws 2009, No. 201, item 1540 with the subsequent amendments).
19
The Game and Sweepstake Act, the July 29, 1992 (Journal of Laws of 2004, No. 4, item 27 with the subsequent amendments)
20
Parliamentary print number 2481: Grounds for Gambling Games Act.
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domain) is different, and is characterized by its own rules. Every concession is regulated in the
appropriate act.
According to concessions for running a legal casino, the formal conditions to receive such
concessions are limited. Only the capital trading partnership (joint stock company, limited liability
company) could apply for this type of concession. What is more, the capital stock of such company
have to be higher than 4 million zlotys (using the Polish zloty will protect companies from exchange
21
fluctuations). This amount is even greater than the Trading Partnership Code requires. However, it is
justified by, for example, the need to pay out awards. The entrepreneur who applies to receive a
concession for running a legal casino must supply documentary evidence of capital sources. This will
counteract unlawful sources of financial transactions. It is not obvious if the undeclared capital source
22
means that it is unlawful . Let's agree that it is a company that should prove the origin of its funds.
A concession is given separately for each location, so if one entrepreneur would like to run more
than one casino, he or she needs to receive more concessions.
All prerequisites are precise and do not allow the concession organs to decide on the basis of
administration acknowledgement. Such a solution is correct and assures entrepreneurs that concession
choices will be fair and safe. However, this means that concessions for running a casino have no
discrete character.
The list of attachments confirming that all prerequisites have been fulfilled, should be added to
the motion for concession in art. 35 of the Gambling Act. In cases of lack of any attachment, the
23
concession organ is obliged to call the entrepreneur to supplement, on pain of motion rejection .
3.3.

Concession withdrawn
Article 56 of the Gambling Act pointed out situations when concessions for running a legal
casino have to be fully or partly withdrawn, resulting in that entrepreneur losing the right to run a
24
casino . It is should be emphasized, that the Gambling Act does not predict termination of the
25
concession, so the organ decision is needed to withdraw it .
The first reason for concession withdrawal is related to the concessionaire's situation. If the
concessionaire real status is illegal or incompatible with concession conditions, the administrative organ
must ask him or her to correct it. If the concessionaire did not improve it in appropriate time, the
concession should be withdrawn. In general, it aims to mobilize the entrepreneur to run business activity
in accordance with the law. Unfortunately, this is not clear, because the concessionaire is not allowed to
change legal status. He or she is only obliged to abide by the law.
The second situation when the concession should be withdrawn is when business activity
conditions were grossly broken. So it is not enough to "break" the conditions, it should be a "gross
26
break" . The legislator does not point to what decides when the maintenance is gross or is not. There
was no such regulation in previous the Act, so there are no judicial decisions in this area. Because of
this the regulation is unclear and defective.
Also, the reduction of capital stock below the minimum 4 million zlotys, as well as concession
activity that did not continue more than 6 months, cause the organ to withdraw the concession. It is
necessary, because only then is it possible to give the concession to another entrepreneur. Moreover, if
a co-partner or corporate officer or outside director has been sentenced according to art. 299 Penal
27
Code for laundering money, it is a reason to withdraw the concession.
The final grounds to withdraw the concession is when a casino has been caught serving clients
under age 18 more than twice. It should be emphasized that one of the main conditions to run a legal
casino is the obligation to register guests. It is not clear how long the intervals might be between the first
and the second times of youth participation. Time is not determined, so this solution makes
entrepreneurs unsafe. It is not understood why such a situation would even be allowed once. It is like
"gambling recidivism". It is to be supposed that happening once would infringe on this ban and be
enough to withdraw the concession, which would be similar to regulations about selling alcohol to
28
persons under age 18 . The aim of such a ban is to protect inexperienced and credulous persons from
negative consequences like gambling addiction. In grounds for the Gambling Act legislators indicated
that the age limit is to protect juveniles form gambling addiction.

21

Trading Partnership Code, the September 15, 2000 (Journal of Laws 2000, No. 94, item 1037 with the subsequent amendments).
NSA sentence in Warsaw from October 6, 2009, sygn. akt: II GSK 90/09, WSA sentence in Warsaw from May 16, 2007, sygn. akt:
VI SA/Wa 422/07.
23
NSA sentence from November 20, 1989, sygn. akt: II SA 808/89.
24
KOROLUK, S.: [in] Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – Komentarz, POWAŁOWSKI, A., Wolters Kluwer 2009, p. 237.
25
NSA sentence (till 31.12.2003r) in Warsaw from November 12, 1993, sygn. akt: II SA 2000/92.
26
According to Popularny słownikiem języka polskiego, DUNAJ, B. "gross" mean undoubted, obvious, indisputable.
27
Penal Code, the June 6, 1997 Law (Journal of Laws of 1997 No. 88 item 553 with the subsequent amendments).
28
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The situations when organs have to withdraw concessions are a closed catalogue. General
clauses, such as state or citizen safety, would not be reasons to withdraw concessions. From this point
of view this regulation is right, because the concession organ is not free in its decisions. Only if provided
circumstances arise will the concession be withdrawn (art. 59 the Gambling Act). This differentiales the
casino concession from model concession definition.
4.

ASSESSMENT OF A NEW REGULATION

Gambling is a hugely popular and risky activity. The claim that gambling is destructive for
addicted people, their families and even all of society is right, but does not explain how to enforce the
most radical form of business activity regulation. Similar preventive functions for concessions for
running a legal casino are performed by licenses for selling alcohol.
The concession for running the casino differs from model concession expression. Above all it is
said that the concession has a discrete character. In casino cases, regulation concessions have a
rather tied character, like a license. It is commonly emphasized that the concession concept is used
carelessly.
The Gambling Act was enacted in the context of the political situation in Poland, which should
not influence the law. Concession for business activity in the scope of running a casino limits the
freedom of business activity, which is the main rule arising from the Polish Constitution. State
participation in the economy should have a subsidiary character and should be limited to extraordinary
situations.
In summary, the estimation of new regulations about casino concessions, especially its aims and
justifications, should be negative. The license for running a legal casino should suffice, if all
requirements and orders were fulfilled.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RECOGNITION OF
JUDGMENTS AND ARBITRAL AWARDS IN CIVIL AND
COMMERCIAL CASES1
Katalin Lubóczki
University of Miskolc, Faculty of Law
Abstract: In this study, a comparative examination of the Brussels I Regulation and the New York
Convention is accomplished from a specific point of view: the recognition of judgments and arbitral
awards brought by foreign courts or arbitral authorities. After the clarification of some basic notions,
such as the scope of the analyzed legal documents and the definition of judgments and arbitral awards,
the results of comparison are set forth. It is alleged that the principles of the process of recognition are
similar; however, the grounds for the denial of recognition, which can be cited by the parties, are
diverse. In the case of the Brussels I Regulation, they are more limited, while the New York Convention
enlists more reasons for the refusal. Upon analyzing these grounds, only the similarities will be
discussed in a more detailed way. The public policy exception is contained in both documents,
moreover, the interpretation, developed in the case-law attached to these pieces of legislation, also
contains similar features. The other similarity stems from the violation of procedural rights and is based
on the failure to inform the parties in a proper way on definite issues of the proceedings.
Key words: Brussels I Regulation, New York Convention, recognition of foreign judgments/arbitral
awards, exequatur, refusal of recognition, public policy

1

INTRODUCTION

If a legal dispute arises, the parties can turn to the court asking for a final and binding decision of
2
the court in the form of a judgment, or they can submit themselves to different forms of ADR . In an
ideal situation, the losing party voluntarily performs its obligations, contained in the decision (either in a
judgment or in an arbitral award), towards the winning party; however, it is rarely the case. The losing
party (or both parties) usually applies for available remedies according to the law of the decision’s state
of origin; moreover, the case is even more complicated if the dispute involves a foreign element. In
these cross-border cases the winning party needs to have its foreign judgment or arbitral award
recognized and to undergo an additional procedure to enforce its claim, which is called exequatur
procedure, i.e. the declaration of enforceability. During the course of this procedure, the losing party has
the right to apply for the refusal of recognition of the decision based on legally set grounds.
This study intends to analyze the legal provisions governing the recognition of foreign judgments
and arbitral awards in Europe, based on two outstanding legal documents: Council Regulation No.
44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters (hereinafter the Brussels I Regulation or the Regulation) and Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (hereinafter the New York Convention or the Convention).
Throughout the European Union, the Brussels I Regulation prevails as the main source of rules in the
field of recognition of foreign judgments; however, arbitration is excluded from its scope. Therefore, the
unified approach concerning the system of recognizing decisions required another legal source being
applied to arbitral awards. The New York Convention has been chosen as the other subject of this
comparative analysis, as it has a strong legal status and is ratified in the Contracting States without
modification, has binding effect on these states; moreover, it is a successful piece of legislation in the
field of arbitration.
2
2.1

SCOPE OF THE BRUSSELS I REGULATION AND OF THE NEW YORK CONVENTION
Material scope of the Brussels I Regulation and the New York Convention
First of all, it should be clarified, in which matters these two documents can be applied. Article 1
of the Brussels I Regulation sets forth that the Regulation is applicable in civil and commercial matters,
which means that the recognition of judgments brought in civil and commercial cases will be governed
by the provisions of this Regulation. At the same time, Article 1 also contains limits regarding the scope:
1
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3

there are excluded areas , such as arbitration, administrative matters, bankruptcy, etc. Although it is not
4
expressed in the wording of the Regulation, both the Jenard and Schlosser Reports emphasize that the
Regulation concerns only judgments brought in matters of international legal nature.
The New York Convention defines its scope in a broader meaning as it requires only an award to
5
arise ‘out of differences between persons’. This definition covers more types of disputes which can be
settled through arbitration, thus, the Convention can govern the recognition of awards made not only in
civil and commercial cases – which was a precondition in the Brussels system. However, the
Convention still includes a possibility to restrict its applicability. It ensures the possibility for States,
acceding to the Convention that they may declare to apply the provisions of the Convention only to
awards brought in commercial cases. Statistics show that it is a widely used reservation: 44 out of 146
countries, so approximately one third of the Contracting States reserved their right to apply the
6
Convention solely in commercial cases.
At this point, another difference arises concerning the issue of which cases are regarded as civil
or commercial ones when deciding on the applicability of the Regulation or of the Convention. It is the
Convention itself, which stipulates that the national law of the state of recognition will determine which
7
cases can be classified as commercial ones; however, under the Brussels regime; both the source and
the content of the principle differ from the provision of the New York Convention. First of all, the
definition of civil and commercial cases finds its basis in the case-law of the Court of Justice of the
8
European Union (hereinafter: Court of Justice). The interpretation was first developed in the LTU case
emphasizing that it is not the law of the states concerned in the specific case which will determine the
content of civil and commercial cases – contrary to the principle set out in the New York Convention. In
9
10
the LTU case a unique and independent concept of Union interpretation was created for civil and
commercial cases. What should be taken into consideration when deciding on the nature of a case are
the objectives and scheme of the Regulation (at that time the Brussels Convention) and the ‘general
11
principles which stem from the corpus of the national legal systems’.
2.2

Specification of the notions of ‘judgment’ and ‘arbitral award’
In the meaning of the Brussels I Regulation, a judgment can be given either by a court or by a
tribunal, and can appear in different forms under diverse names, such as decree, order, decision, writ of
12
execution, determination of costs/expenses by an officer of the court. Obviously, an arbitral award
cannot be considered as a judgment, being arbitration excluded from the scope of the Regulation.
However, it is of utmost importance that this judgment ‘must emanate from a judicial body of a
Contracting State deciding on its own authority on the issues between the parties’ as was ruled in the
13
Boch case .
No explicit reference to a specific definition regarding arbitral awards can be found in the New
York Convention. Nevertheless, it is noted that the award may stem from either permanent arbitral
14
bodies or arbitrators appointed for a specific case.
It should also be clarified in which country the judgment or arbitral award shall be brought in
order to fall within the scope of the Regulation or of the Convention. Under the Brussels regime, the
judgment shall originally be given by a court or a tribunal of a Member State, then, the parties can apply
for the recognition and enforcement of this judgment in another Member State of the European Union.
Thus, this rule accelerates the free flow of judgments among the Member States of the EU. On the
other hand, the wording of the New York Convention stipulates that it is applied to those awards, which
were made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of
these awards are sought, or to those awards, which were brought in the State of recognition, however,
3
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15

they cannot be considered as domestic awards in this State. Therefore, it is not a precondition that the
award shall be made in one of the Contracting States of the Convention – unlikely to the Brussels
system, where the Regulation is applicable only among the Member States. It should be paid attention
to a possibility of reservation under the New York Convention: ‘any State may declare that it will apply
the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another
16
17
Contracting State’. Half of the Contracting States reserved their rights to do so.
3

THE PROCESS OF RECOGNITION

After outlining the matters in which the Regulation and the Convention can be applied, the
process of recognizing foreign judgments and arbitral awards is to be discussed. The core elements of
these processes are almost identical according to the provisions of these two pieces of legislation.
The ipso iure binding nature of the judgments and arbitral awards is set as the main principle,
which means that no additional or intermediary proceedings or steps are required to have these
decisions recognized in another state (Member State or Contracting State) after they are final and
18
enforceable in the state of origin, only the necessary documents shall be submitted to the court.
Concerning this general rule, some specifications of the Brussels and of the New York regimes
are worth mentioning. As is indicated in the case-law of the Court of the European Union, if a foreign
judgment is recognized in a Member State, it must have the same effects in the Member State of
19
recognition as it has in the state of origin. These are ipso iure effects, however, in some cases, the
party needs to apply for the recognition e.g. if recognition is the principal issue of a dispute or is an
incidental question in other legal proceedings.
The New York Convention added to the general rule that the state of recognition cannot impose
‘substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition of foreign arbitral
20
awards than on domestic ones’.
At this point, a fact of crucial importance has to be cited. Although the winning party of a dispute
does not need to apply for the recognition of the judgment or arbitral award itself, the opposing party is
entitled to request the refusal of recognition under legally set conditions, which will be discussed in the
following chapter in a more detailed way.
Based on these provisions, if the losing party does not cite any grounds for the denial of
recognition, the winning party can initiate the declaration of enforceability, so the exequatur procedure,
at once. It is an intermediate procedure, necessary to be fulfilled to have the judgment or award
enforced. During this procedure, the opposing party still has the right to cite the reasons for refusing
recognition.
4
4.1

GROUNDS FOR THE REFUSAL OF RECOGNITION
Grounds of refusing recognition under the Brussels I Regulation and the New York
Convention
In this chapter, reasons, contained in the Regulation and in the Convention, will be discussed,
which may hinder the recognition of a judgment or an arbitral award in a state, different from its state of
origin. However, it should be emphasized that the denial of recognition is only an option set out by law,
and the refusal falls within the discretion of the court. Thus, even if the court finds that one (or more) of
21
the grounds is met, the judgment or award can still be recognized and declared enforceable.
The reasons for denying recognition of foreign judgments are the following ones under the
Brussels I Regulation. The first ground, being able to prevent recognition, is the public policy of the
Member State of recognition: if the recognition of the judgment would violate the public policy of this
22
state, such recognition can be denied. The second reason stems from the infringement of the parties’
fundamental procedural rights. If the judgment in question was given in default of appearance,
moreover, the defendant was not served with the complaint in sufficient time and in such a way as to
enable him to arrange for his defense, it can form the basis of the refusal of recognition of such a
judgment, however, another conjunctive precondition should be met, namely, that the defendant
23
challenged the judgment in the state of origin if he was given the possibility. The third cause for
hindering recognition is the judgment’s irreconcilability with another judgment brought in a legal dispute
15

New York Convention, Article I Paragraph 1.
New York Convention, Article I Paragraph 3.
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html (29.03.2012.)
18
Brussels I Regulation, Article 33 Paragraph 1.; New York Convention, Article III
19
WOPERA, Zs.-WALLACHER, L.: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában, p.170.
20
New York Convention, Article III.
21
HORVÁTH, É.: Nemzetközi választottbíráskodás. P.116.
22
Brussels I Regulation, Article 34, Paragraph 1.
23
Brussels I Regulation, Article 34, Paragraph 2.
16
17

- 921 -

24

between the same parties in the state of recognition. This ‘another’ judgment is not necessarily an
earlier one, and not necessarily involves the same cause of action; it is enough to satisfy the condition
25
that the consequences of this judgment are contrary to the judgment being asked for recognition.
Finally, the res iudicata reason can also be cited: if a judgment is irreconcilable with an earlier judgment
given in a dispute between the same parties, involving the same cause of action, in another state, the
court may deny the recognition if ‘this earlier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition
26
in the Member State addressed’.
Under the system of the New York Convention, more reasons for refusing recognition can be
detected. These reasons can be divided into two categories: those grounds fall into the first one, which
should be proved by the party invoking them, and the second type of reasons will be examined by the
authority deciding on the recognition itself.
The burden of proof is on the party if he claims that the parties to the agreement were under
some incapacity, or their agreement was not valid either under the law applicable to the parties’
27
agreement or under the law of the award’s state of origin. Another ground is based on a procedural
failure occurred during the original proceedings: ‘the party against whom the award is invoked was not
given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was
28
otherwise unable to present his case’. A party claiming that such a specific matter was decided during
arbitration, which could not have been subjected to it as was not contained in the arbitration agreement
29
or clause, will need to prove this allegation as well. Another reason for the denial of recognition is that
either the composition of the tribunal or the procedure itself was not in compliance with the arbitral
30
agreement or clause, or with the law of the seat of arbitration. Finally, if the award to be recognized, is
not yet binding or has been set aside or suspended in the country of origin, the authority of recognition
31
will reject this award.
The second group of reasons for the denial of recognition includes two grounds, examined by
the authority: the public policy exception, meaning that if the recognition of an award would be contrary
to the public policy of the state of recognition, it will not be recognized; and the other reason is that the
subject matter of the case in which the award has been brought, cannot be settled by arbitration under
32
the law of the state of recognition. Nevertheless, some scholars are on the opinion that this latter
issue, arbitrability, is a matter of public policy, therefore it should be subsumed under the public policy
33
ground.
4.2

Similarities found in the documents examined
Upon the closer examination of the grounds for denying recognition, we can find that the New
York Convention contains more reasons; however, most of them flow from the special nature of
arbitration itself, such as the arbitrability of the matter or the validity of the arbitration agreement.
Therefore, this subchapter will only focus on the similarities found in the Regulation and in the
Convention.
Taking the two lists of grounds into account, an identical reason for refusing recognition can be
found: the public policy exception, being a highly debated issue in both documents. Some scholars
question the necessity of this institution and hold that it is only an obstacle to the free flow of judgments
and arbitral awards and violates the interests of the winning party owning a final judgment or award,
being enforceable in its country of origin. Thus, its elimination is on the agenda from time to time.
In the phrasing of the Brussels I Regulation, we cannot find any guidelines to determine the
exact content of public policy; therefore, it was the Court of Justice that interpreted this exception. First
of all, it was set out that it is not international public policy, which violation will be examined, but the
34
compliance of the judgment with national public policy. In this regard, the Member State of recognition
has the right to define the content of national public policy, however, the framework and limits of the
35
court interpretation will be governed by the principles developed by the Court of Justice. It was
articulated in the Krombach case that the public policy clause may only be accepted if the recognition of
the judgment in question ‘would be at variance to an unacceptable degree with the legal order of the
24
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36

State in which enforcement is sought inasmuch as it infringes a fundamental principle’. This wording
not only covers the manifest violation of a constitutional principle, but also of a legal provision protecting
the basic values, the economic, social or political system of the state of recognition.
When analyzing the available decisions of the national courts, it can be stated that far more
cases are found where the recognition of a judgment was denied due to its inconsistency with the
procedural public policy of the state of recognition, than cases involving substantive public policy
objections. This remarkable difference can also be explained by Article 36 of the Regulation setting out
that the foreign judgment cannot be reviewed as to its substance. Therefore, if the court does not have
the right to examine the merits of the case, it is difficult – nevertheless, not impossible – to find that the
37
substantive public policy has been violated. These cases, where the public policy exception was
accepted contained matters of procedural fraud, the violation of the right to be heard or the right to
defense, the infringement of the principle that judges have to be impartial and independent, or the
38
violation of the parties’ fundamental right to use their mother tongue during the proceedings. Finally,
we can allege that the public policy ground is often invoked by the parties; however, they are rarely
successful with this objection. The definite stream of the practice of the Court of Justice is to reduce the
applicability of this objection to exceptional cases.
The case-law and relevant instruments attached to the New York Convention also indicate that
the parties are eager to hinder the recognition of an arbitral award by calling upon the public policy
clause; however, it often aims at the sole manipulation of the court of recognition. The concept of public
policy is neither determined in the Convention – similar to the Brussels system. It used to mean
domestic public policy – at that time it was identical with the interpretation of the Regulation –, but new
approaches have evolved claiming for the application of the international public policy concept instead
39
of the domestic one. These modifications were discussed and planned, but the Convention was
regarded such a successful and well-operating legal instrument that it was decided to postpone its
amendment. In order to solve the arisen questions concerning the public policy exception, the
40
International Law Association issued a Resolution to support the unified interpretation of the
Convention. First of all, the Resolution puts emphasis on the exceptionality of applying this clause;
moreover, it has put down the conceptual change in writing that under public policy, courts need to
41
mean international public policy now. The content of public policy is also determined by this
instrument: it involves the fundamental principles of justice and morality protected by a state, acts which
articulate provisions that protect the essential economic, political or social interests of a state and the
protection of obligations undertaken by a state towards other states or international organizations.
42
Moreover, it is also required that these principles, values or acts would manifestly be infringed by the
recognition of the award – as this principle was similarly developed in the Brussels system. Based on
the case-law, the following reasons can be accepted as the violation of public policy: partiality of an
arbitrator, fraud, violation of time limits (if it was set for rendering an award), an award without reasons,
infringement of due process, such as the right to be heard, or the contract between the parties aimed
43
tax evasion.
Besides the public policy objection, we can find similar rules if we compare Article 34 paragraph
2 of the Regulation and Article V 1b. of the Convention. One of the basic elements of both provisions
that the defendant was not properly informed about the commencement of the court or arbitral
proceedings, however, the additional conditions for the applicability of this rule differ from each other.
The Brussels I Regulation aims at protecting the right of defense and the principle of adversarial
procedure. Under the Regulation, the sole fact that the document instituting the proceedings was not
properly served, is not satisfactory enough. The notion of ‘the document which instituted the
proceedings’ can mean any document, ‘service of which enables the plaintiff, under the law of the State
of the court in which the judgment was given, to obtain, in default of appropriate action taken by the
44
defendant, a decision capable of being recognized and enforced’ under the Regulation . It is also
necessary that this improper serving of the complaint enabled the defendant to arrange for his defense,
requiring a direct causation, furthermore, the judgment shall be a default judgment, so a decision,
36
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brought without the presence (or the representation) of the defendant. It is quite difficult to rely on this
ground if the defendant pursues business activities and the complaint was served to the address of the
place of carrying out this activity. In this case, even if the defendant was absent at the time of service,
he could probably arrange for his defense through his representatives, thus this paragraph cannot be
45
successfully cited in commercial relations. This objection cannot be called upon if the defendant failed
to challenge the judgment in the course of the original proceedings; in spite of the fact that he was given
the chance to do so through available remedies in the state of origin. There is one exception under this
rule: if the defendant appealed, but the appeal was rejected due to its being late, that fact will allow the
defendant to cite this reason.
The wording of the New York Convention also intends to protect the principle of due process.
This paragraph aims at protecting the defendant’s rights to be properly informed about the
commencement of the proceedings and the right of defense – similarly to the Brussels I Regulation.
However, the Regulation sets forth several limits and conjunctive conditions to be met; the Convention
is more permissive in this regard: it is enough that the defendant was not given a proper notice of the
appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his
case. This last phrase of the paragraph is not clear; it can involve e.g. the right to be heard, cases of
force majeure, the right of parties to be equally informed about the flow of proceedings (e.g. expert
46
opinion, evidences), or the tribunal’s failing to hear the defendant’s witnesses. Therefore, this clause
47
is often invoked by the parties, but with slight chances of success, as is indicated by court statistics.
5

CONCLUDING REMARKS

After examining the provisions of the Regulation and of the Convention concerning the
recognition of foreign judgments and awards, we can allege that even if the nature of court proceedings
and arbitration is different, some similarities can be found, especially the endeavor of these instruments
to ensure the protection of fundamental procedural rights of the parties. The main principles of
recognition have common features, and there are two similar grounds for refusing recognition in these
two documents. Nevertheless, the thorough analysis of these reasons shows that their interpretation
can be different, such as the requirement of examining domestic public policy by court applying the
Regulation, while the violation of international public policy is required under the New York system.
However, it can be stated that the case-law and guidelines concerning this ground, established similar
principles.
Questions arose whether this current system should be maintained, and there are attempts in
the European Union to fundamentally modify the rules of recognition in the Brussels I Regulation,
eliminating the exequatur procedure and the public policy exception. Even the acceptance of the new
draft regulation is doubtful, but the introduction of a similar amendment in the case of the New York
Convention is even more questionable with almost no chance of agreement on it from the side of the
Contracting States. States are really keen on maintaining their rights of supervision concerning foreign
48
decisions both within the EU and in every other country. A decision of the Supreme Court of Canada
supports this approach more clearly. It was highlighted in the decision that as the nature of arbitration is
different from regular court proceedings; furthermore, arbitrators are privately appointed people, who do
not rule on the case as state representatives, it is desirable to have a control over these decisions,
accomplished by courts through the recognition of awards. The key element of this process is not the
recognition itself, but the fact that courts can verify that arbitral proceedings were carried out by
49
respecting the procedural rights of the parties, moreover, it is a forum of remedy as well. As long as
decisions are brought with such a clear indication of the necessity of recognition by the states of
enforcement, serious changes cannot be awaited soon.
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LIMITATION OF THE ADVANCEMENT OF THE MORTGAGE
IN POLISH AND FOREIGN LEGAL SYSTEM
Aneta Makowiec
Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Department of Agricultural Law
Abstract: The topic of the thesis concerns the characteristics and analysis of the institution of right to
dispose of an emptied mortgage entry which has not been previously known in Poland. The fact that the
institution of disposing of the emptied mortgage entry is completely new and that it has never been used
practically in Polish law, affected the necessity to research, as well as to refer to Polish and foreign
materials. The comparative analysis presented in the article concerns disposing of an emptied
mortgage entry and institutions of the right to restrict the process of advancing mortgages which can be
found in Austrian, German and Swiss legal systems.
Key words: mortgage, emptied entry, advancement, disposal, amendments.

1.

INTRODUCTION
th

On 20 February 2011, after 18 months of vacation legis, the act on land and permanent
1
th
mortgage entries and also on other regulations from 26 June 2009, came into force. This change
resulted in introducing new regulations which considerably changed the previous model of mortgage
succession.
The answer to the demands reported by the representatives of the doctrine and the constant
changes within the current market economy was the introduction of the permanent mortgage entries to
the Polish legal system.
The fact that the institution of disposing of the emptied mortgage entry is completely new and
that it has never been used practically in Polish law, affected the necessity to research, as well as to
refer to polish and foreign materials.
The attempt to investigate the normative regulation as well as institutions responsible for
restricting the advancement of the mortgage in other legal systems, was reflected in considerations
presented in the hereby article. The comparative remarks have two purposes. First of all, demonstrate
how the demands for restrictions of the advancement of the mortgage are met in other legal systems.
Secondly, they broaden the scientific horizons and serve as a means for a better understanding of a
regulation introduced to the Polish legal system. As a result, they facilitate to assess the solutions
accepted by Polish legislators.
2.

THE RULE OF THE ADVANCEMENT OF THE MORTGAGE
th

Up to 20 February 2011 there was a general rule on the advancement of the mortgage (ius
successionis) in the Polish legal system. According to this rule, in case of charging the mortgage with
more than one property and subsequently expiring the mortgage, which does not have the lowest
priority, the mortgage and other laws encumbering the property move one level up in the hierarchy ( in
2
order of executing and satisfaction) .
For instance, in case of expiration of the mortgage located within the first place, this place is
taken by the mortgage which previously had been found within the second place (and was written down
in the land and mortgage register on the basis of a filed application) and when it expires, the place is
3
taken by the property located within the third place . To sum up, in case of expiration of the mortgage,
4
the mortgages which follow it, gets a higher priority . It should be stressed, that the reason of the
expiration of the mortgage does not matter. As a result, the position of creditors, whose mortgages had
lower priority in relation to the expired mortgage is improved.( it should be noted that the owner of the
1

Act on the amendment of the act on land and mortgage register and other acts from 26th June 2009 (Journal of Laws of the
Republic of Poland, nr 131, entry nr 1075).
2
See: CZECH, T.: Wykonywanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, MoP 2010, nr 20, s. 1103,
SWACZYNA, B.: Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle projektu Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), KPP 2003, nr 1, s. 212, RUDNICKI, S.: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o
postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010, p. 31.
3
See: GOŁĄB, S.: Rozporządzanie hipoteką przez właściciela, Kraków 1918, p.5-6.
4
PISULIŃSKI, J.: [in:] System Prawa Prywatnego. T. 4. Prawo rzeczowe, (red.) E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 656.
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5

property does not have a right to establish a new mortgage in the place of the expired one) . Therefore,
6
he can establish a new mortgage only within the last place . Yet, the expiration of mortgage has no
influence on the laws with higher priorities. It should be noted that this described advancement does not
take place if there are laws which are of equal priority with the expired mortgage, simply because they
take the place of the expired mortgage. The rule of advancing mortgage was not expressed expressis
verbis in the land and mortgage register, but it results from the regulations which normalize the priority
7
of a limited property right . Pisuliński writes that the ‘advancement of mortgage’ is a result of rule, which
says that the law, written in the land and mortgage register on the basis of an application filed
8
beforehand, has priority over the law written on the basis of application filed afterwards .
The justification of the existing rule could be found in the legal system, namely in socialism. It
seems that nowadays, at the time of market economy and economic relations departing from the rule of
disposing of the emptied mortgage entry is a desirable step towards updating Polish law of land
9
register .
3.

RESTRICTIONS OF THE ADVANCEMENT OF THE MORTGAGE RULE IN OTHER LEGAL
SYSTEM

Legal systems, in which you can find the priority rule of laws written in order of either filed
applications or entries made in the land and mortgage register, accept solutions, which aim at
preventing the advancement of mortgage or other mortgage laws. A special attention should be given to
the following solutions:
a)
The owner’s mortgage (German system)
b)
Permanent mortgage entry system (Swiss system)
10
c)
Mixed system (Austrian system)
3.1.

German system
In the Polish legal system we find that the expiration of limited property law which is applied
11
when the law along with the freehold charged with the limited property law, are put together . However,
in the German legal system we can find the institution of the owner’s mortgage instead (§ 1163, section
2 of German Civil Code from 1896- BGB). This regulation says that obtaining the charged mortgage and
the claim secured by the mortgage does not result in the expiration of the mortgage (§ 1143, section 1
and § 1177, section 2 BGB). The owner of the charged mortgage can transfer the claim along with the
mortgage to another person. But when the secured claim expires, the owner is by right (§ 1163, section
1, sentence 2 BGB) provided with the mortgage which is changed into the owner’s land debt (§ 1177
12
13
BGB) . The owner of the estate can also secure another claim by using this mortgage . But this is not
the only case when the mortgage is changed into the owner’s land debt. In case of abandoning the right
to the mortgage by the creditor, the mortgage does not expire but it is transferred to the owner who can
use it for securing another mortgage (§ 1168 BGB). Abandoning of the right to the mortgage results in
the complete expiration of the property law by virtue of paragraph 871, sentence 1. By virtue of
paragraph 1183, section 1, it requires the consent of the owner.
As Pisuliński writes, the regulation concerning the owner’s mortgage has already lost lose
14
significance . Its reasons can be found in the claim to mortgage removal (§ 1179a, 1179b BGB).
According to Przyborowski, it is quite a common practice when the owner of the mortgage is obliged to
15
perform the mortgage removal by people entitled on the grounds of the lower priority pledge laws .
There are two subjects entitled to the legal claim - the mortgage creditor and the subjects entitled on the
ground of a land debt (to be specific - persons entitled on the ground of mortgage with equal or higher
priority). Every owner, to whom the mortgage was transferred ( even if at the moment of satisfying the
claim he already was not the owner) has the right to the claim. The result of this claim is found in a brief

5

Ibidem ,p. 656.
See: IGNATOWICZ, J.: [in:] Prawo rzeczowe, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Warszawa 2009, p. 290.
See: art. 249 in the Civil Code and art. 12 in The Land and Mortgage Registers and Mortgage Act.
8
See: PISULIŃSKI, J.: Verfügung über frei gewordene Hypothekenstellen, [w:] Ius est ars boni et aequi. Festschrift für Stanisława
Kalus, (red.) M. Habdas, A. Wudarski, Frankfurt am Main 2010, p. 409.
9
See: SWACZYNA, B.: Hipoteka umowna, Warszawa 2007, p. 433.
10
See: PISULIŃSKI, J.: Verfügung…, s. 412 – 415, SWACZYNA, B.: Rozporządzanie…, p.214 – 215, J. Ignatowicz, J. Wasilkowski
[in] System prawa cywilnego, vol. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1977, p. 799 i 800.
11
See: art. 247 in the civil Code and RUDNICKI, S.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga Druga. Własność i inne prawa
rzeczowe, Warszawa 2006, p. 435 – 438.
12
The importance of the owner’s land debt for limiting the regulation on advancing mortgages is the same as for the owner’s
mortgage. See in comments included in footnotes by SWACZYNA, B.: Rozporządzanie…, p. 214.
13
See: PISULIŃSKI, J.: Verfügung…, p.412.
14
Ibidem.
15
See: PRZYBOROWSKI, Ł.: Ograniczone prawa rzeczowe w prawie niemieckim, Studia Prawa Prywatnego 2008, nr 4, p. 56.
6
7

- 927 -

entry made in the land and mortgage register. The executing of the claim results in cancelling such law
and advancing other pledge laws. However, when the mortgage us transferred to the owner whose
creditor is unknown, the proper proceeding are then undertaken (§ 1170 BGB).
To sum up, it should be stated that in case of uniting the mortgage and the property in the hands
of one person, the mortgage is changed into the owner’s land debt (except when the owner is entitled
16
to the claim secured by a mortgage) - § 1177, section 1, sentence 2 BGB . The owner of the mortgage
can secure another claim by using this mortgage. He also has the right of creditor (however, he is not
entitled to pursue the enforcement of claims from the mortgage). He keeps the mortgage in case of
disposing of the estate which it charges. He can also participate in dividing the sum of money gained
from pursuing the enforcement relating to this property at the request of another person ( exception
17
from the rule can be found in the Swiss law) .
Here it should be mentioned that the owner’s mortgage can be found also in the Austrian law
(see below), moreover, it could be found in the Polish law, in the decree on property law from 1946.
Paragraph 1 from the article 229 of this decree stated that in case of passing the mortgage claim to the
owner of a charged estate (who at the same time was not a personal debtor), he could obtain the
mortgage. According to the § 2 from the article 229 of this decree, this regulation could also be applied
in case of passing the charged freehold to a mortgage creditor. In comparison with the regulation found
in German legal system, it should be noted that the owner’s mortgage did not come into existence if
there was no secured claim. The owner of the estate could mange the mortgage claim and transfer it
along with mortgage to another person. But he could not secure another person’s mortgage claim by
using the mortgage (however, it is admissible in German legal system) because it would violate the
accessory character of mortgage. There are no regulations concerning the owner’s mortgage in the act
on land and mortgage register from 1982 which is presently in force.
3.2.

Swiss system
One of the characteristic features of the Swiss system is the permanent mortgage entry rule
18
(Prinzip der festen Pfandstelle) . This issue was regulated in the article 813-815 in the Swiss Civil
19
Code . The pledge laws can come into existence by virtue of an act or a legal act, which represent the
20
owner’s will . In case of statutory pledge laws, an act determines their priority and influences on the
way they come into existence. Relations between laws created by way of legal transactions (in the
context of priority of the pledge laws competing on the mortgage) come under particular rules resulting
from the regulation mentioned above. In case of expiration of the pledge laws, laws with lower priority
do not advance and a new place is created. It should be noted that the pledge law, even at the moment
of coming into existence, can be given priority over one which results from the prior tempore potior iure
rule.
In the Swiss legal system there is a possibility of creating a mortgage only to a specified part of
the mortgage.
The mortgage is created by the owner through a record written down in the land and mortgage
register, which means that it can be immediately created within the second or a further place. The only
condition is that the sum falling on the future pledge laws of a higher priority must be stated at the point
of making an entry in the land and mortgage register. Such mortgage is given a certain priority, which is
a deviation from the rule concerning property law the rule saying that priority of the limited property law
is determined by the data written in the land and mortgage register. It is admissible to establish
mortgage law on the empty mortgage entry with a higher priority. As a result of the expiration of
mortgage, a new entry/place is created (so called “offene Stelle”), which can be disposed of by the
21
owner of the mortgage . The owner of the mortgage can also reserve the right to the empty mortgage
place for a determined amount of money while establishing the mortgage within the further place.
22
The mortgage entries can determined in two ways : Firstly, the owner of the mortgage
determines the mortgage entry by a deed poll when he established mortgage. Secondly, the entries can
be determined by both parties in the agreement. Determining the mortgage entry neither contributes to
the validity of the agreement nor the mortgage’s existence. According to the article 817, paragraph 2 in
Swiss Civil Code, it is admissible to establish two mortgages with equal priorities within the same place.
16

See: SWACZYNA, B.: Rozporządzanie…, p. 214.
Ibidem.
See: SWACZYNA, B.: Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim, SPP 2008, nr 4, . 80 and 81, PISULIŃSKI, J.:
Verfügung…, p. 413.
19
See: reflections on the sense of this regulation in: SIMONIUS, P., SUTTER, T.: Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Bd II. Die
Beschränkten dinglichen Rechte, Basel und Frankfurt am Main 1990, p. 176-177.
20
See: interesting comments on this aspect: TUOR, P., SCHNYDER, B., SCHMIDT J., Das Schweizerische Zivilgesezbuch, Zürich
1995, p. 993-994 and WEBER, E.: Das system der festen Pfandstelle, Bern 1929, p. 9-15.
21
See: TUOR, P., SCHNYDER, B., SCHMIDT J.: op.cit., p. 996.
22
See: PISULIŃSKI, J.: Verfügung…, p. 413.
17
18
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It is also admissible to change the mortgage entry on the ground of an agreement, which includes both
parties as creditors. However, the mortgage owner’s consent is required.
It should be noted that the permanent mortgage entry system does not have an absolute
23
character . However, an exception can be found in the article 815 of Swiss Civil Code. During pursuing
the enforcement of the claim, the amount of money is divided in such a way as if there is no empty
place. So we do not take into account the empty mortgage entries. Another example can result from the
agreement between the owner and a person, who is entitled to the mortgage law of a lower priority
which charges a given mortgage, rather than another law of such kind. Parties can state that in case the
law of higher priority expires, a new empty entry will not be created, and a law of a lower priority will
take its place. According to the regulation found in the article 814, paragraph 3, in Swiss Civil Code,
such agreement can be effective towards the successive owners only when it’s stated in the land and
24
mortgage register . Swaczyna writes that in practice such agreements are rarely found, which means
25
that permanent mortgage entries are a rarity .
3.3.

Austrian system
26
Solutions accepted in Austrian law can be described as mixed system . This statement requires
a brief explanation. In the mortgage expires, the Austrian law gives exception to the rule of advancing
mortgages. This enables the owner of the mortgage to dispose of free entry. There are also situations,
in which the owner’s mortgage is established.
When the secured claim is passed along with mortgage to the owner and the debtor of the claim
secured by a mortgage is a third party, then the owner’s mortgage is created (it is so called
27
Eigentümerhypothek ) . The owner of the estate who is at the same time a mortgage creditor can
dispose the claim along with mortgage to the property of another person. However, according to act 2,
paragraph 470 Austrian Civil Code (ABGB), the mortgage on property is important for the owner
because in case of pursuing the enforcement of claims from a property charged with this mortgage he
participates in the division of the amount of money gained from the enforcement of claims.
In Austrian system, apart from the owner’s mortgage, there is also an institution responsible for
disposing of the emptied entry and it deserves at east a brief explanation. According to Cierpiał the aim
of accepted regulation is only owner’s business interest. In her opinion, with which we should agree, is
that mortgages which were established within further entries and which secure lending rates mentioned
above, should not be unconditionally transferred to better positions which aim at securing cheaper
28
loans .
In Austrian law, the mortgage may exist formally up to the moment of its removal from the land
and mortgage register. When the secured claim expires it is obtained by the owner of the real estate
and when its secured claim expires (in a situation when the owner of the mortgage was at the same
time a personal debtor) or when the creditor abandons his right to the mortgage, the owner of the real
estate is given the law of establishing a new mortgage within the free position, to the value of the
mortgage and with the priority of mortgage. Then, so called die Verfügungsrecht über einen Pfandrand
which is a possibility to dispose of mortgage entry comes into being to the benefit of the owner. We
29
have this possibility up to the moment of removing the expired mortgage from the register . It should be
noted that keeping unremoved mortgage in register may result in creating the danger of purchasing a
30
satisfied claim in god faith by a third party . In such situation, according to the principle of public
credibility of land and mortgage register, unremoved mortgage is revived, also in case when the claim
secured by mortgage expires. Article 469a ABGB says that if a property is charged with other limited
property right which have a priority lower than the mortgage, then the owner of the real estate can
dispose of the mortgage only when such right was reserved in the agreement along with persons
entitled on the ground of these rights and then registered in the land and mortgage register
31
(Rangvorbehalt) . In case of dismissing the estate, the right to dispose is given to the purchaser.
However, when the declaration if insolvency of the owner is issued, the right is given to the bankruptcy
trustee. In reference to the blanket mortgage the right to dispose have all owners of the estate charged

23
See: SWACZYNA, B.: Ograniczone…, p. 81, see also: P. Tuor, B. Schnyder, J. Schmidt, op.cit., s. 996-998, interesting remarks:
TRAUFFER, B.: [in:] H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser, Basler Kommentar. Zivilgesetzbuch II, Basel 2007, 1639-1642.
24
See: SIMONIUS, P.: SUTTER, T.: op.cit., p. 177-178, this problem is also discussed by PFÄFFLI, R.: Theorie und Praxis zum
Grundpfandrecht, recht 1994, Heft 6, p. 271-272.
25
See: SWACZYNA, B.: Ograniczone…, p. 81.
26
See: PISULIŃSKI, J.: Verfügung…, p. 414.
27
See: PISULIŃSKI, J.: Verfügung…, p. 414, HOFMANN, K.: [in:] RUMMEL, P.: Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch, Wien 2000, Bd. 1, p. 732.
28
See: CIERPIAŁ , R.: Ograniczone prawa rzeczowe w prawie austriackim, SPP 2008, nr 4, p. 12.
29
See: HOFMANN, K.: [in:] RUMMEL, P.: op.cit, p. 726-727.
30
See: CIERPIAŁ, R.: Ograniczone…, p. 12.
31
See: PISULINSKI, J.: Verfügung…, p. 414.
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32

with the mortgage . The owner of the mortgage can secure with the mortgage a new claim, which value
cannot be higher than the value of the expired claim. Paragraph 479 ABGB, section 1 says that das
forderungsbekleidete Eigentümerhypothek is not taken into account during dividing the sum of money
gained from pursuing the enforcement of claims. During the removal of mortgage from the land and
mortgage register the owner reserves for himself the possibility to establish a new mortgage up to the
value and with a priority of removed mortgage. He gets the right to dispose within 3 years since the
33
moment of removing the mortgage . The owner of the mortgage can also apply for a conditional entry
of the new mortgage, only if the existing mortgage will be removed from the land and mortgage register
34
within the next 12 months .
4.

THE RIGHT TO DISPOSE OF THE EMPTIED MORTGAGE ENTRY WITHIN THE POLISH
LEGAL SYSTEM

Disposing of the emptied mortgage entry is a completely new solution in Polish law. It came into
th
force on 20 February 2011. As a justification of the project we are given the following statement: “The
institution which is being created refers to the solution that can be found in other legal systems. In
particular it concerns the Swiss system of permanent mortgage entries and the Austrian law of
disposing of the mortgage. It is an original approach to this issue, which does not come down to any
35
mentioned solutions. It simply unites the advantages of both solutions” . Here, it’s worth challenging
the above-mentioned statement.
1
According to article 101 of the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage
(l.m.r.m.a.), when the mortgage expires, the owner has, within the expired mortgage, the right to
dispose of the emptied mortgage entry. In contrast to previously regulations, according to which the
expiration of a mortgage with a higher priority resulted in the automatic movement forward of mortgages
with a lower priority, new regulations create the possibility of inhibiting this process. A similar aim was
given to the creation of the owner’s mortgage, which was included in the government’s plan. However,
during the parliamentary session, the regulations concerning the owner’s mortgage were rejected.
Limiting the rule of advancing mortgages through disposing of an emptied mortgage entry may
occur in a situation where after the mortgage expires, the owner either can establish a new mortgage
within this place or transfer another one. He may also retain the right to such acts by registering them in
the land and mortgage register. The term ‘mortgage entry’ means a position in order of the priority of
established regulations. Grzechnik compares disposing of the mortgage entry to a free place in a
36
garage . Another car (or a vehicle of its size) can park in this free place (assuming it fits). However, to
overspill the parking place is forbidden as it would damage other cars situated nearby.
The owner can also establish a new mortgage or transfer an existing one, but they must add that
the only condition is not to exceed the sum of expired mortgage. It should be stressed that both
mortgages will have the same priority. As we can see, we have got here an exception to the found in
the article 12, section 1 l.m.r.m.a., which says that the priority of laws established in the land and
mortgage register is determined by the moment at which the consequences of the entry start to be
taken into account.
1
According to the article 101 , section 2 l.m.r.m.a., if a mortgage expires only partially, then the
owner can dispose of the emptied mortgage entry in this part.
However, it should be stressed that in a situation when the owner does not perform the acts
mentioned above along with removing the expired mortgage, all remaining ones will move one level up
according to the previous rule. Here we can notice that for instance, in the Swiss law (in which we find
the ‘absolute’ permanent mortgage entries system), removing a mortgage results in creating a free
mortgage entry which can be used later. So the positions of remaining mortgages do not change by
right.
The right to dispose of the emptied mortgage entry, which was registered in the land and
mortgage entry at the same time as the expired mortgage was removed, is not time-limited, but it
expires in case of selling the estate during the process of pursuing the enforcement of claims or during
insolvency proceedings. We can find a similar situation in Swiss law. Here, in case of removing the
mortgage, the owner can establish a mortgage within the emptied place only within 3 years starting from
the moment of removing the mortgage.

32

Ibidem
See: HOFMANN, K. [in:] RUMMEL, P.: op.cit., 730-731.
Ibidem, 731-732.
35
The justification of the project of the act concerning changing The Act on Land and Mortgage Registers and Mortgage, Sejm papers
nr 1562 from 29.12.2009., p.1, available on www.sejm.gov.pl., p.12.
36
See: GRECHNIK, Ł.: Hipoteka w obrocie gospodarczym. Komentarz do nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
Warszawa 2011, p. 29.
33
34
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8

What is really significant from the mortgage owner’s point of view is article 101 l.m.r.m.a., which
aims at preventing exclusion of the right to dispose of the emptied mortgage entry. The owner of the
estate cannot commit themselves to not disposing of the emptied mortgage entry, unlike in Swiss law,
where such obligation is admissible. Also the regulation included in the project of the property law from
1939 allowed the existence of an obligation not to dispose of the emptied mortgage entry, which in
practice could make this right illusory. In this context we should pay special attention to the regulation
9
included in the article 101 l.m.r.m.a. This regulation permits the claim to transfer the mortgage to the
emptied entry disclosed in the land and mortgage register. As a result, the owner can be obliged to
transfer a given mortgage to the specified mortgage entry many times after it’s already emptied. In such
a situation the owner’s prerogative becomes limited as he can no longer willingly dispose of such entry.
Moreover, in order to fulfil the previous obligation, he must transfer a mortgage to this entry.
In contrast to the Swiss system of permanent mortgage entries, if an estate was not previously
charged with a mortgage, then the immediate establishing of mortgage within the further place is not
admissible. Moreover, in contrast to the Swiss law, removing the expired mortgage without a
simultaneous registration of the right to dispose of the emptied mortgage entry results in the
advancement of a mortgage with lower priority. Similarity can be noticed in the fact that in both legal
systems, the owner establishes a new mortgage within the place of an expired one, but he does not
37
dispose of the mortgage .
It should be noted that in Austrian law, even if the secured claim expires, the mortgage starts to
formally exist when it is removed from the land and mortgage register. Therefore the owner can transfer
it to another person in order to secure the new claim. In Polish law, however, within the place of the
expired mortgage, the owner establishes a new mortgage or transfer a new one to this place.
It’s also worth mentioning that in Austrian law the owner of the estate cannot dispose of the
mortgage or transfer it in order to secure another claim if the estate is charged with a law of lower
priority, which came into being by right. However, it does not constitute an obstacle in disposing of the
emptied mortgage entry in accordance with the Polish regulations by the owner.
We can notice not only differences but also similarities between both, Polish and Austrian legal
systems. The similarity can be seen in a situation when the mortgage expires and the right of the owner
to dispose of the emptied mortgage was registered in the land and mortgage register. Then, the owner
can establish a new mortgage within the place of the expired one, but in Austrian law the owner can do
it only within 3 years since the moment of removing the previous mortgage.
5.

THE CONCLUSIONS

The analysis of regulations concerning disposal of emptied mortgage entries which was
described in this article, show that it’s a highly original institution that cannot be amounted to any
presented constructions, which can be found in foreign legal systems.
It can be noted that a Polish legislator strives for showcasing benefits and eliminating
shortcomings in foreign legal systems. However, the main aim of introducing the institution is to secure
the owner’s legitimate interest and to respect entitlements of other people, who have rights of lower
priority, and this can be done only through inhibiting the automatic advancement of mortgages with a
lower priority.
The analysis of normative regulations in other legal systems as well as economic relations in
Poland leads to a conclusion that in the era of market economy, the departure from the rule of
advancing mortgages is a significant step towards updating Polish mortgage law. The regulation of the
institution is considered to be consistent and clear but on the other hand, it’s not difficult to see that on
the basis of the amended acts there are still plenty of doubts, which will certainly be resolved by the
doctrine and jurisdiction.
It can be stated that the update of the Act on Land and Mortgage Register and on Mortgage
which was suggested by a legislator definitely deserves acclaim. After many years the act was finally
legislated. It has significantly changed Polish law of land register. Moreover, it’s an organized regulation
and is beneficial for both parties. According to the legislators, the new solution is “a sensible
compromise between the interests of the owner of the charged mortgage and the need of creating a
flexible and easily established security”. It should be stressed that in most cases these changes are
necessary and moreover, they have been postulated for a very long time. The Regulations from the Act
on Land and Mortgage Register which were previously in force, did not provide sufficient security for the
claim. The main reason for this situation was the lack of adaptation to the current system, free market
and to the economic circulation. The motives for drafting the act show that the amendments do not
eliminate the possibility of further modification to the mortgage law. To sum up, the amendments to the
37

Unlike in Austrian law, where the owner administers the owner’s mortgage by transferring it to the creditor.
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mortgage law from 2009 constitute an important step towards making mortgage a flexible and effective
instrument of securing claims.
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UNITED NATIONS PEACE - KEEPING OPERATIONS: WHO
IS RESPONSIBLE FOR DAMAGES?
Michaela Rišová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The aim of this article is to find an answer to the question of responsibility for damages
caused by forces within the United Nations peace-keeping operations. The author deals with the term
“peace-keeping” in respect of overall peace agenda of the United Nations, and tends to put attention to
the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations as a relevant legal basis.
Explaining the problem of accountability, the article includes a reference to the recent judicial decisions
related to the question.
Key words: international responsibility, peace-keeping, effective control test, ultimate authority, ex
gratia compensation

1

INTRODUCTION: UNITED NATIONS PEACE-KEEPING

The process of United Nations peace-keeping may be defined as a process of preservation of
peace, normally carried out through the supervision by international forces of a truce between hostile
nations. This action include either prevention, in order to eliminate the risk of emerging conflict and its
escalation, either peace-making, in order to bring hostile parties to agreement, essentially through
peaceful means according Chapter VI of the Charter of the United Nations. Boutros Boutros Ghali, on
that time the UN Secretary-General, in his report An Agenda for Peace defines the term “peacekeeping” as a deployment of a United Nations presence in the field, with the consent of all the parties
concerned, normally involving United Nations military and/or police personnel and frequently civilians as
well. The technique of peace-keeping may comprise of both the prevention of conflict and the making of
1
peace. Thus, the main role of peace-keeping operations is basically focused on the elimination of
armed conflict by the use of neutral troops, so-called “blue helmets”. One may not confuse these
operations with those ones which are carried out under the Chapter VII of the UN Charter in order to
enforce a State which threatens or breaches international peace and security or acts as an aggressor.
The so-called coercive measures are adopted irrespectively of the consent of parties concerned; the
resolution of the UN Security Council under the Charter – not vetoed by any of its permanent members
2
– is relevant.
In recent decades, a new concept related to peace-keeping efforts emerged, aiming to the
elimination of the negative impact caused by an armed conflict and to restore the post-conflict zone.
The above-mentioned Agenda for Peace suggests a concept of peace-building action which should – by
identification and support of local structures – strengthen and solidify the peace in order to avoid a
3
relapse into a conflict. If preventive diplomacy seeks to resolve disputes before violence breaks out,
then peacemaking and peace-keeping are required to halt conflicts and preserve peace once it is
4
attained, whereas peace-building can prevent the recurrence of violence. Although only the peacekeeping is the key word of this article, the author finds necessary to define all of terms mentioned, in
respect of their mutual relevance.
Peace-keeping missions represent the domain of the UN, as for the maintenance of
international peace and security is one of the UN core values; and the United Nations – especially the
Security Council – undoubtedly bears the general responsibility. However, this task becomes less clear
when such an operation, as a whole or by one of the personnel, causes a damage to an individual;
more accurately, if an individual suffers a loss as a result from the UN peace-keeping mission´s action.
The dilemma – who is responsible for causing a damage, whether the United Nations whether its
Member State, which has placed its police stuff or military troops at the disposal of the UN, and which
legal criteria shall be used – is to be treated in following lines.
1

Boutros-Ghali, B.: An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. Report of the Secretary-General
on 17 June 1992. A/47/277 – S/24111, para. 20. Available at: http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html
The SC Resolutions under the Chapter VII of the UN Charter represent a legal exception from the principle of non-use of force in
relations between States.
3
Boutros-Ghali, B.: An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. Report of the Secretary-General
on 17 June 1992. A/47/277 – S/24111, para. 21. Available at: http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html
4
Ibid, para. 21.
2
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2

CO-ACTION OF THE UN AND MEMBER STATE(S)

Considering the UN peace-keeping missions, it should be underlined that the United Nations has
not its own forces, and Member States are those ones who shall contribute and put their own national
5
troops at the UN disposal. All the UN peace-keeping operations has been carried out with a co-action
of the Member States, through forces composed of national military contingents placed at the UN
disposal ordinarily under an agreement between the United Nations and contributing State. These
national troops have a mandate for a specific period, based on the Security Council resolution
6
accompanied by the consent of state concerned. Frequently, the other international organizations,
such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO) or European Union, place their military or police
stuff at the UN disposal in order to contribute to operation.
The mandate of peacekeeping operation is generally limited by the SC resolution and the status
of force is in principle legally covered by Status-of-force-agreement (so-called “SOFA”) or Contribution
7
agreement. During the period of their assignment to the force, members of national contingents remain
in the service of their State. On the other hand, they become international personnel under the authority
of the UN. The supreme power of decision in operational and external matters related to the force is
vested in the organization. The commander is appointed by the UN; he takes his orders only from its
8
organs and acts exclusively in its name. Each national contingent is under the direct command of its
9
own national officer, but the latter takes orders in operational matters from the UN commander.
Moreover, the State retains disciplinary powers and criminal jurisdiction over the members of the
national contingent. Basically, despite they are considered as international personnel, the troops are
principally, but not exclusively, subjected to their national law: they remain bound by their national law
whereas they have to obey the instructions of commander. An interesting aspect appears in the case of
collision between the national law and the obligation to obey the command. Bearing in mind general
principle mentioned above, as well as the potential impact on the further international obligations, it can
10
be supposed that it shall be the national law, not the command, which prevails. The problem of
attributability, i. e. whether a specific contact of the lent organ or force is to be attributed to the receiving
organization or to the lending subject, still seems to remain unsolved.
3

DETERMINING THE RESPONSIBILITY – RELEVANT LEGAL BASIS

The question of the responsibility of international organizations has been treated for several
decades and its codification – along with the responsibility of States – was one of the key issues of the
United Nations International Law Commission. In 2011, the Commission adopted the Draft Articles on
Responsibility of International Organizations (DARIO) and this document is considered to have codified
the relevant part of customary international law. According to general principles (currently set down in
article 4 of the Draft Articles) regulating the question of incurrence of the international responsibility two
conditions are required: (a) the act is attributable to the international organization under international
law; and (b) the act constitutes a breach of an international obligation to the organization. Attributability
simply represents the indication of organs, agents or other subjects whose actions and conduct shall be
considered as actions and conduct of international organization as such. The acts usually attributed to
an international organization may include the conduct of its organs and agents, but also the conduct of
the organs of a State or of another international organization placed at the disposal of that organization;
the conduct of an organ or agent of the organization acting in an official capacity and within the overall
functions of that organization even if in a case of ultra vires conduct, or the conduct acknowledged and
11
adopted by an international organization as its own. Similarly, the Articles on Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), adopted by the Commission in 2001, set down the
attribution rules.

5

The Charter of the UN has counted on establishment of the Military Staff Committee (Article 47). Composed of the chiefs of staff of
the five permanent members of the Security Council, it was given responsibility for the strategic coordination of forces placed at the
disposal of the Security Council. However, the Military Staff Committee has been of only limited significance in practice. See
http://www.un.org/en/sc/repertoire/actions.shtml
6
This aspect differ peacekeeping operations from UN enforcing (coercive) operations which are realized towards the actors who
threaten or breach international peace or act as aggressors.
7
As concerns a model agreement between the United Nations and the contributing State, see the Model Contribution Agreement
(A/50/995, annex; A/51/967, annex).
8
Hirsch, M.: The Responsibility of International Organizations Towards Third Parties: Some Basic Principles. Dordrecht: Martinus
Nijhoff Publishers, 1995, p. 66.
9
Ibid.
10
The statement can be illustrated on following example: if there is a French troop under the Dutch command, and the commander
instructs the troop to use a special kind of arm/weapon, but at the same time France is bound by an international treaty prohibiting
such kind of weapon, they shall not obey the instruction, being bound by their national law with immanent international obligations.
11
Draft Articles on Responsibility of the International Organizations, Art. 5, 6, 7 and 8.
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The ideal situation is, when a State or organization lending the troops concludes an agreement
dealing with the question of responsibility as well. For instance, it can be referred to the Model
Contribution Agreement of the UN: the United Nations is regarded as liable towards third parties but has
a right of recovery from the contributing State under circumstances such as “loss, damage, death or
12
injury from gross negligence or willful misconduct of the personnel provided by the Government”.
Nevertheless, the contribution agreements seem to indicate the liability or responsibility rather than
attributability. Both mentioned draft articles are therefore the essential grounds for identification of
attribution either to a State or international organization. Relying on Chapter II of the ARSIWA which
stipulates that “the conduct of any state organ should be as an act of the State whether it exercises the
judicial and other branches under international law”, it can be determined that the state forces do fall
within the scope of the above mentioned provision. However, while being deployed to the UN
operations, the forces are not considered as agents of their State but they are whether under the control
of the United Nations or other international organizations. The DARIO does not treat this case explicitly
but the international practice, which the Commentary on the DARIO refers to, has brought more light
into that.
In the context of the placing of an organ or agent at the disposal of an international organization,
the rule of effective control plays the crucial role. The United Nations assumes that in principle it has
13
exclusive control of the deployment of national contingents in a peace-keeping force. On the other
hand, there were several cases in the UN practice where it finally did not bear responsibility, as the
14
operations were outside its command and control. As the United Nations Secretary General has
confirmed, “… in the absence of formal arrangements between the United Nations and the State or
States providing troops, responsibility would be determined in each and every case according to the
15
degree of effective control exercised by either party in the conduct of the operation”.
4

EFFECTIVE CONTROL TEST IN JURISPRUDENCE – ONE EXAMPLE FOR ALL

One of the most cited decisions in the context raised above is the decision of the European
16
Court of Human Rights in the Behrami and Saramati cases , where the Court was to deal with the acts
of contingents placed at the disposal of the United Nations or authorized by it.
To illustrate the factual background of the case, it can be outlined that the application brought
before the Court requested the compensation for damages suffered by breach of the Article 2 of the
European Convention, the right to life. The damage was alleged to be caused by the KFOR (troops of
17
NATO, called Kosovo Force), led by French authority and mandated by the United Nations , who was
by that time responsible for the territory of Kosovo. Death and injury of two Behrami´s sons playing on
the territory of Mitrovica on March 2000 were caused by undetonated cluster bombs which were
dropped during the war of Federal Republic of Yugoslavia by NATO in 1999.
The Court thus dealt with the question of attributability of the conduct, which had caused
damages to claimants. In the view of professor Šturma, the Court interpreted the criterion of effective
18
control “in a highly unusual way”. The Court applied the criterion in the sense “whether the United
Nations retained ultimate authority and control so that operational command only was delegated” and
19
came to conclusion that the action in question was, in principle, attributable to the UN. The European
Court found out that ultimate authority was on the side of UN (UNMIK) and not on the side of KFOR,
neither on the side of its national contingents. Taking into account that the UN as an international
organization cannot be sued before the European Court, and that the application was brought against
Member States (France, Germany and Norway), which did not hold the ultimate authority above the
mission, the Court finally rejected the application and found it inadmissible due to the lack of jurisdiction
ratione personae.
This case has confirmed that an action even being carried out within international organization´s
operation by the troops of that organization or by the troops of its member states put into the disposal of
12

Article 9 of the Model Contribution Agreement.
Report of the International Law Commission, Sixty-first session, (A/64/10), p. 64. Cf. the statement of the United Nations Legal
Counsel: “As a subsidiary organ of the United Nations, an act of a peacekeeping force is, in principle, imputable to the Organization,
and if committed in violation of an international obligation entails the international responsibility of the Organization and its liability in
compensation“. See the Letter of 3 February 2004 by the United Nations Legal Counsel to the Director of the Codification Division,
A/CN.4/545, sect. ILG.
14
See the Report, ibid., pp. 65 – 66.
15
A/51/389, paras. 17-18, p. 6.
16
Behrami and Behrami v. France; Samarati v. France, Germany and Norway. Decision on Admissibility No. 71412/01 and No.
78166/01, 2 May 2007.
17
Security Council Resolution 1244/1999.
18
Šturma, P.: Drawing the Line Between the Responsibility of an International Organization and Its Member States Under
International Law. In: Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 2 (2011), p. 13.
19
Behrami and Saramati cases, op. cit., paras. 133, 144.
13
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the international organization, has to be always considered in respect of the fact which subject had an
effective authority above the command. What is surprising is the manner in which the Court interpreted
20
the established effective control test and restricted its limits only to the ultimate authority.
5

SEEKING A COMPENSATION – UNITED NATIONS PRACTICE

Relating to the question of compensation for damages caused by the conduct of peace-keeping
personnel, the United Nations has developed the practice based on the principle ex gratia. Providing
that the United Nations held the effective control above the peace-keeping mission whose conduct led
to the damage, the United Nations may compensate a victim. The United Nations compensation
mechanism for unlawful acts committed by UN personnel is carried out on case-by-case basis. The
United Nations originally envisioned a standing claims commission in the Privileges and Immunities
Convention, but in practice, UN claims review boards have operated on a mission-by-mission basis to
handle claims brought against the United Nations itself or against a troop-contributing country, not
21
against individual peacekeepers.
6

CONCLUSIONS

International liability of the United Nations for the actions of the United Nations Peace-keeping
forces is undoubtedly an attribute of its international legal personality and its capacity to bear
international rights and obligations. Well established customary rule, codified by the United Nations
International Law Commission in the Draft Articles on the Responsibility of International Organizations,
sets down two conditions for the incurrence of international organization´s responsibility – a conduct is
attributable to the organization and constitutes a breach of its international obligation.
In order to respond to the question outlined in the title of this article, following rules can be
formulated from the foregoing examination:
1. If a State places its military and police staff at the disposal of the United Nations, the
agreement of contribution, concluded as a lex specialis between both parties, should
reflect on the question of responsibility.
2. In the case of silence of treaty, the crucial element, decisive for the responsibility, is the
effective control above the command and operation. The responsibility will therefore
depend on the result of “effective control test” application. However, recent jurisprudence
of the European Convention of Human Rights seems precise the interpretation of the
“effective control” in the sense of “ultimate authority”.
3. Respectively to the paragraph 2, once a State is determined as having the effective
control (ultimate authority) above the operation – a claimant may be given of a
compensation either under the human rights instruments and mechanisms available (e. g.
before the ECtHR) or via other legal concepts, including the diplomatic protection from a
State of nationality.
4. Referring to the paragraph 2, if the United Nations has exercised the effective control and
thus is regarded as liable, the damage suffered may be compensated by the UN through
the ex gratia principle. Although this kind of compensation is not fully enforceable, the
practice shows that it still remains the most effective.
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THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AS THE LAST
RESORT FOR UKRAINIANS TO PROTECT THEIR RIGHTS
Roksolana Stasiv,
ELTE University (Budapest), law faculty
Abstract: The issue of the European Court of Human Rights has repeatedly become a very important
instrument in protecting human rights in Ukraine. However, its relevance is increasing every year. A lot
of Ukrainians, who have lost their hope for justice in Ukraine, use it as the last resort in the struggle for
their rights. Every year the number of Ukrainian cases in Strasbourg is constantly growing. The appeal
to the European Court of Human Rights leads not only to compensation in case of violation of human
rights, but also to the need for legislative changes, eliminate the cause of the violation of human rights
by the state.
Key words: European Court of Human Rights, Council of Europe, Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, the jurisdiction of the Court, individual, violation.

The issue of the European Court of Human Rights has repeatedly become a very important
instrument in protecting human rights in Ukraine. However, its relevance is increasing every year. A lot
of Ukrainians, who have lost their hope for justice in Ukraine, use it as the last resort in the struggle for
their rights. Every year the number of Ukrainian cases in Strasbourg is constantly growing.
th
Shortly after the Second World War, on 5 of May 1949 according to the London Agreement,
signed by 10 European countries, the Council of Europe was established. The catalyst that started the
negotiations on the need for the establishment of this organization, became a well known speech of
th
Winston Churchill at the University of Zurich, on 19 of September 1946, in which he called for creation
of the "United States of Europe" such as the United States of America.
One of the major achievements of the Council of Europe, in over 60 years of its existence, is the
conclusion with its Member States of the Convention for the Protection of Human Rights and
1
Fundamental Freedoms (the Convention). This is explained by two factors.
Firstly, the parties to the Convention voluntarily undertake to guarantee the fundamental rights
and freedoms of every person who is under their jurisdiction. The list of such rights is gradually
extended by additional protocols supplementing the Convention (the Protocol № 1, 4, 6, 7, 12 and 13).
Secondly, the Convention establishes a legal mechanism for their support. This mechanism
serves as a specially created for this purpose in accordance with Section II of the Convention, an
2
international body - the European Court of Human Rights (the Court), which was founded in 1959 in
Strasbourg.
During the 1959-1998 years, the justice was carried out by a rather complicated two-level
procedure. All applications received by the court first considered the European Commission of Human
Rights, which served the function of a ‘filter’. Some cases were declared inadmissible on this stage. The
rest, which were achieved by "friendly" settlement, were sent to the Committee of Ministers or directly to
the Court. This system had several disadvantages.
The first one was no direct access to the applicants directly to the Court.
The second was unreasonably long periods of applications.
As a result, the Court accumulated an increasing number of applications and the influence of its
jurisdiction gradually decreased.
For changing the situation, in October 1993, in Vienna, during the first Summit of the Council of
Europe, it was decided to form the so-called New Court to replace the abovementioned Commission
and the Court. In 1994 with an intention to improve the Courts activity, a protocol number 11 to the
Convention was adopted, and involved the reconstruction of the control machinery established thereby.
The Court consists of one judge from each Member State. Currently, the jurisdiction of the Court
extends for 800 million Europeans in 47 member states that are parties to the Convention.

1
The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Rome, 4 November 1950,
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/ENG_CONV.pdf
2
European
Court
of
Human
Rights
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The+European+Convention+on+Huma
n+Rights/
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On 3d of November 1998, after the official inauguration of the new Court, it operates on a
permanent basis and the applicants are applying directly to it.
During the fifty years of work, the court issued more than 10,000 court decisions. These
decisions are binding on the states to which they relate. They caused quite significant changes in their
national legislation.
1.

WHAT RIGHTS ARE PROTECTED BY THE CONVENTION?

The Convention consists of a preamble and 59 articles. In addition, its main text complemented
by the protocols, that significantly expands the list of rights and freedoms. The main pacularity of the
Convention is the effective protection of the rights and fundamental freedoms at the national level, in
case of their violations - at the international level.
According to Article 1 of the Convention, Ukraine guarantees to everyone within its jurisdiction
the protection of the rights and freedoms defined in Section I of the Convention. In particular, the right to
life (Article 2), the prohibition of torture (Article 3), the prohibition of slavery and forced labor (Article 4),
the right to liberty and security (Article 5), the right to a fair trial (Article 6), no punishment without law
(Article 7), the right to respect for private and family life (Article 8), freedom of thought, conscience and
religion (Article 9), freedom of expression (Article 10), freedom of assembly and association (Article 11),
the right to marry (Article 12), the right to an effective remedy (Article 13), prohibition of discrimination
(Article 14) derogation in time of emergency (Article 15), restrictions on political activity of aliens (Article
16), prohibition of abuse of rights (Article 17), limitation on use of restrictions on rights (Article 18).
Further list of rights protection which applies the court jurisdiction was expanded by adopting a
number of protocols to the Convention, namely:
th
Protocol № 1 (dated 20 of March 1952) to the list of protected rights referred the protection of
property, the right to education and the right to free elections;
th
Protocol № 4 (dated 16 of September 1963) added to the list of rights a prohibition on
imprisonment for debts, prohibition of expulsion of nationals and prohibition of collective expulsion of
aliens, freedom of movement;
th
Protocol № 6 (dated 28 of April 1984) introduced the abolition of the death penalty, except in
time of war. A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts committed in
time of war or of imminent threat of war;
Protocol № 7 (dated 22d of November 1984) introduced a procedural safeguards relating to
expulsion of aliens, and added to the Convention the right of appeal in criminal matters, compensation
for wrongful conviction, the right not to be tried or punished twice;
th
Protocol № 12 (dated 4 of November 2000) introduced a general prohibition of discrimination;
Protocol № 13 (dated 3d of May 2002) introduced abolition of death penalty without no
derogations.
Therefore, practically any human right should be protected under the Convention and in
case of its violation, falls within the jurisdiction of the Court.
th
th
The Convention was ratified by Ukraine on 17 of July 1997 and entered into force on 11 of
September 1997. Since then, the document became part of national legislation and Ukraine committed
itself to guarantee and defend the rights and freedoms protected under the Convention.
According to Article 34 of the Convention, the citizens of Ukraine, non-governmental
organizations or groups of persons who consider themselves as a victims, legal persons (Article 1 of
Protocol 1 of the Convention - protection of property), pursuant to Article 33 - Ukraine as a state can
apply to the Court.
Article 34 provides that “the Court may receive applications from any person, non-governmental
organization or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High
Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto. The High
Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of this right.” To appeal to
the Court can be possible when the subject of the complaints is in the responsibility of the subject of
authority (such as parliament, courts, public prosecutor’s office, etc.) of one of the countries - parties to
3
the Convention. The Court does not consider applications against individuals or private institutions.
2.

ADMISSIBILITY CRITERIA

According to Article 35 of the Convention, the Court may only deal with the matter after all
domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international
law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken.
3

The application procedure to the ECtHR, http://www.minjust.gov.ua/0/12704
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The Court shall not deal with any application submitted under Article 34 from natural person or
NGO’s in 2 cases:
(a) when the application is anonymous; or
(b) is substantially the same as a matter that has already been examined by the Court or has
already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and contains
no relevant new information.
The Court shall declare inadmissible any individual application submitted if it considers that the
application is incompatible with the provisions of the Convention or the Protocols thereto, manifestly ill
founded, or an abuse of the right of individual application or the applicant has not suffered a significant
disadvantage, unless respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto
requires an examination of the application on the merits and provided that no case may be rejected on
this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal. The Court shall reject any
application which it considers inadmissible under this Article. It may do so at any stage of the
proceedings.
The Court may consider only those statements that are directed against states that have ratified
the Convention and related protocols, and if those statements are related to events occurring after the
date of ratification.
Individual application shall be made in writing form on the official application blank in English or
French. It is also possible to contact the Secretariat of the Court in the official language of one of the
states that have ratified the Convention. At the initial stage of the proceedings the Court may also
correspond in that language. However, if the Court declares the application inadmissible on the basis of
submitted documents, and decides to ask the Government to express its position on the complaints, the
Court will lead the correspondence in English or French. The Court accepts only those applications that
are sending by regular mail. Very important for a Ukrainian citizen is that it should not be paid any tax or
fee for appeal to the Court. The Court can be contacted personally or through representative. But there
are no mandatory requirements on the participation of the representative in the preparation of appeals
to the Court.
The Court receiving the application verifies compliance with the rules and terms of application,
and addresses one copy to the Government (for the Ukraine’s explanation on each particular case).
After receiving the answer of the Government, the Court sends a copy to the claimant for review.
On this stage it is necessary to involve a representative. He will communicate with the Court. He must
know one of the official languages of the Court (French or English) and have the right to advocacy in
one of the States Parties to the Convention. In exceptional cases, a representative may be any other
person, which candidature is agreed with the President of the Chamber. Also the possibility to ask the
Court to provide legal assistance to the plaintiff should not be excluded. To do this, there is a need to
apply for legal aid. The Court may authorize the participation of the plaintiff in the process without a
representative, in case the plaintiff knows the Court’s official language, and is able to defend itself.
Due to high amount of work to be done by the Court, the person will have to wait years up the
initial application review by the Court starts. Some applications can be considered as urgent and they
are given a priority status (priority order of consideration, for example in case the applicant threatened
with imminent physical danger). Thus, the Court took into consideration the complaint of ex-prime
4
minister Yulia Tymoshenko for violations of the ECHR by Ukraine while bringing her to justice. The
th
Court's decision to grant a case “Tymoshenko v. Ukraine” a priority status was approved on 14 of
December 2011. The Court obliged the Ukrainian Government to give their comments till 22d of March
2012.
If to analyze the statistics of judgments of the Court during 1959-2011 years, it is impossible not
to notice that the percentage of the cases against Ukraine correlated as follows:
1. a right to a fair trial (Article 6) - 33%;
2. protection of property rights (Article 1 of Protocol to the Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms) - 23%;
3. reasonable period of trial court (trial time) - 15%;
4. right to an effective remedy (Article 13) - 11%;
5
5. other rights - 18% .
In Ukraine there is a problem of the general crisis of public confidence to all governmental
6
institutions and in particular to law enforcement agencies and courts. Our state is among the five
countries by the number of appeals to the European Court of Human Rights. For example, in the case
of "Ivan Nechyporuk against Ukraine" the Court found in one criminal proceedings against the applicant
4

Juliya Tymoshenko v. Ukraine, application http://www.tymoshenko.ua/uploads/docs/ApplicationEurCourt_Tymoshenko-eng.pdf
Statistics: Ukraine, 1959 - 2011, http://www.echr.coe.int
"Public opinion as a factor in the effective law enforcement in Ukraine". Policy Brief, National Institute for Strategic Studies under the
President of Ukraine, http://www.niss.gov.ua/articles/468/
5
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14 violations of the Convention. There is still much to be done in the field of human rights in
Ukraine.
So, what rights are mostly violated by Ukraine? In more than half of cases (from 3,500
cases against Ukraine, which are pending before the Committee or the Grand Chamber of the Court) are cases on non-enforcement of the decisions of the Ukrainian courts. In January 2011 the period
of six months has been extended for the Government of Ukraine, for settle the cases which are now
under consideration of the Court and take necessary measures at the national level to prevent new
7
similar violations in future. In the case Yuri Ivanov v. Ukraine (15.10.2009) the Court draw attention to
two problems commonly encountered from 2004 in more than 300 cases against Ukraine and are often
related to violation of the Convention Ukraine:
1. Prolonged non-fulfilment of the national court’s decisions, and
2. lack of effective domestic remedies to cope with this.
In light of the available now 1400 applications against Ukraine in the Court concerning the same
issues, so the Court held unanimously that Ukraine should:
• to introduce in its legal system within one year from the date the decision becomes final, an
effective remedy that will provide an adequate and sufficient compensation for the failure to execute
judicial decisions;
• provide a compensation (within one year from the date the decision becomes final) to all
applicants in such cases, that appealed to the Court before delivering of judgements and whose
applications were communicated to the Ukrainian authorities. The Court will renew examinations and
take decisions in cases if no compensation be granted.
In general, during 1959 - 2010 years in Court’s decisions Ukraine mostly violated:
1. Article 6 (right to a fair trial) - 411 judgments and the duration of the trial - 193 judgments;
2. provision of Article 1 of Protocol 1 to the Convention: " Every natural or legal person is entitled
to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the
public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of
international law "- 293 judgments. The main purpose of Article 1 of Protocol 1 to the Convention is to
prevent arbitrary deprivation of property, confiscation, expropriation and other violations of the principle
8
of peacful enjoyment of possesions, which are often violated in practice by governments.
3. Article 13 (right to an effective remedy) - 136 judgments, and
4. Article 5 (right to liberty and security) - 92 decisions of the Court and others.
Many cases concern the violations of Article 3 of the Convention, which prohibits torture, "No
one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment." Among them the
case Kucheruk v. Ukraine (06.09.2007) – the Court found four violations of Article 3 ECHR, Dvoynykh v.
Ukraine (12.10.2006) - poor conditions of detention, Melnyk v. Ukraine (28.03.2006) - lack of adequate
and timely treatment of tuberculosis, Yakovenko v. Ukraine (25.10.2007) - the Court found three
violations of Article 3: conditions of detention and care provided to HIV-infected person, Poltoratskiy v.
Ukraine (29.04.2003) - conditions of detention persons sentenced to death penalty, and many others.
The Court's decision against Ukraine is a powerful signal of improper functioning of the courts
and authorities.
Summing up, I want to emphasize on the importance of such option for all Ukrainians - to protect
their violated rights in the European Court of Human Rights. As this Court will consider the case fairly
and transparently. We must also remember that the appeal to the European Court of Human Rights
leads not only to compensation in case of violation of human rights, but also to the need for legislative
changes, eliminate the cause of the violation of human rights by the state. Execution of judgment is a
complex concept which needs to commit a number of actions to correct a specific violation of an
9
individual and aimed at avoiding similar violations of others in the future.
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HISTORY OF CRIMINAL LAW IN THE SPECIAL AREA OF
HUNGARY IN THE HOMICIDAL CASES IN THE 19TH CENTURY1
Tamara Szigeti
University of Szeged, Faculty of Law
th

Abstract: My research deals with the jurisdiction during a small period of the mid-19 century in
Jászkun District, which I present on the basis of the adjudication of murders. Two things justify my topic
of choice: on the one hand, I come from the county later established from this district; on the other
hand, the realisations and classifications of the criminal cases in that time, especially compared to the
present, aroused my interest. In my paper, I aimed to shed light on the homicides in this little corner of
the country through the introduction of the judicial system, mentioning cases that illustrate the practise
of law. During my research, I learned that homicides appeared in various forms, and the justice system
was not unified at all, rather only the fundaments were put forth. There was an insistence on old laws,
although their application was already adjusted to the conditions of the time period. The variety of
penalties is also notable, namely that captivity, community service and fines played an equally important
part too. I have concluded that, more or less in accordance with the expectations of the era, they
aspired to work out a justice system built on consistency.
Key words: Hungary, special district, homicide, murder, punishment, jurisdiction, proceeding, legal
system, General Court, sources of law, criminal law

1.

2

SHORT HISTORY OF THE JÁSZKUNS (JAZYGIANS-CUMANIANS)

In this paper, I will present the justice system of a privileged Hungarian district by demonstrating
various homicide cases.
th
In the 19 century, Hungary was divided into bigger districts, which had different names and
borders from the ones today. This presentation will deal with the special area called Jászkun District. It
can be considered a special area in the history of law because the regulation of Jászkun District differed
from that of the national practise. It was a completely separate district until 1848, and existed until
3
1853.
th
It was King Béla IV in the 13 century who granted the locals their rights, which the kings after
him preserved, with the exception of a shorter period, when Lipót I (Leopold I) sold their privileges
4
“illegally” in 1702. However, they managed to get their privileges back in 1745. This was called
redemption. The legal status of Jászkun District’s inhabitants, the Jászkuns (Jazygians and
Cumanians), could not be defined exactly because they were neither nobles nor serfs. They had the
same or similar rights as nobles or the inhabitants of free royal cities, but “they could only exercise their
5
rights collectively as ‘Universitas’.”
Parliament gave Jászkun District its former legal status back in 1791, as well as their right to be
6
represented in Parliament again.
The district itself existed until 1876, after which it was split up into separate parts. As a result of
this, Jász-Nagykun-Szolnok County – where I live, which was one of the main reasons I chose to
research this area – was born.
2.
1.

SOURCES OF LAW AND ITS APPLICATION BY THE COURT
Sources of law

Based on their history, it can be concluded that their justice system was unique, which remained
as such until the Hungarian Revolution of 1848-49. As a privileged district, the Jászkuns’ legal system

1
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2
The meaning of the Jászkunok: they are an ethnic group, which consist of two peoples, the Jazygians and Cumanians, Jászkunok is
their united name.
3
BÁNKINÉ, E. A Jászkun Kerület társadalma és igazgatása 1748-1848-ig p. 345.
4
KELE, J. A Jász-Kunság megváltása p. 18. and p. 24.
5
BÁNKINÉ, E. A Jászkun Kerület társadalma és igazgatása 1748-1848-ig p. 348.
6
BÁNKINÉ, E. A Jászkun Kerület társadalma és igazgatása 1748-1848-ig pp. 347-348.
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was based on their own laws, although national acts also regulated certain standard issues. They took
the patent of 1745, which contained the privileges of the Jászkuns equally for each resident in nine
points, as the primary source of their judicial decisions. In addition to this, Maria Theresa issued a
regulation in 1751 including the essential rights of the Jászkuns. The Letter of Privileges guaranteed,
among others, that if they pay the imposed sum, then the given localities and the attached territories will
7
be theirs.
However, these did not touch upon punishments and different violations of law.
They did not use codes, but made their own laws and accepted them as common law. Later, in
1799, the assembly of ‘Tri-district’ (another name for Jászkun District) passed and enacted the Jászkun
8
9
Statutum , which consisted of 13 statutums.
10
Of the Jászkun District, the following dealt with the judicial process and criminal cases. The
first statutum regulated the shortening of litigation directed against the endless speeches of lawyers –
essentially, it described the formalities of court cases. The second statutum regulated imposing
punishment regarding the use of abusing language towards officials, disparagement and false
accusations.
The third statutum basically regulated the verification of lawyers because at the time there was
no such organisation to do this. The ninth was about witness verification, but it only contained
generalities, not facts. To control the usurpation of power, beatings and violations of personal freedom,
they passed the twelfth statute. Taking the oath was regulated in the thirteenth, without which the case
was disregarded.
2.

Criminal court proceedings

With regard to the legal system, it can be determined that judicial acts and public administration
were not separated at the time – nor were they in other parts of the country. The supreme judge of
Jászkun District was the palatine, who governed by orders and warrants. However, the de facto head of
a district was the captain.
It was the council (known as the tribunal council) headed by the chief judge, which exercised
direct judicial power in the settlements and had at least three members. Appointed senators helped the
judge’s work. The council acted as a court of first instance regarding minor offenses and crimes, and
th
according to the 9 act of 1840, it acted as a court of second instance concerning cases that were
appealed after presenting them to the police magistrate. Records furnish evidence that the council
actively participated in the judicial processes. The records of investigation were then given to the
11
captain of the particularis district, who decided about the arraignment, but the arraignment itself was
the responsibility of the municipal attorney. Territorial jurisdiction was administered over nobles as well
until they lived in Jászkun District, and “neither the landed estates of the nobility, nor a separate
legislation of nobility” had jurisdiction. At the same time, it is important to note the “different” treatment in
criminal cases, namely that they could not be incarcerated until they were not summoned and
12
condemned. Their interpleader was also the task of the captain particularis.
The captain particularis’ court of law was another forum of justice, which served as both first and
second instance until 1850. Its president was the captain of the particularis district, while members
included judges and jurors from the given district. From 1799, it was necessary for four members to be
present to pronounce a sentence. The captain particularis was in charge of provisional imprisonment
th
and of ordering the arraignment. Pursuant to the 10 Act of 1834, the captain’s bench was replaced by
the chief captain’s bench, where the discussed homicide cases were on trial. The chief captain’s bench
of Jászkun District acted as a court of first instance concerning criminal cases, whereas in civil cases it
varied. However, the same council proceeded in both of these cases. Its president was the chief
captain, the deputy captain was appointed to substitute him. The procurator presented the cases. From
1836, councils had to send two people to be present till the end of the juridical period, and if need be,
th
supply information. In the 18 century, the criminal court, also known as criminalis sedria, was held
separately in all three districts in each juridical term – they resided in Kunszentmárton, Félegyháza, and
th
Jászberény. Later, in the 19 century, Hungarian names were used to distinguish them (for example,

7

BELLON, T. – ÖRSI, J. A Jászkunság összefogása pp. 44-45.
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13

punitive general court, capital general court, or prisoners’ general court, among others). The reason
for this relocation in every juridical term was that “criminals served their provisional imprisonment and
14
their detention determined by the sentence, in the dungeon of the particularis district.”
Since 1764, trials are held in Hungarian.
3.

DOGMATICS DISCUSSION

In this age, homicide was one of the gravest criminal offenses, which entailed capital punishment
for a long time. Every person who killed another, should it happen intentionally or as a result of
negligence, was considered a murderer.
The legal object – which did not appear under this name at the time – was probably considered
the protection of human life as public interest and safety of public order.
The subject of the offence was the victim.
However, the word ‘homicide’ was not always used as the indictment in the examined
documents; rather, it is used specifically for the given case, on the basis of behaviour and the object of
15
commission/passive subject. The term of ‘death causer’ appears instead of murderer. In this period,
infanticide was fairly common: many were convicted of killing a child/baby, or those awaiting trial,
referred to as ‘suspect(ed) abortionist’. The social background of these names was probably the
period’s moral code system, more specifically the condemning of the lecherous and the unfaithful by
public opinion. Also, so-called ‘historical murderers’ started appearing (not only with regard to
infanticides), who were responsible for the death of one or more persons because of their carelessness,
meaning today’s manslaughter by negligence. Fatal road accidents, as well as a part of homicides
committed with weapons, may be deemed as such. Deaths occurring due to brawls were either
classified as intentional or negligent, but alcohol consumption often contributed to the turn of events,
since as a result, people became more hot-headed and less careful; they did not think, they acted. “If
the fight had a large number of participants, it was difficult to work out who gave the final blow, executed
16
the fatal kick, etc.” Poisonings were committed intentionally, and were generally directed at husbands
or wives. In the examined period, I only found one example of a murder connected to witchcraft; the
charge, according to the documents was death caused as a consequence of superstitious beguile.
4.

THE PROCEDURE OF CRIMINAL CASES

The proceedings were based on the principle of the inquisitorius system. Litigants were called
plaintiff and defendant, similar to civil cases. The archives show that the head of prosecution was the
Advocate-General officer, while the defence was presented by a court-appointed solicitor.
17
The process of criminal cases – including homicides – can be divided into four sections.
1.

Preparatory Section
This stage included the commencement of legal proceedings, examination, and the hearing of
witnesses. District captains sent suspects to punitive court, along with the background information of the
case. However, the district captains did not have jurisdiction with regard to “cases brought before the
Consistory”, “criminal offence committed against inhabitants living outside of the district” and “territorial
18
disputes involving peripheral lands”.
Neither suspects’ nor witnesses’ initial questioning took place at the court, the second mainly
due to finding witnesses bearing incriminating evidence. The given town’s doctor, along with the
medical officer, conducted the post-mortem examination of the deceased, and they also cooperated in
19
the crime scene investigation.
The above mentioned procedures finished within a few days and the results along with the
records were sent to the punitive court.
2.

Court procedures
This was the most important part of the proceeding. Almost every murder suspect was taken into
custody, wherever the punitive court resided. This part could be conducted orally (providing a rough
summary) as well as in written form, ‘ceremoniously’. Proceedings of serious criminal offences were
usually conducted in written form. The course of such proceedings, its formalities followed

13
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contemporary civil cases. Firstly, the appearance and the presentation of the indictment took place –
where personal and other information was presented – then the prosecutor’s statement of claim and
fact that the defendant appeared before the court was put on record along with the entries of the
defendant’s solicitor. The solicitor tried to delay actions by objecting to formal issues, strengthening their
position, however, public defenders did not typically do this. They usually represented poor people.
Afterwards, the argument – taking place in the suit-chamber – of the prosecutor and solicitor arrived to
20
the most important part, where they took turns presenting their notes.
In most cases, the prosecutor requested the beheading of the defendant based on the
th
Tripartitum of Werbőczy and the 11 Act of 1723. The only exceptions were those cases where the sent
documents shed light on the fact that whatever happened was an accident. The structure of the
prosecution was the following: a short summary of the happenings, response to submitted documents,
and the prosecutor trying to support the charges brought against the defendant. Ampliation was rare.
The solicitor carefully built up the defence by responding to the prosecutor’s every count of indictment.
21
Such was the case of János Oláh , whom the solicitor defended by stating that he ran over a child with
his carriage because he was careless due to his drunkenness, but he himself “did not seek the
opportunity to get drunk”; moreover, the fatal accident happened while turning the corner and that is
why he failed to see the child who was playing in the middle of the road.
The prosecutor and the solicitor responded to each other’s arguments, and finally enclosed
those documents they considered important.
In the examined period, defendants usually were members of lower social classes, nobles were
rare among them. Most frequently perpetrators were shepherds, herdsmen, miller’s apprentices and
day-labourers – the majority was between 20-40 years of age.
They confessed to their crimes – except one or two – during confession, but the archives do not
th
reveal whether they did it voluntarily or as a result of torture, since from the end of the 18 century the
22
defendant was not tortured at court; however, torturing remained a part of the case’s preparation. In
some cases the defendant’s ignorance, carelessness or other outside circumstances caused the
accident.
During confession, the accused – apart from telling what happened – were asked about their
religion, marital status, occupation, personal property, criminal record and whether they were previously
confined.
We can draw the conclusion that usually witnesses’ and defendants’ religion was the same, but it
may be due to the fact that they lived in the same part of town or relatively close to each other. Some
were estate holders, others did not have estates; with regard to their age, I found examples of a 10year-old as well as a 64-year-old witness; however, a solicitor wanted to disregard a 64-year-old
23
residents’ confession because s/he was older than the “legally required age for testifying”. They could
answer “in accordance with their beliefs” (because they confessed under oath) to the pre-defined
questions after providing information of their age, religion and marital status. Generally the same
questions were asked from everyone, and at the end, the witnesses were asked to name any other
witness. There were more witnesses supporting the prosecution.
As mentioned before, doctor’s reports of the deceased were prepared by a general practitioner
and a medical officer. It was 1769 by the time a district doctor was first involved, who, after conducting
an examination, gave orders to the local barber about various healing methods, supervised the activities
24
of midwives, and ensured there were appropriate technical books and tools. In their reports to the
authorities, doctors gave an accurate description of the body surface after which they dissected the
deceased and made detailed notes. An opinion was attached to the doctor’s report, in which doctors
explained the possible cause of death.
These explanations were of high importance when delivering the sentence because both
prosecutor and solicitor based their petitions and reactions upon these, and also referred to such
information during the proceedings. When there was nothing else to reveal, the court pronounced the
sentence. Prior to this, however, the notary presented the given case before the court because its
constitution changed often. The accused had to appear personally when the sentence was pronounced.
3.

Appeal

It was possible to appeal the sentence of the punitive court. This meant the beginning of the third
part of the legal proceedings, named legal remedy or appeal. This involved the possibility of re-opening
20
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a case, with the same methods practised as in civil proceedings (that is, novum simplex and novum
cum gratia). One could appeal from the punitive court of Jászkun District directly to the Palatine
Tribunal, or, from 1848 on, to the Seven-member Court, which was the highest level. The appeal was
submitted by either the defence or the prosecution, to challenge the delivered sentence administered by
the chief captain’s bench. This forum only made confirmatory or amendatory decisions based on the
submitted documents. These were proclaimed by the procuratoria if they did not concern capital
punishment. If they did, however, the documents had to be sent to the Hungarian Royal Chancellery as
a petition for pardon (which, in theory, meant coming before the sovereign). The Chancellery either
granted or dismissed the petition, which was signed by the King himself.
The convict could also request a pardon in writing; in fact, some took the opportunity. After the
25
decisions were made, the documents were sent back to the punitive court.
4.

Enforcement

The verdict was announced with the convict present, which introduced the last stage of the case,
namely enforcement. Sentences were varied, even if we only examine murder cases. At the same time,
it serves as guidance to the legal practises of the time, which is why I treat it here.
Generally, the punishment for murder was imposed depending on the gravity/culpability of the
crime; the minimal punishment was one month in prison (at least, in this five-year period it was so), the
maximum was capital punishment. However, the latter was merely executed once in the examined five
years, since usually convicts were granted a royal pardon. This is opposed to the legal practise half a
century earlier, when “the established practise was administering the death penalty for intentional
crimes, such as arson, murder, incest, murder and robbery”; this was something the general courts
26
prescribed, and the Palatine Forum approved. The punitive court administered its only death penalty
27
in 1846 against Ferencz Hangya Terenyi , who had killed his mother.
Imprisonment started either from the preliminary detention, or the day of the announcement of
the verdict, which, because of the length of the lawsuits, could increase the period of incarceration
significantly. That is why murder cases that were considered milder, involving defendants whose crimes
had resulted in death without any fault on their part, were not sentenced to additional imprisonment –
their time in preliminary arrest was incorporated into their sentence. Prisons were very expensive, and
28
they could mainly be found in towns. Maybe it is due in part to this as well that they did not sentence
anyone to large intervals in prison.
Besides the kind of punishment, the judges also determined the circumstances of the
enforcement activities. Depending on the gravity of the crime, sentences had to be served either with
community service, by way of fasting, or in chains. Community service was already regulated in the
29
Josephina in 1787. The fast was determined either once a week – which was also known as the usual
fast – or two days a week. This was to repent for their actions before God as well. The objectives for
getting clapped in irons were: it kept the convicts from escaping, and, furthermore, it served as an
instrument of public humiliation while they were being transported. In the Code of King József II, even
30
the cases in which the convict had to be chained and made immobile were specified.
Besides this, convicts had to pay the blood money of the deceased, the fee of the witnesses as
well as their own prison costs, all of which functioned as secondary punishment. These depended on
the court’s orders, based on the given case. The receipts of these payments were enclosed with the
record. There was a health ‘certificate’ issued with every case with regard to the physical condition of
the captive, pinpointing whether he/she could endure corporal punishment.
5.

RELATION OF MURDERS AND OTHER CRIMES

While studying the era I have come across various criminal offences in numerous variations
even including murder. Most frequently it was larceny or receipt of stolen goods. Moreover, accusations
oftentimes involved swearing along with usurpation of power, brawls, or bloodshed. The latter two were
usually listed side by side as accusations against defendants. Their meaning was more or less equal to
bodily harm – both intentional and negligent – but neither brawls nor bloodshed could be put under one
category because they have exceptions that swerve from regular practice. Bloodshed included
scratching with the nails as well as cases when only medical help or the neighbours interference could
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31

save one’s life. Moreover, it also included cases like hitting someone over the head with a stick or if
32
someone’s recovery took longer than usual.
From the above mentioned, we can draw the conclusion that no specific guideline was set
regarding which cases belonged here since we can find some involving insignificant injuries, while
others were more serious. However, I did not find any data in the written pleadings whether intention of
the perpetrator was examined or not; only a few medical opinions had indications about such
33
intentions.
It is possible to find similar classifications to the above mentioned in the written pleadings, only
34
with different names. For example the defendant in one case was charged with mutilation which is not
different from bloodshed and brawls if we were to group them.
Another person was punished because, as a result of a quarrel, s/he dislocated someone’s
35
arm. We can find examples of cruelties, cruel bloodshed, fighters, murderous vandals and people
convicted as a result of violent attacks of suspicious circumstances.
All in all, some of the above classifications are close to attempted murder – like the ones
previously mentioned, where help from the doctor or the neighbours prevented the death of the victim.
Punishments of these acts were diverse.
Generally, bloodshed meant more serious punishment than brawling, however, there are cases
when the two types were punished similarly. Regarding the written pleadings examined, the strictest
punishment for bloodshed was a one-year confinement in chains, community service and fasting,
whereas the lightest punishment was two weeks of imprisonment. In each case, perpetrators were
bound to pay for medical expenses and compensate for the victim’s suffering as well as for the
36
witnesses’ fees, if any. Generally, brawls entailed two weeks of imprisonment and compensation for
37
possible expenses; two-three months of confinement was only imposed if bloodshed was determined.
6

CONCLUSIONS

The rules of law employed by the Jászkuns did not apply to everyone, only to those who
participated in the redemption; they possessed certain advantages, but these were not detrimental to
the irredemed, since it did not concern their personal freedom. Redemption affected the whole area,
38
including the areas that could not contribute to the payment. The ‘general feature’ was uniform with
39
respect to legal regulations, but the implementation was different in each settlement , owing to the fact
that the development of the some areas’ operational details was part of their municipal rights.
On the basis of my research, it can be concluded that homicide cases were presented using various
methods, and that there was no completely uniform justice system – only the bases were provided.
There was an insistence on old laws, although their application was already adjusted to the conditions
of the time period; for example, there were less death sentences administered and carried out. The
variety of penalties is also notable, namely that confinement, community service and fines played an
equally important part in the delivery of sentences.
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JURISDICTIONAL PRACTISE OF A HUNGARIAN HOLY SEE
IN MATRIMONIAL CASES IN THE 19TH CENTURY
Éva Tamási
University of Szeged, Faculty of Law
Abstract: My research that my paper is based on is the catholic canonical jurisdictional practice in
matrimonial cases in the Veszprém Holy See, before and after the Codex Iuris Canonici 1917.
The primary aim of my report is to show how and by what kind of procedure holy sees used to work in in
that period. After presenting fundamental features of the practise of the holy see, I shall give a general
presentation of court staff, further more I shall shortly demonstrate a lawsuit involving the holy
see.Showing local characteristics is an important aim and also a result of my research, too, because
this is the starting point of the understanding of canonical jurisdictional practice of the country and
Central Europe. It is very important, that many people can become familiar with canonical matrimonial
jurisdiction because the church had a very important role in the development of the modern
jurisdictional system.Then the next area of my investigation is to find out what kind of effects the first
codex of the church had on the jurisdictional practice of the holy see. The results are relied on primary
resources, according to this they are mainly based on researching archives.
Key words: matrimonium, jurisdictional practise, holy see, church, Codex Iuris Canonici

In Hungary, the jurisdictional practise referring to dissolution of marriages was usually carried out
according to the mandates accepted in Western Christianity. Up to the 13th century marriage was not
considered undissolvable, marriages were generally klandesztine (marriages not made ceremoniously
1
(sollemnitates), as well as not in public (in facie ecclesiae) were called klandesztine), although the
covenant made this way was never approved by the church. Dissolution of a marriage was only
possible on the request of one of the spouses, provided the reason behind it was approved by the
jurisdiction. At that time, for instance adultery fell into that category.
Later, in 1116 the synod held in Esztergom wanted to regulate marriages, moreover it attempted
to claim the principle of undissolvability in the way Jesus ordered it. It seemed to be implemented by the
end of the 13th century, although it was only proclaimed as a dogma at the synod of Trient. It was
stated, that only a ratified but not consummated (ratum non consummatum) valid marriage counted as
an exeption, and cases when one of the spouses received the tonsure as well as made the vow of
2
chastity. Beyond that spouses could only divorce from board and hearth (separatio a mensa et toro) on
condition of maintaining the marriage bond.
The Ecclesiastical Courts of Justice were under the authority of the pope as a universal judge
and they came into being in paralel with secular courts. Their organization was equal to the
ecclesiastical hierarchy. It was the archdeacon to proceed in minor cases in the first instance, but next
one could appeal to the diocesan. The judge in first instance with a general scope was the diocesan
3
and his all –time deputy provost, the vicar (vicarius) . In Hungary and Italy jurisdiction was called
vicariusi while in Poland it was called officialisi. Irrespectively of the denominations, their leaders were
persons who were bishops and the heads of the ecclesiastical county courts at the same time. The
4
assessors were full members of the Bishop’s chair.
Throughout the centuries formal postulates for contracting marriages were set, too. At the synod
of Lateran preliminary announcement of marriages was ordered. As these announcements defaulted in
places, the synod of Trient put it in force again and prevented great abuses from happening. The
ecclesiastical blessing as the condition of a valid marriage first appeared in the jurisdictional practice of
5
the Bisantian empire, and it was determined as the only valid formula to contract a valid marriage in the
short story 89 of Leo VI the Wise.
The synod of Trient showed the way to the catholic church and prescribed the requirements for
the validity of marriages. It was stated, that the default of the preliminary announcement of marriages
resulted in the invalidity of the marriage bond, moreover it was ordered that it had to be announced at
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every presbitery, and after 30 days following the first announcement it had to be final and binding. In
countries where the decisions of the synod of Trient were announced such as in Austria and
Hungary,too, marriages of catholic couples contracted without the presence of a parish priest in charge
and two witnesses, were considered invalid.
According to the orders of The Roman Apostolic Holy See secondary appeals could be filed to
the Primateship Holy See of Esztergom, then tertiary appeals could be submitted to the Primatical Holy
See of Esztergom. Followingly, secondary and further appeals could be submitted by the spouses to the
Rota Romana, although, there were actions, for instance the ratified but not consummated marriages,
where it was only the pope entitled to judge, not any lower courts. Actions against somebody could not
be brought in front of the higher ecclesiastical court. The ecclesiastical arbitration was so stabile and
thriving that it even adopted some means of suit law applied by the ecclesia, for instance the institution
of appeal.
1.

BASICS OF LAW: THE CORPUS AND THE CODEX IURIS CANONICI

Primarily, it must be pointed out, that the holy sees returned their verdicts by the financial and
procedure rules laid down in the Canon Law. Up to 1917 a standard code did not exist but it was the
collections of law created throughout the centuries that jointly constituted the Canon Law. It made the
creation of law notably difficult even for prepared ecclesiastical men of great learning. The denomition
Corpus Iuris Canonici, in English Canon law, became regular from the 16th century, as the publications
of Corpus were mostly based on the authentic publication from 1582 under pope Gregory VIII. Before
the creation of the Codex mandates referring to marriages were found in the sources of law below: a
Decretum Gratiani Pars II. C. 27-36., The book IV from the decretal collection of Gregory IX, the book IV
from the short Liber Sextus containing three tituluses, the only titulus in the book IV of Clementinae, the
Trient jurisdiction, the following and explanatory papal constitutions just as the ones regulating mostly
6
the section of suit law, and the Ne temere decretum from the latest period of time.
Already, during the preparation of the first synod of Vatican (1869-1870), a claim for an exclusive
ecclesiastical collection of law arose, because it was so difficult to orientate oneself amongst the great
number of ecclesiastical laws accumulated by that time that it made the application of laws notably
difficult and slow, as, beside the constitutions and papal and congregational mandates, even in certain
countries and dioceses they were seeking to make up the rules of suit law to comply with the universal
7
Canon Law.
The official codification of Canon Law was ordered by pope Pius X and the workings were
conducted by cardinal Pietro Gasparri. The primary aim was not the creation of totally new laws but
making a resume about the mandates that had been created so far. The material was compiled into five
books under the tags of general rules, persons, suit law and criminal law. The code was announced by
8
pope Benedict XV on 17 May 1917, and it came into force on the day of Pentecost nearly after a year,
on 19 May 1918 .
As for the relation of the Corpus and the Codex, the canon 6 of CIC was the authoritative,
according to which, in certain cases, specifically the old law was to be considered. Cases as such could
happen if the Codex totally adopted the script found in the Corpus, which was very rare. In case the
codex partly corresponded with the old law and partly differed from it in some actual questions, the
corpus was to be used to illuminate the comprehension of the canon considering the specific meaning
of the new norm. If it was doubtful whether the content of the Codex differed from the old law, the old
law was to be considered so long as an authentic explanation of law was created to the mandate in
9
question.
In titulus VII in book III, in the canons 1012-1143 the Codex contained the matrimonial financial
law, which was no longer an individual book as it used to be in the formal decretal collections, but from
now on it was placed amongst the sacraments. The matrimonial suit, in other words the procedure law
10
was now regulated in book IV, part I, sectio II in titulus XX.
2
1

THE PRACTICE OF MATRIMONIAL JURISDICTION ON VESZPRÉM
About the diocese
The diocese of Veszprém was established at the end of the 10th century, which was situated in
the Transdanubian part of Hungary ranging from the river Drava to the river Danube shaping a wide
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zone. In the medieval age its territory included Fejér, Somogy, Veszprém and Zala counties and also
Pilis county, which was created only later. In this vast area, by the beginning of the 14th century, almost
five hundred presbyteries had been formed, moreover the number of monasteries were also more than
11
a hundred.
The bishopric was bound to the Hungarian queens in many ways. Veszprém had been ’the town
of queens’ since the time of Lord Géza’s wife, Sarolt. It was the head pastor entitled to crown the
12
queens, and they were the chancellors of the queen in power, too.
From the beginning of the 18th century the bishops, particularly Ottó János Volkra (1710-1720),
Ádám Acsády (1725-1744) and Márton Padányi Bíró (1745-1762) started the reorganization
enthusiastically. The first big reorganization of the territory of the diocese also took place in the same
period of time. Under the reign of Teresia Maria, the dioceses got regularized in 1777. As a
consequence of the regularization, the diocese of Székesfehérvár was cloven from the diocese of
Veszprém and the archdeaconry of Zalaegerszeg got into the diocese of Szombathely. At the same
time, the diocese of Veszprém recieved the presbyteries of Veszprém county belonging to the papal
13
archdeaconry, and also the Drava Mente conflicting with Zagrab, from Győr.
2

The main characteristics of the matrimonial arbitration of the holy see

Regarding the matrimonial jurisdiction of the holy see, its sessions regularly took place in every
10 -14 days with the participation of a chairman, 5-9 judges of the holy see, 2-3 assessors of the holy
see, in case of certain suits the prosecutor of the holy see, 1 notary, and occasionally – if the suit
14
required – 1 marriage protector .(The marriage protector was notified about the things said at the
session by sending him the copy of the proceedings.) At that time, at the holy see of Veszprém the
functions were not sharply separated from each other, so it happened on some occasions, particularly
in the cases of the assessors, that they acted as prosecutors at a session, while another time they took
15
part as lawyers for the poors or as assessors.
High–ranking erudite eminences took part in the jurisdiction of the holy see. According to the
testimony of the proceedings from 1879-1883 found in the archives, the eminences did not alternate too
often, so in those five years it was always consecrate bishop István Pribék to be in the chair, moreover
the judges and assessors did not really change, either. The person of the notary – according to the
proceedings worked up – was prebendary Dr Gyula Rédey to the last.
It remained a requirement to be qualified even after the Codex came into force. The prosecutors
and the marriage protectors were expected to hold the title of doctor in canon law or at least they had to
be practised in the field, as well as the judges also had to be competent in canon law. The Codex
determined the number of diocesan judges to be a maximum of 12, moreover the office of the judge
16
took the title of ’synod judge’.
After 18 May 1918 the number of the participants of the session decreased, as then the regular
members were usually a chairman, two synod judges, one marriage protector and one notary of the
holy see. After the Codex came into force, the judges of the holy see were standardly called synod
judges and the number of the persons present at the sessions also came to stay. It only happened in
17
special cases that there were more participants than the general ’lineup.
On the whole, it can be said that the Codex beneficially contributed to consistency and a more
standard practice. It can be seen by the procedures of the sessions mentioned (participants, the
introduction of the case, presentation by the synod judge), by the number and denomination of the
persons carrying the hearing into effect. To mention a deviation, too, in administration, after the codex
came into force, the whole script of the verdicts was not found in the proceedings anymore, contrary to
the practice earlier, but only a brief, factual re’sume was provided that referred to the spouses, the
pretence of the suit, and the verdict. At the same time, the Codex also left the legal institutions standing
that gave the essence of the arbitration of the holy see, for istance the three-level reconciliation.

11
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3

The procedure of the suit of the holy see – considering the alterations of the Codex as
well

In every single case, the procedure got started with the statement of claim filed by the claimant,
however this did not yet mean the start of the litigation as well. The holy see examined the statement of
claim and as long as it did not include all the necessary information, the statement of claim was turned
down: ’the statement of claim is to be returned to Károly Viseket school-teacher of Tab, it is not to be
18
accepted as a base for the procedure’ , however, this did not exclude the possibility to file the claim
again alluding to the same pretence. Although the practise of the holy see knew the institution of
supplementing documents both before and after the Codex, - as long as the necessary documents were
enclosed posteriorly, the statement of claim was accepted in certain cases - it made an exception to the
19
application of it in several cases. No any directives can be found regarding the question whether
which cases were considered worthy of getting the possibility for supplementing documents instead of
being turned down. The Codex determined the mandatory requisites for the statement of claim: a, the
claimant had to name the court to which he/she was submitting the suit, furthermore he/she had to
introduce his/her claim and name the person the claim was addressed to, b, he/she had to indicate the
fundamentum supporting his/her claim and reasoning, c, he/she or his/her representative had to sign
the document and date it, as well as to provide his/her address in order to get the documents
20
delivered.
If the holy see found everything in order or the supplementing documents was effective, a
reconciliation procedure could follow. This form of the procedure lasted in the period of time I examined,
21
moreover it remained totally constant, although it lost some of its efficiency later.
As long as the reconciliation was succesful, the litigation was not even started. The notary of the
holy see put an entry in the proceeding indicating the withdrawal of the suit and that the spouses had
22
made peace with each other.
If neither the reconciliation by the parish priest and archdeaconate nor by the holy see, in other
words the ’judicial’ reconciliation was succesful, the case was ordered to enter into the process of
litigation. From this stage there were two ways of continuing the procedure: one of the versions was
when comissioners of holy see were sent to the spouses by the holy see. They were charged with
recording the free testimony of the spouses and the testimony of the witnesses. The other way was
23
when the holy see summoned the litigants and the witnesses for a personal hearing.
Followingly, the holy see appointed a marriage protector to proceed in the actual case and called
upon the spouses to name their representatives. It was quite frequent to delegate a lawyer for the poor
24
as the spouses rarely could afford a defender.
The lawsuit documents were handed out to the litigants and the marriage protector to allow them
25
to make their observation and compile the table of questions’intented’ for the litigants.
The holy see had a trial to which the litigants were summoned and they could make their free
26
testimony there. Acccording to the rule, the witnesses also had to do that at the trial.
The holy see returned its verdict by the evidences provided, namely by the testimony of the
litigants made under oath, the testimony of witnesses, and occasionaly, if the actual case required it,
according to the opinion of experts, or with material evidences. Of course they always alluded to the
27
referring rules in canon law. However, there were some facts never requiring evidences.
I did not manage to find out about the period of time before the Codex, whether how many
people exactly from those present at the trial had to take part in returning the verdicts (a határozatok
meghozatalában) that were considered valid, and in what way.
At the announcement of the verdicts two debutant priests had to be present as witnesses, who
28
had been requested to be there on this special purpose. After 1917/1918 all cases were transferred to
synod judges, who were called lecturer judges. They controlled the processes until the end, and their

18

VÉL 23/1913. The marriage lines was missing, moreover information on the present address of the ’respondent’ women also was
not available.
19
VÉL 123/1921.
20
Rada 1918, 70. p.
21
VÉL Szentszéki iratok 1880-1907., 33/1883., 60/1913.
22
VÉL Szentszéki jegyzőkönyv 1894-1911., 73/1880.
23
VÉL 14/1881., 48/1883., 43/1883., 67/1883.:sure sending 57/1883.: summon to the Holy See
24
eg.: VÉL 12/1882., 44/1882., 66/1883., 63/1881. The entitledness of the spouse could be proved by a certification of poorness. In
this case a lawyer for the poor was officially ordered for them. Only a catholic spouse was entitled to ask for a lawyer for the poor.
25
VÉL 62/1883., 35/1883., 2/1883., 43/1913.
26
Rada 1918, 84. p. However, as the diocese covered a huge territory, in most of the cases commisioners of the Holy See were sent.
27
The CIC of 1917 regulated in details the cases which did not required evidence. a) the notorious facts (facta notoria) b)
assumptions by the law itself (ipsa lege praesumuntur) c) claims made by one of the spouses and accepted by the other, unless the
judge or the law required evidence. Rada 1918, 78-79. p.
28
Pl.: VÉL 64/1911., 40/1914.
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duty was to introduce the cases in front of the holy see, they could make proposals about the verdicts
according to which the other members of the holy see voted, namely the other synod judge (who was
called election judge) and the chairman. Usually, the verdicts proposed by the lecturer judge were finally
accepted. By this procedure the holy see completely met the requirements of the Codex prescribing that
29
matrimonial cases always had to be trialed in front of a three-member jury.
The last step of the procedure was to notify the litigants, namely to deliver the verdict to them.
This played an important role, as before this stage the deadline open for the appeal of the litigants did
not start. The following case can serve as a good example for the above: in 1920 an appeal arrived
referring to a case about which a verdict was returned in 1913. As it was not possible to state by the
documents whether the announcement took place according to the rules, the holy see accepted the
30
appeal . The verdicts were always forwarded to the actual holy see where the litigants belonged to by
31
their address and the delivery was carried out by the actual holy see.
4

The reasons for initiation of lawsuits, their number and proportion of gender
32

The spouses had many reasons for requesting the dissolution of living -together in marriages
from the holy see. Most spouses applied for separation from bed and board. At the holy see of
Veszprém, from the period between 1860 and 1878 I only found separations from bed and board. I
believe, people were not really aware of the possibilities given by act XLVIII and LIII 1868. Later the
applications varied much more so almost all kinds- of reason occured that could be relevant in
matrimonial lawsuits. For example the following reasons for procedures can be found in Veszprém:
33

Dissolution of ratified but not consumated marriages
34
Polygamy (in quite high number)
35
Invalidation of marriages contracted by force and threat
36
Validation of marriages contracted without following the form ordered by the synod of Trient
37
Violent and merciless treat, drunkenness
38
Adultery
39
Betrayal
40
Problems with keeping
41
Sentence of imprisonment
42
Invalidation of engagement / betrothal
To illustrate the cases I am trying to depict some of them in more details:
In the case of Julianna Németh Roman catholic claimant and József Czotter Roman chatolic
dweller from Udvarnok, the woman asked for separation from bed and board. Her reason was: betrayal,
drunkenness, wasteful and lazy life style and particularly violent and merciless threat. According to the
verdict of the holy see: ’they are to be separated from bed and board temporarily, until they are willing to
43
live in mutual love by the holy spirit of God.’
Kálmán Obersall Roman catholic claimant from Keszthely and Anna Velerics Roman Catholic
dweller from Keszthely are to be separated from bed and board ultimately. The claimant’s reason:
’wasteful and frivolous life style, lecherous lovemaking and, particularly, frequent adultery to the extent
44
of public scandal on the part of the woman’
As I have already mentioned, the majority of lawsuits were applications for separation from bed
and board. It is also a significant phenomenon that the holy see separated spouses ultimately only in
small number, so it preferred temporary separations much more.
29

Erdő1985, 11. p. és VÉL 80/1921.
VÉL 41/1920.
Pl.: VÉL 20/1881.
32
Pl.: VÉL 2/1869., 3/1862., 74/1865., 40/1870., 1/1881., 13/1879., 6/1884.
33
VÉL 16/1882., 20/1883., 17/1883.
34
VÉL 72/1864., 89/1866., 83/1879., 1/1881.
35
VÉL 5/1864., 83/1866., 72/1864., 111/1865., 118/1864.
36
VÉL 117/1878.
37
VÉL 76/1864., 8/1881., 20/1881., 106/1882., 135/1882.
38
VÉL 94/1879., 26/1880., 77/1881., 103/1880., 72/1880., 27/1906. However, there was no evidence for adultery in some cases. The
case no. 4/1904 serves as a good example for this, when the husband kept beating his wife undressing and tiding her in the vineyard
to make her admit committing adultery. After a year the wife could not bear the torture anymore and admitted it, however it was
proved by the Holy See that it had not happened.
39
VÉL 27/1866., 79/1866., 10/1879., 93/1880., 8/1881., 110/1882., 44/1880., 72/1879., 74/1879.
40
VÉL 40/1870.
41
VÉL 34/1899.
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VÉL 73/1881., 102/1881.
43
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44
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At the holy see of Veszprém, there were significantly more women initiating separation than
men. According to the proceedings, the reason behind this can be that men often led drunken life styles
and they were ruder, in many cases merciless. It seems that it was not only a local phenomenon, not
even only national, as in the medieval Bavaria, Regensburg this was the reason more alluded to by
45
spouses to apply for separation from bed and board. It is interesting, that in the study of Csabáné
Herger this figure is just the opposite, namely the number of lawsuits initiated by men was increasing
46
year by year.
Although it is not closely related to the issue but it is important to state here to which extent the
number of separations increased by the introduction of civil marriage. This fact clearly indicates how
important the role of ecclesia was in keeping families together, and contemporary writers were entitled
47
to refer to the fact that there was a public interest attached to the dogma of undissolvability.
The number of lawsuits started to increase again at the beginning of 1900s, however it was not the
separations from bed and board anymore to form the majority of the cases, their number was even
especially less compared to other lawsuits. There was an interesting tendency to observe from 1911,
48
namely the number of applications for invalidation of marriages due to violence and fear increased.
The period after the Codex came into force
In the period right after the ecclesiastic code came into force, the number of lawsuits increased.
The lawsuits for invalidation of marriages were still dominant, but there were also lawsuits submitted for
separation from bed and board. When examining the proceedings it was easy to notice that in 1922 the
lawsuits of matrimonial cases at the holy see drastically increased. However, this was not only observed
on a local, but also on a national level, so it drew the attention of István Sípos, who accepted the theory
of János Áfra Nagy regarding the issue. He supposed that the drastically increasing number of
marriages dissoluted between 1922 and 1925 was due to the marriages contracted unthoughtfully,
49
morever economically and socially unfoundedly after the war.
Despite all the changes described above, what continued to remain constant was the dominating
number of women regarding the submission of lawsuits.
3.

SUMMARY

In my study I attempted to authentically depict the jurisdictional practice in matrimonial cases
and its means and special methods applied by the holy see in Veszprém in the period between 1860
and 1922 using still existing proceedings and documents as sources. Regarding the life of the catholic
church this issue meant a painful period of time full of hardships, changes, storm and stress, which
reached its peak by the introduction of civil marriages.
Giving effect to the Codex had a beneficial impact on the jurisdictional practice of the holy see in
the sense that its procedure started to show consistency and crystallization, which could be felt by the
use of standard concepts, and the number, denomination and duty of the participants of the sessions
became clear.
When applying legal procedures the canons of the Codex was always consequently alluded to,
the effect of the Codex significantly made the jurisdiction easier as the holy see no longer had to find
the most appropriate jurisdiction amongst the impenetrable cavalcade of institutions of different eras
and places. Furthermore, some certain specialities could be observed in the practice of the holy see
after the Codex came into force, although they did not always show relation to the new code. They were
rather ’age –associated’( here I mean the great number of procedures of pronouncing somebody dead
and permitting new marriages).
In the jurisdiction of the holy see lawfulness, humanum, compassion, commitment and last but
not least preparedness coming from a great knowledge can be observed. They attempted to apply all
the possible legal means to restore marriages not working well, or, if there was a chance, to rescue
them. This is clearly shown by the three-level reconciliation succesfully applied in Veszprém.
I have learnt a lot from the sources I revealed when doing this research, for instance the fact that
law and ’humane judgement’ is balancing on an extremely thin confine, and that, how difficult it is to find
the point when these two can complete each other harmoniously instead of conflicting.
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Balogh 2000, 233. p.
Herger 2006, 190. p.
Sipos–Gálos 1960, 42. p.
48
The Holy see dealt with four cases of this kind in 1911, in 1912 with five, in 1913 and 1914 with three, while earlier there was not a
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Sipos–Gálos 1960, 80. p.
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PROBLEMS OF DISCRIMINATION AGAINST WORKERS – LEGAL
ASPECTS OF THE POLISH LABOUR LAW
Krystyna Ziółkowska
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Law and Administration
Abstract: The relationship between employee and employer leads to violations of personal rights quite
3a
3e
often. The regulations of article 18 - 18
in Labour Code contain many provisions relating to
discrimination in employment, ranging from equal treatment in the accepting and terminating the
employment contract, conditions of employment, promotion, access to training to improve professional
skills, in particular regardless of age, sex, disability, religion, religious denomination, race, nationality,
political beliefs, trade union membership, ethnic origin, sexual orientation. The Polish legislator
introducing a legal regulation, which is not completely finished, took a big step towards the adaptation of
Polish law to European standards. The phenomenon of mobbing and sexual harassment in the
workplace has a significance in legal, psychological and social terms. The Polish legislator introducing a
legal regulation, which is not completely finished, took a big step towards the adaptation of Polish law to
European standards.
Key words: discrimination, mobbing, Polish Labour Code, employee rights, The Court of Justice

1.

INTRODUCTION

The issues related to discrimination and mobbing in employment relations appeared in the Polish
legal system relatively recently. When Poland was gaining entry to the European Union as a full
member, it was required to adapt national law to European law. This also applied to labour law,
especially issues such as: prohibition of discrimination in employment, equal work salary for work of
women and men at the same position, prevention of mobbing at a workplace, gender equality in the
sphere of social security. The bodies of the European Union in recent years have increased their
legislative activity in this area by issuing the directives, which aims to prevent unequal treatment of
employees on grounds such as race, age, ethnicity, disability, belief, religion or sexual orientation.
Therefore, Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment
between persons irrespective of racial or ethnic origin called the 'Race Directive' and Council Directive
2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment
and occupation, were issued. In this field there is also an interesting jurisdiction of the European Court
of Justice, which interprets the current anti-discrimination legislation, giving every worker the possibility
to appeal, when runs out of all the legislative ways in the country of residence. Jurisdiction of Poland in
disputes related to employment discrimination and equality of employment is being implemented.
Poland has introduced, in a field of law of national legislation, the basic definitions (concepts) such as:
direct discrimination, indirect discrimination, sexual harassment, harassment, unequal treatment, the
burden of proof in legal proceedings, vindication of the rights by employees who were discriminated.
These regulations can be found in the Polish Labour Code, which gives workers a legal protection and
possibility to defend, and even vindication of their claims against the employer through the court
proceedings.
2.

DISCRIMINATION AS A FORM OF EMPLOYMENT EXCLUSION

The principle of equal treatment of all employees and non-discrimination is one of the basic
principles of labour law. Provisions of the Polish Labour Code introduce them to the content of Article
2
3
11 of Labour Code: the principle of employment equality and Article 11 of Labour Code: the prohibition
of direct and indirect discrimination in employment. Discrimination can be a form of the employment
exclusion in the workplace. It involves treating a person (employee) less favourably than another in a
similar situation only because of some features. There are two types of this phenomenon: direct and
indirect discrimination. Indirect discrimination is when in the particular workplace, apparently towards all
employees are uniformly applied the same criteria and practices, and in fact one person or a group has
a privileged position. And direct discrimination refers to situations in which particular employee is
treated less favourably than other people are treated in similar situations, just because of his "other"
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personality features. The most common types of this phenomenon include discrimination based on
1
race, sex, sexual orientation, nationality, religion, age, disability.
There are following forms of discrimination in the workplace:
unequal salary in comparison with others in a comparable position,
dismissal or refusal to employ women who are pregnant or plan to start a family,
mobbing,
sexual harassment,
omission during promotion or when granting other benefits related to work,
omission in the selection for vocational training.
Regardless of whether the employee is a "victim" of discrimination, or is just an observer, it
needs to be known when and how effectively oppose it because it harms not only the "victim" but also
does not benefit the company, and often brings losses. Employees become less productive, all conflicts
2
have an impact on a bad mood, and in extreme cases can cause various diseases. It should be noted
that discrimination is prohibited at the lay-offs. This may involve the evaluation of employee's behaviour
as the basis for the lay-off, the uneven way of the dismissal with particular employees - for the same
reasons, or unequal treatment of employees during selection for the dismissal. It is an important during
the implementation of group dismissals, when the employer makes a selection of employees for
3
dismissal, must be guided by circumstances, which cannot be non-discriminatory.
Employer was imposed by the legislator with a duty to comply with the principles of equal
1
treatment and non-discrimination of employees. Under Article 94 of the Labour Code the employer has
a duty to provide, for the employees, a text of regulations on the equal treatment in employment in the
form of written information distributed throughout the workplace. This obligation the employer can also
comply by providing, for the employees, an access to such provisions in any other way accepted by the
employer. In addition, the employer shall inform the employees about employment opportunities such
4
as full-time or part-time, and inform the employers about any fixed-term contract vacancies. The
employer has a responsibility to oppose the negative phenomena, and even the pathology that
discrimination is, that can occur among employees in the workplace. By introducing the relevant rules in
the employee handbook and conduction of anti-discrimination training, the employer may counteract the
blameworthy behaviour.
3.

PROTECTION OF EMPLOYEE RIGHTS UNDER THE JURISDICTION OF INTERNATIONAL
COURTS

For a proper operation of the mechanism in democracy a right to a fair and public trial should be
guaranteed for a human. This kind of guarantee gives the Article 6 of the European Convention on
5
6
Human Rights, which is a reflection of the important principles of the rules of law. The matter of
dispute, which will be settled by the European Court of Human Rights in Strasbourg should be
considered by an independent and impartial tribunal, and in a reasonable time. Article 6.1 shall apply if
the claim has a 'financial' nature, it results from violations of rights having also such character
regardless of the source of the dispute and the jurisdiction of administrative courts and when a claim is
a 'non-financial' such as social security benefits, including social assistance, as well as the obligation to
7
pay insurance premiums.
Employees whose rights have been violated in their native country have the right and
opportunity, after having used all possible process paths, to appeal in the European Court of Human
8
Rights in Strasbourg. Papageorgiou vs. Greece case concerned the issue of insurance law and too
long judicial process, which was a denial of the principle to case investigation in a "reasonable time". On
23 December 1987 Mr Papageorgiou and 109 other people did bring an action at the District Court in
Athens against their employer, the Public Electricity Company (the DEI), to recover the sum of 268,800

1

KOZAK,P.: Patologie w środowisku pracy: zapobieganie i leczenie. Warszawa 2009, p. 288-289.
Ibidem, p. 276-285.
MARCINIAK, J.: Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania. Warszawa 2011, p. 34.
4
LANKAMER, A., POTOCKA – SZMOŃ, P.,: Dyskryminacja w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy i pracownika. Gdańsk 2006,
p. 9.
5
Journal of Law 1993, No 61, item 284 ( 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 and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal
established by law. Judgement shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in
the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the
private life of the parties so require, or the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity
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6
NOWICKI, M.A.: Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo. Kraków: Zakamycze 2001, p. 23 and next.
7
Ibidem, p. 25-26; only those cases were mentioned that relate to employment issues. It should be noted that Article. 6.1 applies to
non-monetary claims, which are primarily cases related to adoption, parents access to the child and others.
8
ECHR judgment Papageorgiou vs. Greece, 22.10.1997, JASUDOWICZ, T.: Orzecznictwo strasburskie. Toruń 2000, p. 25 – 26.
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drachmas. That was the amount which the DEI, relying on the provisions of Law No. 1483/84, had
deducted from their salaries between 1 January 1982 and 31 December 1987 for the benefit of the
Manpower Employment Organisation (the OAED). The European Court of Human Rights referred
mainly to the aspect of the adjourned cases, which were caused by, mostly by a strike of the Athens
Bar. However, the Court noted that Article 6 Paragraph 1 requires the cases to be dealt in a
"reasonable time". Such a long delay in the case registered in the Court of Cassation on 13 March 1991
cannot be reconciled with the efficiency and credibility of the justice administration, as required by the
Convention.
9
Another case which is based on a topic of employment is the Petrovic v. Austria case. Woman,
who was a civilian employee of the Ministry, on 27 February 1989 gave a birth to a child, but she
continued to work, however the child's father (who as a student worked part-time) took a parental leave
to look after the child. The child's father submitted appropriate documentation regarding payment for the
parental leave, however, his application was rejected because the law provided money only for the
mother who gave a birth to a child. Antun Petrovic appealed on 14 June 1989 arguing that the provision
of the Act on Unemployment Benefits, according to which men were not entitled to claim for parental
leave, was discriminatory, and therefore was contrary to the Constitution. The appeal was rejected,
therefore Petrovic filed a complaint with the Constitutional Tribunal, which on 12 December 1991
refused to accept it for consideration because of insufficient prospects of success. The Constitutional
Tribunal had interpreted the law related to the aspect of discrimination of the access to financial
payments by fathers when on parental leave. Austria in 1990 gradually introduced provisions about the
possibility to apply for a financial support for parental leave by fathers, which was a progressive step in
Europe. As for the Petrovic case, the Tribunal noted that 'the Austrian authorities' refusal to grant the
applicant a parental leave allowance had not, therefore, exceeded the margin of appreciation allowed to
them. Consequently, incriminated difference of treatment was not discriminatory within the meaning of
Article 14 of the Convention'.
Cases related to the retirement of former employees are also responsibilities of the European
10
Court of Human Rights in Strasbourg. This was also with the S.R. against Italy case. Mr S.R. was a
civil servant, until his retirement in 1984. On 27 July 1988 he appealed to the Court of Audit in Rome to
annul the decision of the Ministry of Transport of the Italian State Railways, which did not allow him to
work one year more to be classified for a pension purposes. After having used all possible legislation
paths only the judgement of 10 March 1995 of the Regional Branch of the Court of Audit in Tuscany
partially considered the complaint. However, Mr S.R. questioned the length of the Court of Audit
process, and that it did not meet the "reasonable time" criterion, based on Article 6 Paragraph 1 of the
Convention. The Court took into consideration all Italian government explanation about this issue, while
pointing out that on the basis of Mr S.R. initiative, the case files was transferred to the Regional Branch.
In the final judgement, the Court noted that, 'the length of the incriminated proceeding did not meet the
"reasonable time" criterion and has been a violation of Article 6 Paragraph 1'.
4.

JURISDICTION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ON THE LAW ON
PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION

Resolving disputes in the European Union is carried out by The Court of Justice of the European
Union (CJEU) in Luxembourg. CJEU is one of four main bodies in the Union and currently consists of
11
15 judges and 9 Advocates General. The Advocate presents his own, independent opinion on his
behalf in the particular case, in which he participates, but does not participate in the deliberation of the
judges. The Court takes into consideration the opinion of the Advocate, but is not bound by it. In the
European Union there is an increase of cases considered by the Court of Justice, thereby it extends the
time for the expected judgement. So it was decided to appoint the Court of First Instance (General
Court) throughout the Single European Act of 1986, and the decision to establish the Court was taken
by the Council in 1988. The Court is composed of 16 members elected in the same procedure and for
12
the same period as the members of the Court (there are no Advocates General).
The cases related to employment and social security are quite often decided by the CJEU in
Luxembourg. The Court of Justice had to decide in the employment case Heiko Koelzsch v
13
Luxembourg. Heiko Koelzsch lived in Germany and was hired in 1988 as an international transport
9
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CZAPLIŃSKI,W., OSTRIHANSKY, R., SAGANEK, P., WYROZUMSKA, A. : Prawo wspólnot europejskich. Orzecznictwo.
Warszawa 2001, p. 17.
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Ibidem, p. 18 – 19.
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Release No. 21/11.
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driver of by Gasa Spedition Luxembourg S.A., a company established under Luxembourg law –
subsequently taken over by Ove Ostergaard Luxembourg SA – specialising in the transport of flowers
and other plants from Denmark to destinations situated mostly in Germany, but also in other European
countries. Gasa’s lorries were stationed in Germany, where the company did not have any corporate
seat or offices. The lorries were registered in Luxembourg and the drivers were covered by Luxembourg
social security. Mr Koelzsch’s contract of employment, which was signed in 1998, provided that, in the
event of dispute, Luxembourg law would apply. Following the announcement of the restructuring of
Gasa and a reduction in transport activities from Germany, the employees of that undertaking set up in
Germany, in 2001, a works council (‘Betriebsrat’) which included Mr Koelzsch as an alternate member.
By letter of 13 March 2001, the director of Gasa terminated Mr Koelzsch’s contract of employment with
effect from 15 May 2001. After bringing the matter before the German courts, which declared that they
lacked territorial jurisdiction, Mr Koelzsch instituted proceedings in 2002 before the Tribunal du travail
de Luxembourg (Luxembourg Labour Court) against Ove Ostergaard Luxembourg SA, the successor to
Gasa, seeking an order requiring that company to pay both damages for unfair dismissal and
compensation in lieu of notice and arrears of salary. He argued that, although Luxembourg law was
indeed applicable to the contract of employment, he could not be deprived, by virtue of the Rome
Convention, of the protection afforded by the mandatory rules of German law prohibiting the dismissal
of members of a works council. He accordingly contended that his dismissal was unlawful under the
relevant German legislation and according to the case-law of the Bundesarbeitsgericht (German
Federal Labour Court), which has extended the prohibition of dismissal to cover alternate members.
The Tribunal du travail de Luxembourg took the view that the dispute was subject exclusively to
Luxembourg law, a ruling which was confirmed by the Cour d’appel (Court of Appeal) and the Cour de
cassation (Court of Cassation). Mr Koelzsch, in March 2007, accordingly brought an action before the
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (District Court, Luxembourg) for damages against the
Luxembourg State on grounds of misapplication, by the national courts, of the provisions of the Rome
Convention. On appeal by Mr Koelzsch, the Court d’appel de Luxembourg decided to refer a question to
the Court of Justice. The Court finds, in this regard, that the Rome Convention is designed to ensure
adequate protection for employees. Consequently, in the case where the employee carries out his
activities in more than one Contracting State, the Convention must be construed as guaranteeing
the applicability of the first criterion referring to the law of the State in which the employee, in the
performance of the contract, performs the greater part of his obligations towards his employer and thus
to the law of the place in which or from which the employee actually carries out his working
activities and, in the absence of such a centre of activities, to the law of the place where the
employee carries out the greater part of his activities.
Many employee cases concerns the aspect of discrimination based on the age. Directive
14
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation prohibits of age
discrimination, that is not adequately justified. This was also a matter in the case of Reinhard Prigge,
15
Michael Fromm and Volker Lambach v Deutsche Lufthansa AG. They were employed for many years
by Deutsche Lufthansa as pilots then flight captains. When they reached 60 years of age their
employment contracts terminated automatically, in accordance with the collective agreement. The pilots
requested from the German courts to declare that their working relationship with Deutsche Lufthansa
did not stop when they reach 60 years and to restore them to work. The Bundesarbeitsgericht (Federal
Labour Court, Germany) asked the Court of Justice whether a collective agreement which provides for
an age-limit of 60 for airline pilots for the purposes of air safety is compatible with EU law. The Court
recalls, firstly, that the collective agreements entered into with the social partners must, as with the
national laws of the Member States, respect the principle of non-discrimination on grounds of age,
which is recognised as a general principle of EU law and given specific expression by the directive in
the domain of employment and occupation - specified the Directive. The Court notes that international
and German legislation considered that it was not necessary to prohibit pilots from acting as pilots after
the age of 60 but that it sufficed merely to restrict those activities. The Court therefore holds that the
prohibition on piloting after that age, provided for by the collective agreement, is not a necessary
measure for the protection of public health and security. In those circumstances, the Court states that
the age-limit of 60, imposed by the social partners, to be able to pilot an airplane, constitutes a
disproportionate requirement in light of international and German legislation that fixed that age-limit at
65.

14

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment
and occupation (Journal of Law series L 303, page 16, in Polish language Chapter 5, text 4, page 79).
Judgement in Case C-447/09 of the Court of Justice of the European Union of 13 September 2011, Reinhard Prigge, Michael
Fromm and Volker Lambach v Deutsche Lufthansa AG, Press Release No 88/11.
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16

Winfried Schulte Case shows that the Court of Justice interprets the law (Directives) in respect
of the employer interests. Winfried Schulte - the worker was under the collective agreement applicable
to his contract of employment his entitlement to paid annual leave amounted to 30 days per annum. The
collective agreement allows for payment of an unused allowance of the right to pay annual leave only in
case of the employment termination and provides for the expiry of the right to paid annual leave not
used because of illness over the 15 months period allowed to transfer after the billing period (calendar
year). In 2002 Mr Schulte suffered a heart attack. He subsequently underwent rehabilitation from which
he was discharged as unfit for work. He started to receive a pension on the ground of a disability
pension, as he was severely disabled, until August since 2008, when his employment was terminated.
In 2009 Mr Schulte lodged a claim at the German courts for payment in lieu of paid annual leaves in
2006, 2007, 2008. While on a sick leave for all financial periods, was denied the benefit of paid right to
annual leave. The Court of Justice has established that the right of accumulation, without any limitation
in time, of entitlements to leave or allowances in lieu is not required by EU law. This purpose includes
two aspects: giving the employees both a break from work and disposal of the period of relaxation and
leisure. Moreover, the law must also protect the employer both from the prolonged absence of the
employee and difficulties that absence could cause in work organisation. Therefore, the Court of Justice
noted that in a matter of the employee unable to work for a time of few consecutive billing periods, the
EU law does not stand in a way of the Member States legislation or practices, such as collective
bargaining limiting the accumulation of paid annual leave by providing 15 months period to transfer,
after which the right expires.
5.

SUMMARY

The phenomenon of discrimination, mobbing or sexual harassment in the workplace is a kind of
pathology, which must be fought by legal regulations, by implementation of good work practices in the
workplace, by providing information training in this field or by adoption of the relevant provisions of the
employee handbook. These phenomena, due to its size and constantly expanding range can be
considered as negative behaviours and attitudes that some employees have towards other co-workers
and also the employers towards the employees. The consequences of such behaviours can be
problems with physical or mental health affecting the employee personal and family life. The legislator
requires to counteract this negative behaviour, not only by the employer but also by the trade unions
and the employees, who each abnormal case should report to the employer or appropriate authority of
the State. These entities have been equipped with an appropriate legal instruments referred in the
provisions of the Labour Code of Poland, and also in the cases of final appeal to the Court of Justice of
the European Union. Each conflict taking at the workplace can be resolved either out of court or in a
court. It is worth to mention that the awareness of employees in the field of knowing their rights is
increasing, while the legislator proposes to apply the appropriate legal instruments (conciliation
conducted by the Conciliation Committee, settlement in and out of the court, mediation, arbitration)
which shall have a protective function.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF SQUEEZE - OUT
OF MINORITY SHAREHOLDERS1
Veronika Užáková
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: This article analyzes the squeeze-out of minority shareholders in a joint stock company,
based on a Directive of the European Parliament and Council No. 2004/25/ES of 21 April 2004 on
Takeover Bids and its effects in practice in Slovakia. The author sets out her most important objections
against this legal regulation and tries to suggest alternative solutions. At the same time, the article
introduces several questions that should be analyzed with respect to the coexistence of minority and
majority shareholders from both the economic and legal points of view. Finally, the article analyzes
some constitutional aspects of a squeeze-out (among others, its retroactivity and the “least restrictive
means test” application).It becomes apparent from the article that moving the borders of ownership
protection in favour of “big market players” without setting some theoretical rules is the biggest problem
of the squeeze-out.
Key words: squeeze-out, minority shareholder, rights of minority shareholder, joint stock company,
buy-out right, sellout right, right to own property, least restrictive means test, free riders in a joint stock
company, company law.

1

INTRODUCTION

Since the concept of doing business jointly with several separate persons was established,
problems of cooperation, creation of joint will and division of profit have arisen. This situation is natural
and results, among other causes, from the different interests of different entities and from different ways
of achieving their aims. Through time, a number of more or less complicated structures to resolve these
problems have been created. Nevertheless, tensions between the majority and the minority in a
business company remain.
To solve some of the problems occurring when the minority interest remains too small to have a
real impact on a business (with respect to this article, we will talk about 10%, 5% or a smaller minority),
a buy-out (informally known also as a squeeze-out) of minority shareholders has been introduced.
This article analyzes the approach from the viewpoint of continental European law. The author
realizes that the Anglo-American approach to corporations is slightly different, and is aware of the
theories in which the right of a minority shareholder to his shares becomes more an economic right than
an ownership right.
Due to the limited scope of this contribution, the article analyzes only the most important
questions and briefly outlines some other factors connected with the issue. The author realizes that
some problems need a deeper explanation; however, due to the above-mentioned limits, not all could
be addressed here.
2

SQUEEZE-OUT OF MINORITY SHAREHOLDERS

Buy-out or squeeze-out in this article is understood as the right of a majority shareholder to buy
out the shares of a minority shareholder, i.e. to force the minority shareholder to sell his shares to the
majority shareholder for a price given by an expert’s appraisal. The current obligatory buy-out right was
introduced in Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
takeover bids (the Takeover Bids Directive). In Slovakia, the squeeze-out entered into effect on 1
January 2007 by Amendment of Act No. 566/2001 Coll. on Securities and Investment Services (the
Securities Act). However, this institution is not a new one. In Germany, it was introduced (in certain
2
form) in 1934 and in Austria in 1938
As it is over 5 years since the squeeze-out came into effect in Slovakia, it is an appropriate time
to evaluate its impacts.
Based on Section 118i of the Securities Act, “an offeror who has made a takeover bid ... shall
have the right to require all the holders of the remaining shares of the offeree company to transfer those
shares to him for a fair consideration, provided that he owns shares whose total nominal value
1

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-0540-07.
Gall, M., Potyka, M., Winner, M.: Squeeze-out, Der Gesellschafterauschluss bei AG und GmbH, Facultas Verlags-und Buchhandels
AG, Wien 2006, page 18, 19.
2
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represents not less than 95% of the capital carrying voting rights and not less than 95% of the voting
rights in the offeree company.
Squeeze-out in Slovakia is effective only upon the approval of the National Bank of Slovakia.
3
When comparing other legislative regulations in Europe (e.g. in Czech Republic or Austria ), Slovak
regulation is a strict one and rarely executed. Therefore, the squeeze-out is seldom used in corporate
life. Until now, only four squeeze-outs have been approved by the National Bank of Slovakia since
4
2007.
3

IS THE SQUEEZE-OUT OF MINORITY SHAREHOLDERS INTRODUCED BY THE
TAKEOVER BIDS DIRECTIVE A GOOD SOLUTION?

To achieve a complex view on positives and negatives of the squeeze-out, its evaluation should
be performed from several aspects:
3.1.1 Economic Aspects
Without doubt, the existence of minority shareholders in a joint stock company creates special
transactional (agency) costs (e.g. costs for convening general meetings (often organized in huge
spaces), information duties, potential lawsuits, legal services connected with applying rights by minority
shareholders against the company, etc.).
The next problem is the limitation of transfers of property/values. Minorities may object to
tunneling the company, while the transfer of property within a group of companies with 100% subsidies
is, in principle, allowed (if not avoiding tax duties). Moreover, it must be considered tax optimization
used within a company group to decrease tax cost.
Further reasons supporting an obligatory squeeze-out in European law are explained in the
5
Report of The High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids (2002) .
Nevertheless, the following questions should also be answered by economists when considering
the positive or negative impacts of the squeeze-out:
1. What is the economic interest or the possible profit to society (broader society) resulting from
the squeeze-out? Does the squeeze-out improve the state tax income or employment? Is the squeezeout positive for the broader society in other ways? As a result of tax optimization performed within a
company group, it may be anticipated that tax income is usually transferred to a tax haven through tax
6
optimization schemes rather than supporting the state from which the value has been created . On the
other side, higher investments of majority shareholder in a 100% subsidy can be expected.
2. Would the investors leave a particular country or the EU without squeeze-out regulation?
3. What is the real structure of transactional (agency) costs on minority shareholders? Can we
decrease them by other means than by a squeeze-out? Do companies use all legal possibilities to
decrease transactional costs (e.g. electronic voting on general meetings introduced in the Slovak
7
Commercial Code in Section 190d of the Commercial Code in 2009)?
8
4. Is it possible to state a fair price for the shares? Is stating a fair price considering a long-term
perspective possible? In other words, what if a minority shareholder invests in shares with
a long-term perspective (he expects that particular field of business will decrease its profits within 10
years. Can he make a long-term plan)? To this issue, see also the Example with a land owner in
Subsection 3.2.3.2 below.
3.2

Legal Aspects

3.2.1 Corporate Law Principles
When analyzing the squeeze-out from a legal point of view, we should go back to the basics of
capital companies. In the understanding of continental Europe, capital companies (especially joint stock
companies), typically have separate ownership and management. In other words, investors invest their
money
and
hire
a
paid
management
to
manage
the
business.
If
3
See Austrian Bundesgesetz über den Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern (Gesellschafter-Ausschlussgesetz – GesAusG),
BGBl. I Nr. 75/2006
4
http://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision/securities-market-supervision/takeover-bids-and-squezze-out-rightand-sell-outright/list-of-a-legal-person-or-a-natural-person. In the following target companies, the squeeze-out has been approved: Inžinierske
stavby a.s., Košice; Union poisťovňa a.s., Bratislava; Liptovská mliekareň, a.s., Liptovský Mikuláš; DOPRAVOPROJEKT a.s.,
Bratislava.
5
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf
6
This also implies a question of the necessity to pay taxes, e.g. as compensation for environmental damages, state support of
education of future (or current) employees, etc.
7
Relatively high annual fees for electronic signature might be one of the problems for small shareholders – natural persons.
8
The fact that certain problems can occur when determining a fair price is also admitted by Prof. Winner, the author of a liberal
squeeze-out Act in Austria. See e.g. Wert und Preis im neue Recht des Squeeze-out, In: Juristische Blätter 129, DOI 10.2007, page
435.
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a majority shareholder transfers any value to the company, the company has to pay for that (e.g. for the
know-how of the parent company). Even a majority shareholder “works” on behalf of the company; this
“work” is paid from the assets of the company, i.e. also from the profit or at least the investment of the
minority shareholder. The author knows from the practice that some tax authorities (e. g. in
Scandinavian states) require the transfer of profit through contracts on providing know-how by parent
companies to subsidiaries. One of the well known affairs in Slovakia was the contract on
a 3-year consulting and know-how provision, signed by the dominant Slovak gas supplier SPP, a.s.
immediately after the privatization of 49% of its shares with its shareholders Gaz de France and
9
Ruhrgas for approximately 30 mil. Euros (approx. 1% of the purchase price) .
One of the arguments against minority shareholders in a joint stock company is that they are just
“free riders” not bringing any value to the company. In this respect, two questions arise:
1. Why avoid “free riders” in a joint stock company. Why not in a limited liability company?
2. How rich or old do you have to be to have the right not to work for the benefit of the company?
Or have all the big shareholders been working for their companies personally for all of their life?
Looking at the problem from a theoretical point of view, there is no requirement for
a minority shareholder to participate in the business of the joint stock company. In principle, his duty is
to pay money (contribution) and his right is to vote at the general meeting and gain profit. He takes the
risk that he might lose his investment. However, he should have the right to decide when and to whom
to sell his property (shares). Investing in shares can be a long-term matter and it should be the
shareholder’s decision, when to buy and when to sell. This request is substantiated, because the
shareholder bears the risk of loss.
On the other hand, doing business in a limited liability company presumes certain activity from
the shareholder for the benefit of the company. Therefore, there is a question of why the argument of
“free riders” is not used in a limited liability company, but is used in a joint stock company. From a
theoretical point of view, the use of the “free riders” argument in limited liability companies makes more
sense. The author admits that the squeeze-out is beneficial for majority shareholders as it solves (under
certain conditions) problems caused by minority shareholders (transactional (agency) costs, property
transfer limitations, tax optimization). The author also admits that some minorities are “professional
trouble-makers”,
abusing
their
rights
(usually)
to
achieve
a higher share purchase price. Nevertheless, it seems to be a result of lobbying by the “big players” at
the market that the squeeze-out has been introduced in joint stock companies. Although based on the
theory of capital companies, the squeeze-out could be reasoned to apply to limited liability companies
better.
However, the question is whether to push the borders of legal principles so much to make the life
of the “big players” easier.
3.2.2 Constitutional Aspects
Reviewing the decisions of the European Court of Human Rights and Constitutional Courts in
Europe concerning the squeeze-out, it is obvious that the current opinion on squeeze-out is that it is in
compliance with the basic human rights and freedoms and European constitutions. Nevertheless, legal
opinions are not immutable and can be reviewed over time.
The author sets out the following objections from the field of constitutional law in this connection:
3.2.2.1 Retroactivity - Change of Rules during the Game
Introduction of the squeeze-out into the legal system means a substantial change of the rules for
investors, especially if some investments are long term. A squeeze-out cannot be compared with other
on-going changes of corporate law, as squeeze-outs lead directly to a loss of ownership as an absolute
right. Therefore, the squeeze-out should apply only to shares acquired after the introduction of the
squeeze-out into the legal system.

3.2.2.2 Freedom of Choice what to Own

9

Gaz de France and Ruhrgas acquired 49% of shares in SPP, a.s. for 120 000 000 000 SKK (approx. 3 000 000 000 euros).
However, part of the privatization contracts was an agreement on the dominant position of these minority shareholders in the
statutory body (board of directors) acting on behalf of the company. State representatives later argued the invalidity of the contract as
it has not been approved by the Supervisory Board of SPP, a.s. One of the further objections was that the good financial results of
SPP, a.s. have been achieved not due to proper consultancy, but thanks to a 600% price increase and from discharging employees.
See e.g. http://ekonomika.etrend.sk/ ekonomika-slovensko/sud-rozhodne-o-platnosti-zmluv-za-konzultacne-sluzby-v-spp.html and
http://debata.pravda.sk/debata/cz-A120203_204355_sk_ekonomika_p29/
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The question is why to press people to own a cat, if they wish to own a dog, even if both are pets
with fur? It is similar to having the freedom to decide whether to keep the value in dollars, gold,
particular land or in particular shares (not some other shares).
3.2.2.3 Least Restrictive Means Test
One of the ways of determination whether human rights have been broken is the test of
proportionality. Part of this is a test of least restrictive means. Such a test sets a question of whether the
10
legislator used such means that minimize intervention into human rights and freedoms . We can
express this test in other words: Why kill him, if I can just hit him?
The author is of the opinion that interpretation of the least restrictive means test should be
applied in a broader way. It should not just analyze whether a squeeze-out settlement and procedure is
11
more or less fair. This approach was applied e.g. by the German Constitutional Court . Such an
approach is insufficient, if we can find other legislative means to solve problems arising from the
existence of minority shareholders. On the other hand, the requirement of majority shareholders to
achieve 100% cannot be considered a reasonable request. Both sides should bear a certain
relinquishment of their rights. Such rights of and harm to minority and majority shareholders should be
in relative balance. It is reasonable that majority shareholders carry more rights (due to their higher
investment and responsibility). Nevertheless, this does not mean that such rights mandate the total loss
of ownership of the minority shareholders.
3.2.2.4 Are Shareholders Equal?
Or is the interest/easier life of majority shareholder more important? This question is, in its
substance, economic (see Economic aspect above), but also political, as the decision whom to support
(even based on economic reasons) lies in the hands of politicians.
Some argue that the minority shareholder has equal treatment and the same rights, as he has
the possibility to acquire shares and thus become a majority shareholder. This is partially true.
However, if we accept such reasoning, we can cancel all minority shareholder rights. Ad absurdum, we
12
can cancel the right to an ex offo attorney in criminal procedure, as it is sufficient to give people the
right to pay their own attorney.
3.2.2.5 Is a Squeeze-out Expropriation or not?
The question of whether a squeeze-out is expropriation or not has been widely discussed in
literature and articles. The author is of the opinion that the squeeze-out should be submitted under the
13
rules governing expropriation , but even the opposite opinion has a certain merit. Due to the limits of
this article, the author would like to remind the reader of just the case of James and others, European
Court for Human Rights, 21.2.1986 concerning the rental of flats. This decision opens the possibility to
judge the squeeze-out as expropriation (including a need of public interest) and leaves open the door of
14
reasoning in favour of expropriation, even if the current decisions denied such an approach .
3.2.3 Analogy with other Situations in Civil Law - Is a Squeeze-out in Compliance with Legal
Principles?
When talking about principles of law, ownership protection in civil law should be governed by the
same principles. The principle that the ownership right is absolute and can be restricted in a very limited
way should apply to real estate ownership, ownership of objects as well as ownership of shares in a
joint stock company.
3.2.3.1 Settlement of Co-owners by a Court Decision
The Constitutional Court of the Czech Republic reasoned that compliance of the squeeze-out
with the Constitution was also based on comparison with the settlement of property of a divorced couple
15
or a settlement of co-ownership based on the request of one owner .
It is true that under certain specific circumstances, a co-owner can be “squeezed-out” from the
ownership, e.g. if the flat of a divorced couple remains in the sole ownership of one of the former
spouses. However, there is one important difference. Such restriction is performed based on a
particular decision of a particular court and all the circumstances (e.g. grounds of the divorce, possibility
of division of the object or real estate into two parts, reasons for the buy-out of the other co-owner, etc.)
must be considered. In a squeeze-out, the decision is taken without such consideration by the court. In
10

See e.g. Bartl, M.: Ústavní aspekty české regulace squeez-outu, In: Jurisprudence 3/2008, page 9
Decision of German Constitutional Court of 30 May 2007, Ausschluss von Minderheitsaktionären aus einer Aktiengesselschaft (1
BvR 390/04), in: Bartl, M.: Ústavní aspekty české regulace squeez-outu, In: Jurisprudence 3/2008, page 12
12
Ex offo attorney is paid by the state in order to defend rights of the accused person.
13
Squeeze-out could be performed based on the law, in (particular) public interest, against fair settlement and in necessary scope.
14
James and others vs. Great Britain, 1986, decision of ECHR
15
Decision of the Constitutional Court of the Czech Republic Pl. ÚS 56/05 of 27 March 2008
11
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many jurisdictions, the squeezed-out shareholders may only demand a higher financial settlement, not
16
entrance back into the company. This situation would be similar to the one when co-ownership would
be cancelled through the formal decision of a Real Estate Office (state body) and the smaller owner
would lose his ownership, based solely on the request of the bigger co-owner, but without an
independent court decision (such a situation is impossible in civil law relations).
3.2.3.2 Example with a Land Owner
To compare the squeeze-out of minority shareholders with other civil law situations, we can
imagine a land owner owning 1 hectare of land. Surrounding him is a big owner with 100 hectares. The
question is whether the reduction of the big owner’s costs on cultivation of the land is sufficient reason
to give him a buy-out right towards the small land owner? Another question is how to appraise the land?
What if the price increases dramatically in 10 years? The reasons for a price increase can vary. It can
be a constant price increase in this particular part of the country, expected mining activities, expected
development of the surroundings, etc. The reasons can be known to the big owner, to the small owner,
to both or to neither of them.
Knowledge of the factors influencing the price development can be decisive for parties’ behavior.
To summarize this example, the author does not believe that the economic reasons of the big owner are
sufficient reason to take ownership rights from the small owner. At the same time, it is not possible to
state a fair price considering the future price development so that no damage is caused to one of the
land owners. The author does not assume that the big land owner would agree to indemnify the small
land owner if the price of the land increases within 10 years dramatically and vice versa (such an
agreement could be concluded in a particular contract, but such a solution is probably not a proper one
for a legislator).
Moreover, the small owner can have a positive side effect. E.g. his land with boundaries in the
fields stops erosion. Small shareholders can spend their money in their town and support the local
economic, or improve their pension financial sources (especially if we admit that pension funds are not
so trustworthy).
The above-mentioned example sets another question - where is the border for protection or
expansion of the big owner? What is still acceptable and what is not? If we admit moving the borders of
ownership protection in favour of the big owners (of the land or of the shares), we breach the principles
and keep a free field for further “border moving” in favour of the big players. This is not in compliance
with the equal treatment principle and can cause damage, especially to the middle class in the future.
3.3

Moral Aspects - Is Squeeze-out Fair?
In connection with moral questions, it is possible to polemicize about fair play of minority and
majority shareholders. Relations in a joint stock company are purely business relations. However, even
in business, certain moral rules should be kept.
With respect to the moral side, the author would like to point out two facts:
1. The majority shareholder has much better access to information and he can influence the
financial state of the company for several years in a wished way. As a result, majority shareholders can
plan and in reality also perform squeeze-outs in a time when the value of the share is low, but growth of
value of the company can be expected (otherwise, the majority shareholder would not invest in a
squeeze-out). Based on the above, the minority shareholder can be squeezed-out against much smaller
financial means and out of his business plan at an improper time. Thus, for a minority shareholder
(small investor), it is impossible to predict the future of the business or to make a proper business plan.
Any prediction of business is risky and unexpected situations arise nevertheless. However, legislative
rules should not support such uncertainty taking small investors out of the game.
2. A second moral problem is specific to the Czech and Slovak Republics and relates to voucher
privatization. Due to the limited scope of this article, this theme will not be analyzed in detail. The point
is that there was a property distribution scheme after the fall of socialism in Czechoslovakia, through
which citizens were able to acquire shares of joint stock companies. Most of the companies went
bankrupt. However, a relatively high number of persons have kept their shares since the time that the
squeeze-out has been introduced. In the Czech Republic, hundreds of squeeze-outs were performed
due to legislation stipulated in favour of the majority shareholder (the legislation has been amended as
the rules were declared unconstitutional14).

16 E.g. in Austria, Czech Republic, etc.
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4

IS SQUEEZE-OUT EFFECTIVE? DOES IT SOLVE THE PROBLEMS BETWEEN MINORITY
AND MAJORITY SHAREHOLDERS?

When considering the effectiveness of the squeeze-out in the Slovak Republic, it must be noted
that there have been only 4 squeeze-outs approved by the National Bank of Slovakia (while in the
17
Czech Republic there were hundreds of them ). Rules set by Slovak law are relatively strict, even
within the bounds dictated by the Takeover Bids Directive. On the other hand, the current law does not
provide for a legislative means of solving the problem of minorities abusing their rights in the company.
The creativity of “professional” minorities is unlimited when suing the company. Petitions claiming null
and void general meetings are the most popular, due to the low court fees (while suing damages is not
widely used, due to more complicated reasoning of damage, but also due to the high court fees
depending on the amount of the damages).
4.1

Abuse of Minority and Majority Rights
Abuse of rights of the majority as well as the minority is prohibited in Section 56a of Slovak Act
No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended. However, this provision is not alive yet, as courts
do not use abuse of minority rights in their decisions. Reasoning based on abuse of rights is relatively
complicated as the border between misuse and abuse of a right is not so clear. Due to
a lack of decisions of higher courts, judges on lower levels risk receiving “bad points” within their
evaluation process (also depending on how many decisions were returned in appellate procedure by
higher courts).
5

WHAT ARE SOLUTIONS (IDEALLY IN COMPLIANCE WITH THE “LEAST RESTRICTIVE
MEANS TEST“)?

Finding the proper solution is difficult, and it is also hard to decide whose rights to harm in
business. The author understands that a well running business is a key factor for general welfare. At the
same time it is understandable that majority shareholders (and their lawyers) wish to keep and spread
the squeeze-out as a proper way of solving the problems described above. Based on the above, the
author is skeptical about the question of replacing the squeeze-out by other means, as they would not
bring about such a clear result (i.e. as connected with 0% of minority shareholders).
Nevertheless, the following steps should be analyzed:
1. Decrease transactional (agency) costs to a minimum.
Research should show the structure of transactional costs. Based on this, rules of co-existence
of minorities and majorities should be adjusted. In this era of electronic communication, it is not
necessary to convene traditional general meetings, to send invitations by regular mail, etc. In the Slovak
Commercial Code, such provisions already exist (Sections 190d of the Commercial Code). It should be
analyzed whether companies use them to reduce transactional (agency) costs.
2. Reconsider the rights of minorities concerning the real power to change decisions of the
majority shareholder.
Once corporate law stipulates a 51% majority for election to the board of directors, there is no
reason to give minorities the right to nominate their own candidate to the board of directors. The only
interest of the minority shareholder is to avoid the tunnelling of the company. It is also questionable as
to what difference there is between a minority shareholder holding 3% or holding 20% (if the remaining
shares are held by one majority shareholder), if corporate law stipulates a voting majority on much
18
lower numbers (e.g. 51% or 2/3, etc.) .
3. To effectively use the provisions on the prohibition of abuse of minority shareholders rights.
The legislation could stipulate the right of the court to declare that the majority shareholder has the right
to buy-out the shares of the minority shareholder, if the minority shareholder is repeatedly abusing his
rights. Even if this solution is not as fast as a squeeze-out, it is in compliance with the principles of
settlement of co-owners in civil law. i.e. if there is a squeeze-out, then based on the particular reasons
(an on-going abuse of rights by minorities, no real personal involvement/working participation in limited
liability company, etc.) the court decision is reached.
4. To introduce call option and put option rights in the legislation and assimilate them into the
internal documents of the companies.
It is in compliance with civil law to regulate future relations and to conclude future contracts.
Particular legal regulation in this circumstance is proper as general provisions on future contracts do not
fit sufficiently (e.g. due to lapse of time period, many transfers of shares, etc.)

17

http://www.in-server.cz/storage/Special_2vytesneni.pdf
We can admit that percentage correlates with the percentage for the sell-out right where the minority shareholders may be required
to sell their shares to majority shareholder.
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5. To find the power at the EU level/court level to re-consider the matter again based on
research of real economic data and decide whether the economic reasons should prevail over the
legal/moral reasons.
At the same time, constitutional courts could find the power to reason their decisions on
squeeze-out properly and not to reason in favour of squeeze-out just from the certain fear of going
against the EU.
6

POSSIBLE PROBLEMS

The author admits that finding new solutions would cause problems, these among others:
1. Corporate groups and tax context - how much would a change influence motivation to invest
in a particular country?
2. How to effectively provide supervision over property/value transfer from the company? How to
avoid tunnelling? (This is a question nevertheless.)
3. Speed and fair judicial trials, and uncorrupted judges are necessary to perform suggested
solutions. However, in Middle and Eastern European countries, independent and speedy trials are still a
problem. i.e. achieving justice for a majority or minority shareholder would be time-consuming. On the
other hand, if corruption is an issue, a squeeze-out cannot be a fair solution (even if we admit it should
be more or less fair).
7

CONCLUSION

The current Slovak legal regulation of the squeeze-out of minority shareholders is not an
effective means for solving problems between majority and minority shareholders. Its stipulation is very
narrow and does not help a majority shareholder squeeze-out minorities acting as “professional troublemakers”. At the same time, a squeeze-out as such, does not keep the principles of protection of
ownership; it moves the borders of such protection in favour of big owners without setting new borders
that must be kept in the future. This moving the borders of ownership protection without
theoretical rules is the biggest problem of the squeeze-out, as it opens the door for further
changes in ownership civil law protection. Solving tensions between majority and minority
shareholders should be left in the private law zone (agreement and regulation in corporate documents,
e.g. through incorporated call-option and put-option rights). The state should only regulate or punish
abuse of the rights by minority or majority shareholders. Otherwise, the squeeze-out limits the possibility
of small investors (including middle class) to make investment decisions, punishes minority
shareholders and still does not give to majority shareholders sufficient means to fight against
“professional trouble-makers” – minorities harming the company and extorting the majority shareholder.
Last but not least, an open discussion on the values of society should be opened to decide whether an
“easier life” for “big investors” is sufficient reason to weaken the protection of minorities’ ownership.
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FINANCIAL ASSISTANCE AND ITS LIMITS UNDER SLOVAK LAW
AND EU LAW1
Ivan Kisely
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Právna úprava finančnej asistencie predstavuje pravidlá obmedzujúce spoločnosti pri
poskytovaní úverov alebo zábezpeky tretím osobám, ktoré v nich zamýšľajú nadobudnúť akcie.
Rámcová právna úprava na úrovni EÚ, ako aj jej implementácia v jednotlivých členských štátoch je
však predmetom častej kritiky, nakoľko tieto pravidlá zvyšujú náklady aktérov pri korporátnych
transakciách, nemajú tak jednoznačné odôvodnenie ako iné nástroje slúžiace princípu zachovania
kapitálu a zároveň, paradoxne, nie sú dosť účinné, aby zabránili neželaným úkonom vo vzťahu k
majetku spoločností. Príspevok sa zaoberá aktuálnou právnou úpravou EÚ, SR, ČR a Spojeného
kráľovstva, existujúcimi kritickými argumentmi a v závere perspektívou ďalšieho vývoja.
Kľúčové slová: finančná asistencia, zachovanie kapitálu, Druhá
spoločnostiach, zodpovednosť štatutárnych orgánov, ochrana veriteľov

smernica

o

obchodných

Abstract: The financial assistance rules are a set of rules restricting companies in providing loans or
security to third parties wishing to acquire their shares. The framework regulation at the EU level, as
well as its implementation into the individual national laws is however subject to frequent criticism,
because the rules increase the costs of stakeholders in corporate transactions, their justification is not
quite as unambiguous as in the case of other capital maintenance tools and, paradoxically, they are not
effective enough to prevent undesirable conduct in relation to the company's capital. This paper deals
with the current law in place at the EU level, in Slovakia, Czech Republic and UK, existing criticism and
in conclusion with perspectives of further development.
Key words: financial assistance, capital maintenance, Second Company Law Directive, director
liability, creditor protection
1

INTRODUCTION

Financial assistance in the corporate sense of the word is a widely discussed concept of
company law. On the one hand, it is perceived favourably as a useful element in the toolbox of
company law helping to guard the maintenance of company's capital and protect its creditors and
shareholders. At the same time, it attracts criticism for being too restrictive in relation to some common
corporate transactions (e.g. leveraged buyouts) and simultaneously not effective enough to prevent
actions that it seeks to prohibit. In any case, financial assistance is a sufficiently complex phenomenon
with tangible repercussions on corporate practice to warrant an analysis of its purpose, effectiveness,
exemptions and reasons for criticism.
This paper first outlines the concept of financial assistance, focusing on its definition, legal
sources and origins and its purpose. It then moves on to elucidating exemptions from the financial
assistance rules and on the consequences of their breach. It also shows on some examples the effect
of the rules on legal practice. Finally, it summarizes the criticism aimed at the rules.
2

CONCEPT OF FINANCIAL ASSISTANCE

In order to understand the implications and purpose of financial assistance, it is necessary to
define what is meant by the financial assistance in the corporate sense of the word. For the sake of
completeness, we would like state upfront that as in many other languages, in English the term
“financial assistance” also has a more generic meaning, i.e. any funds provided by one person or entity
to another for any purpose. Nevertheless, in this article all references to financial assistance shall be
references to the meaning of this term in company law, as explained below.

1
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3

DEFINITION OF FINANCIAL ASSISTANCE

Neither Slovak law nor the Directive contain an explicit definition of financial assistance. Instead,
they both directly define the type of conduct that is prohibited under these rules (see chapter 2.2).
Nevertheless, the wording of the prohibition of financial assistance implicitly contains a definition
thereof. Thus, financial assistance could be defined as conduct, whereby a public company advances
funds or make loans or provides security to a third party, with a view to assisting that third party to
acquire its shares. In other words, the target company that is intended to be acquired assists the
acquirer either by direct financing or by providing security.
In contrast, the national regulation of financial assistance in the United Kingdom contains an
explicit definition of financial assistance. Section 677 of the Companies Act 2006 (CA 2006) defines
financial assistance as follows:
In this Chapter “financial assistance” means
a) financial assistance given by way of gift,
b) financial assistance given (i) by way of guarantee, security or indemnity (other than an
indemnity in respect of the indemnifier's own neglect or default), or (ii) by way of waiver,
c) financial assistance given (i) by way of a loan or any other agreement under which any of
the obligations of the person giving the assistance are to be fulfilled at a time when in
accordance with the agreement any obligation of another party to the agreement remains
unfulfilled, or (ii) by way of the novation of, or the assignment (in Scotland, assignation) of
rights arising under, a loan or such other agreement, or
d) any other financial assistance given by a company where (i) the net assets of the company
are reduced to a material extent by the giving of the assistance, or (ii) the company has no
net assets.
The above detailed definition refers to a number of terms and concepts that are themselves
defined in the CA 2006, for example "net assets" under section 677(2) and distributable profits in
section 683(1) of CA 2006.
It is evident that the above definition is rather broad. In fact, the concept of financial assistance
as defined in English law it is broader than the one contained in the Directive in terms of a larger
number of transactions falling under the ambit of financial assistance rules than is the case under EU
law. This is of course legitimate, given the fact that under the construction of EU law Directives provide
merely a minimum threshold, whereby individual member states are free to adopt stricter and more
detailed rules.
Under Slovak law, the restrictions are considered "substance over form". In the financing of the
share purchase, it is not relevant how the legal title is formally identified, but rather what its content is.
The purpose of providing funds does not have to be explicitly mentioned in the legal title; nevertheless,
if the facts of the case will cause its classification under section 161e, the legal effects will kick in
regardless of the knowledge of the debtor that he acted contrary to the law when he accepted advance
2
payment, loan or credit from the company whose shares it acquired. At the same time, the fact whether
the company and its bodies had or should have had knowledge about the illegal purpose of the use of
funds, can be decisive for establishing liability of members of the board of directors for damage caused
3
to the company by entering into an agreement that contravenes [rules on financial assistance].
4

ORIGINS OF THE FINANCIAL ASSISTANCE RULES

In Slovak law, the regulation of financial assistance is contained in section 161e of the
Commercial Code. The general ban on financial assistance is explicitly spelled out in section 161e(1) as
follows: "In connection with the acquisition of its shares by third parties, the company shall not be
allowed to provide any advances, loans, credits or securities to such parties.".
This section had been added to the Commercial Code with effect from 1 January 2002, as a part
of a larger reform of company law, the aim of which was to bring Slovak law in line with the EU
company law at the time.
Therefore from the point of view of Slovak law as well as the national law or the majority of other
member states, the prohibition of financial assistance has its origins in the European Union law. More
specifically, it is Article 23 of the Second Company Law Directive that prohibits financial assistance, or,
better said, allows it under certain conditions. Nevertheless, taking a broader look, the earliest statutory
regulation of financial assistance comes from England.

2
3

PATAKYOVÁ, M. Obchodný zákonník. Komentár, p. 490
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4

Using as its springboard the ruling in the case of Trevor v Whitworth (which stated that a
company is prohibited from acquiring its own shares), the Green Committee recommended the inclusion
of financial assistance rules in the 1929 Act, which was re-enacted with amendments in the 1948 Act. It
is thus the UK national law that served as inspiration for the EU (EC at the time) legislator when drafting
5
the Second Company Law Directive.
5

PURPOSE OF FINANCIAL ASSISTANCE

The purpose of financial assistance rules has not been explicitly spelt our in the directive. As
indicated above, it is often assumed that financial assistance rules are derived from the rules
concerning company's acquisition of its own shares. Such assumption is often based on the argument
that by including statutory sections governing the former in the same chapter of a law as rules setting
out the latter, the legislation implicitly confirms their relation and interconnection. In a similar vein, many
6
textbooks on company law include financial assistance in the chapter dealing with capital maintenance.
However, the perception that financial assistance rules are derived and closely related to the
prohibition of purchase of own shares has been subject to considerable criticism. Financial assistance
law is best seen as an offshoot of the capital maintenance regime because it has only a limited overlap
7
with the idea that a company should maintain its capital. If one looks at the transaction from the
accounting point of view, in the case of financial assistance the company's assets are left untouched:
there is no danger of seeing the capital impaired by including worthless stock among its assets, as the
company acquired no stock. The only movement one sees on the balance sheet is that a loan is
8
granted which comes in lieu of cash or other liquid assets.
Regardless of whether one agrees that the prohibition of financial assistance is based on the
same principle as prohibition of acquiring own shares, as a matter of fact, capital maintenance is usually
quoted as one of the purposes of the very existence of financial assistance rules. The reasoning goes
as follows: as the law forbids shareholders to directly withdraw their capital, the prohibition should be
extended to indirect withdrawals, e.g. by granting loans for the purpose of acquiring the company’s
shares. The rule was sometimes read as an attempt to combat “fictitious capital”: as the funds were
originating from the company's account – and not from the shareholder – and were reinvested in the
9
company, they would not have effectively contributed to the formation of the capital.
Another purpose is the control of directors. Under section 191(1) of the Slovak Commercial Code
the decision on the granting of a loan, credit or security by the company is in the hands of the board of
directors, unless the articles of association of the company in question specifically state that it is the
supervisory board or general meeting that should decide. Thus, the purpose of [ban on financial
assistance] is also the protection of the company and its assets against abuse by members of the board
of directors (for example by financing the purchase of shares by persons acting in the interest of the
board members), i.e. ultimately preventing board members from acquiring control of the company using
10
the company’s resources. Given that in most jurisdictions it is the directors who decide on and signed
loan agreements on behalf of the company (sometimes subject to a notification/approval duty of the
general meeting), the control of directors appears to be not jurisdiction-specific.
The third often quoted purpose of financial assistance rules is the regulation of financial markets.
It is directed against artificial manipulation of market price of a company's shares. Chobola outlines two
scenarios, in which this could happen: first, in an acquisition where the bidder's shares should constitute
consideration. Thus the bidder will logically strive to make its bid more attractive and the provision of
financial assistance could temporarily increase the value of its shares. The second case concerns the
manipulation with the target company's price. The provision of financial assistance could temporarily
11
increase the price of shares and thus frustrate the takeover bid.
6.

EXEMPTIONS FROM THE FINANCIAL ASSISTANCE RULES

a.

Exemption for private companies
As already mentioned indicated above, the regulation of financial assistance in the national law
of most EU member states stems from the Second Company Law Directive. This directive applies only
to public limited liability companies. However, in several member states, public and private companies
4

Trevor v Whitworth (1887) 12 App. Cas. 409, HL
DAVIES, P. Principles of Modern Company Law, p. 342 – 343 (paraphrased)
For example, Dine and Koutsias (2009) and Davies (2008)
7
FERRAN, E. Place for creditor protection [...], p. 9
8
WYMEERSCH, E. Article 23 of the second company law directive [...], p. 742
9
Ibid., p. 734
10
OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Komentár. p. 761
11
FERRAN, E. as quoted by CHOBOLA, T. K zákazu finanční asistence akciových společností
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are regarded as largely interchangeable; therefore, several member states have extended the rule to
12
the private companies as well, however, with some significant restrictions.
Under Slovak law, rules on financial assistance apply only to public companies – the joint-stock
companies (in Slovak: akciová spoločnosť). This is evident from the fact that financial assistance is
regulated in section 161e of the Commercial Code, which belongs to the chapter of the code that
applies only to joint-stock companies.
In contrast, under Czech law, financial assistance rules also apply to limited liability companies
(section 120a of the Czech Commercial Code), although the "whitewash" rules for its legal granting are
somewhat more liberal than is the case for joint-stock companies.
b.

Further exceptions, including assistance permitted under the amending directive
As a result of the amending Directive No. 2006/68/EC, which amended the Second Company
Law Directive, the conditions for the provision of financial assistance have been relaxed. Under the
current wording of Article 23, member states may adopt laws that will permit financial assistance,
whereby conditions under paragraphs 2 to 5 of Article 23 must be met. Such conditions include:
a) fair market conditions, especially with regard to interest received by the company and with
regard to security provided to the company for the loans and advances;
b) investigation of the credit standing of the third party (who will be provided assistance);
c) the transactions shall be submitted by the administrative or management body to the general
meeting for prior approval, with specific rules for quorum and majority;
d) presenting to the general meeting and publishing in a public registry a written report,
indicating the reasons for the transaction, the interest of the company in entering into such a
transaction, the conditions on which the transaction is entered into, the risks involved in the
transaction for the liquidity and solvency of the company and the price at which the third
party is to acquire the shares;
e) the aggregate financial assistance granted to third parties shall at no time result in the
reduction of the net assets below a minimum amount specified in the Directive;
f) acquisition of or subscription for shares of a company from financial assistance provided by
such company shall be made at a fair price.
The above list of conditions reveals that it might not be simple for companies to comply with all
requirements before financial assistance can be legally granted. Indeed, some experts have expressed
doubts about the actual usefulness of such “relaxation” of the regime of financial assistance. For
example, Ferran criticises especially the conditions that prior approval of the general meeting be sought
arguing that “The time-critical and commercially sensitive nature of many corporate finance transactions
is likely to mean that obtaining transaction-specific ex ante shareholder approval is often simply not
feasible, particularly for listed companies with widely dispersed shareholdings. Thus, this condition is
likely to reduce significantly the practical usefulness of the proposed relaxation of the ban on financial
13
assistance.”
There are two further situations, in which financial assistance is permitted: the first one is in
relation to transactions concluded by banks and other financial institutions in the normal course of
business and the second one to transactions effected with a view to the acquisition of shares by or for
the company's employees or the employees of an associate company. These two exceptions are
reflected in section 161e(2) of the Slovak Commercial Code. However, these transactions equally must
not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of minimum legal capital and
obligatory funds.
c.

Whitewash procedure
In some jurisdictions, the granting of financial assistance is possible if certain specific conditions
have been complied with. This has been traditionally known as the "whitewash" procedure, i.e. a set of
steps, the compliance with which made the financial assistance legal. Such procedure was contained in
the Companies Act 1985 and pertained to the granting of financial assistance by limited liability
companies. However, it has not been transferred into the Companies Act 2006, given that under this act
financial assistance rules no longer apply to LLCs.
Czech law has witnessed different development. The financial assistance rules, including the
whitewash procedure, exist both under the currently effective Commercial Code and under the new
Corporations Act that will be effective as of 1 January 2014, although the new act has further simplified
them. The whitewash conditions since January 2014 will relate to the assistance being provided "under
fair conditions", the director will prepare an explanatory report with justifications, which must be
approved by the General Meeting and filed with a public register (section 200).

12
13
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- 973 -

7.

IMPACT OF FINANCIAL ASSISTANCE RULES AND THEIR CRITICISM

a.

Consequences of breaching financial assistance rules
The Directive does not stipulate the legal consequence for breaching financial assistance rules,
thus the regulation is left to each member state individually. It should be stated upfront that the
sanctions (criminal or administrative) imposed on directors are not the subject of this paper.
While neither the Slovak Commercial Code, nor the Czech Commercial Code explicitly lay down
the consequences of transactions entered into in breach of the financial assistance rules, in both
jurisdictions section 39 of their respective Civil Code applies, which states that a legal act whose
content or purpose violates or avoids the law or contradicts good morals, is invalid.
Rychlý ponders whether it is correct that each transaction that is not "entirely" in accordance with
the relevant sections of the Commercial Code be absolutely invalid. He showcases a problem that
arises in the legal practice: a bank provides acquisition loan and accepts security from the target
company (or its controlled entity). However, later a court would rule that such security had been
provided in contradiction with the ban on financial assistance and thus the bank would "become" an
unsecured creditor. Uncertainty concerning sanctions that would be imposed on entities breaching
financial assistance rules thus leads to decreased accessibility of acquisition financing and […] search
14
for costly solution of loan structures that eliminate the risk of invalidity.
An alternative model would be sanctioning the breach of financial assistance rules not with
invalidity of the relevant legal acts, but rather the liability of directors of the company providing financial
assistance for all damage incurred by the company itself, its shareholders and its creditors. However,
this would imply that financial assistance per se is allowed in all cases where no damage arose – i.e.
where the liquidity of the company had not been jeopardized. However, this would be at odds with the
principle that while the implementation of directives is at the discretion of member states, nevertheless,
15
such implementation must be capable of attaining the objectives sought by EU law. In relation to the
"whitewash" procedure that enables Czech limited liability companies to provide financial assistance
subject to certain conditions Dědič states that the breach of one of the conditions should not necessarily
result in the invalidity of the entire agreement, but rather merely in the invalidity or a particular provision
– e.g. the provision concerning the interest rate that has not been set at arm's length, which is one of
16
the conditions.
The regime of invalidity as a sanction for the violation of financial assistance rules compares well
with the rules for the acquisition of own shares by a company. Under section 161b(2) of the Slovak
Commercial Code, the sanction for acquiring own shares without having complied with the statutory
requirements results in the obligation of the company to transfer the shares within one year since the
acquisition, failing which, the company is obliged to decrease its registered capital and eliminate the
corresponding number of shares. Only if the company fails to comply with this "grace" measure, will it
stand the risk of a court ordering its winding up with liquidation, following another grace period that the
company may use for remedy.
b.

No rationale for existence
The first and principal reason for criticism of the financial assistance rules is that there is simply
no clear unambiguous rationale for their existence. This is of course problematic, because these rules –
with varying degrees of restriction in the individual national laws – limit the free will of a company (acting
via its directors) and consequently also of the shareholders, to dispose of its assets in a way that it sees
fit.
A number of critics of the very existence of financial assistance rules correctly point out that
there are other tools and concepts in place that serve the same purpose that financial assistance
attempts to fulfil. For example, Havel says that “another argument against distinguishing [between
a loan for the purpose of acquiring shares and any other loan by the target company] is the fact that the
statutory body that takes a decision to execute the agreement in question must act with due managerial
care at all times, regardless of what type of agreement it is executing. This argument applies in full
extent to the Slovak law too. Under section 194(1) of the Slovak Commercial Code Members of the
board of directors are obliged to execute their powers with due care, which includes the obligation to
exercise their powers with professional care and in accordance with the interests of the company and all
its shareholders. In particular, they are obliged to obtain and take into account in their decision-making
all available information relating to the subject of their decision, […] and while exercising their powers,
must not give priority to their own interests, the interests of only certain shareholders or the interests of
third parties over the company’s interests.
14
15
16

RYCHLÝ, T. Tzv. zákaz finanční asistence: česká úprava a evropské perspektivy, p. 142
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c.

Restriction of transactions and increase of transactional costs
Mandatory legal capital rules may sometimes add to transaction costs where economically
valuable transactions have to be ingeniously structured so as to avoid an intrusive rule. The ban on
companies providing financial assistance for the acquisition of their own shares is often criticised on this
17
ground.
The classical example is the so-called Leveraged Buy-Out. Put simply, a leveraged buy-out
(LBO) is an acquisition of another company which besides equity is also funded via external resources,
such as a loan (the term "leveraged" refers to the use of external financing), whereby it is the assets of
the target company that are often used as a security for such external financing. As Ferran put it “Article
23 of the Second Directive […], , appears to strike at the heart of LBOs because the economic structure
of these transactions depends on being able to use the acquired company’s assets as security for the
debt financing incurred to effect the acquisition but the ban is (seemingly) a blanket impediment to using
target company assets in that way. The underlying goals of financial assistance law, as embodied in
Article 23, extend beyond creditor protection in that they also embrace protecting shareholders from
18
abusive conduct by controllers in takeover situations. While the actual effect of financial assistance
rules on dampening the LBO activity is questionable (see 4.4. below), undoubtedly a legal framework
that prohibits, at a principal level, the legal mechanism that is supposed to drive the LBO activity,
inherently discourages at least some of the stakeholders from using LBOs.
Another example, a less conspicuous one, is break fees. Break fees are fees that have to be
paid by the target company to bidders, if for certain pre-agreed reasons the ongoing transaction
(acquisition of the target company) does not happen. In a recent judgement Paros Plc v Worldlink
19
Group Plc , the High Court considered whether break fees in heads of terms constitute unlawful
financial assistance. The court held that, although it is not clear whether a break fee is always financial
assistance, in this case, at the time when the transaction was structured as a share acquisition, the
break fee was "smoothing the path to the acquisition of the shares" and therefore amounted to unlawful
"other financial assistance" (at least unless and until the target company re-registered as a private
20
company) and had a material effect on the net assets of the target.
d.

Ineffectiveness of rules
While on the one hand, the financial assistance rules are criticised for increasing the
transactional costs and discouraging certain types of transactions, at the same time (and paradoxically),
they are also subject to criticism for failing to effectively prevent types of conduct that they are supposed
to protect against. Once the actual empirical data is reviewed, even the notorious example of leveraged
buyouts is much more an epitome of ineffectiveness and bypassing of financial assistance rules, than
their restrictive effect. In the words of Enriques, "the sheer volume of private equity buyouts in Europe
indicates that the hindering effect of Article 23 cannot be as great as is often contended […]. In the last
21
few years the European buyout market has grown even bigger than that of the US. With the benefit of
hindsight we now that these words voiced in 2005 have been skewed due to the global economic crisis,
nevertheless, this does not vitiate the fact that the legal regulation of financial assistance does not have
22
a tangible effect on the volume of LBOs.
The reasons why financial assistance restrictions do not always "bite" as effectively as foreseen
or intended is a combination of exceptions embedded in the legal rules themselves (see chapter 3 of
this paper) and corporate schemes crafted specifically to avoid the rules. One such often discussed
scheme is the use of mergers. Rychlý describes a structure used frequently in the Czech Republic as
follows:
i. The buyer sets up a holding company under Czech law, which usually does not carry out
any business activity and its only purpose is the acquisition of shares in the target company.
ii. The buyer acquires financing for the acquisition (either intra-group from another entity or as
a short-term loan), it uses the holding company to buy the shares of the target company;
iii. Acquisition costs of the buyer are refinanced on the basis of a bank loan, whereby the bank
receives security only from the holding company (and/or companies controlling the holding
company);
iv. The holding company will undertake in the loan agreement that it will (i) merge with the
target company, with the holding company being the surviving entity; and (ii) following the

17

FERRAN, E. Place for creditor protection [...], p. 9
FERRAN, E. Regulation of Private Equity […], p. 20
Paros Plc v Worldlink Group Plc [2012] EWHC 394 (Comm)
20
PATRICKSON, R.: When do break fees constitute unlawful financial assistance?
21
ENRIQUES, L. EC Company Law Directives and Regulations: How Trivial Are They? P. 30
22
Based on data from Standard and Poor's volume of LBOs reached peak in 2006, with slow decline in 2007 and then plummetted
extremely in 2008 and 2009, followed by a rise in 2010.
18
19
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merger, the holding company will provide additional security to the bank, especially pledge
23
over assets originally owned by the target company.
Nevertheless, even the authors who conclude that there are too many "ways around" the
financial assistance rules for the rules to be really effective (such as Ferran, Enriques, Wymeersch and
Rychlý) agree that such rules are still to be considered as restrictive, because the need to find
alternative structures is complicated, time-costly and expensive.
8.

CONCLUSION

Financial assistance rules are a result of the same legal thinking that has spawned many useful
concepts protecting capital maintenance. Nevertheless, from an accounting, legal and commercial point
of view, there are a number of reasons why it should be treated differently than the other capital
maintenance tools – either further relaxed or eliminated, whereby the elimination of the rules could be
compensated for in asset distribution rules and by greater use of solvency and liquidity tests.
As it currently stands, financial assistance rules are subject to three-pronged criticism for (i)
being not sufficiently justified; (ii) increasing costs of certain corporate transactions; and (iii) at the same
time, not being effective enough to prevent stakeholders from bypassing the rules.
However, the discussion on reasons for the reform of financial assistance rules does not exist in
a vacuum; inevitably, it must be linked with the discussion on the future of capital maintenance rules
and the concept of legal capital as such.
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INSTRUMENTS OF RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE
CRIMINAL PROCEDURE OF SERBIA
Darko Dimovski
Ivan Ilic
University in Nis, Faculty of Law
ABSTRACT:. On the basis of the international documents and the reform of the criminal legislation,
juvenile criminal law was enacted in some countries suffered significant changes, in the last decades of
the twentieth century. These changes are manifested in the way of the state responses to the juvenile
crime. The basis of this reaction makes the country's wider application of the opportunity principle in
juvenile criminal proceedings, as well as the use of the diversion and a alternative models of the
criminal sanctions. Neither the state of Serbia did not remain "immune" to such trends. In this paper, the
theoretical framework of the restorative justice has been represented, and then an international
regulations in connection with this concept. After that, the authors have been analyzed the legal and
application aspect of the restorative justice instruments in the domestic legislation. The Emphasis is on
the process of mediation, which substantially corresponds with the essence of the idea of the restorative
justice. After that, the use of mediation in the juvenile criminal proceedings and in the execution of the
criminal sanctions have been analyzed. In the final part of the paper, the authors have been proposed a
solutions that would contribute to the future promotion of wider use of the restorative justice instruments
and a benefits that would be achieved.
КEY WORDS: restorative justice, correctional orders, mediation, alternative measures
1. INTRODUCTION
th

The last decades of the 20 century bear witness of the adoption of numerous legal provisions in
1
2
which juvenile criminal law was acknowledged as an independent positive law discipline. Juvenile
criminal law is defined as a body of legal rules which determine the criminal law status of minors either
3
as perpetrators or as victims of criminal offences. It may also be construed as a system of legal rules
establishing the system of criminal sanctions against juvenile offenders as well as the proceedings for
imposing a sentence and the enforcement of criminal sanctions by competent state authorities. Owing
to these definitions, juvenile criminal law exceeds the boundaries of substantive criminal law because it
includes the legal provisions which are contained in the criminal procedure and the criminal
enforcement law.
In the Republic of Serbia, juvenile criminal law was formally made an independent positive law
discipline in 2005, upon the adoption of the 2005 Juvenile Offenders Act (the Act on Juvenile Criminal
4
Offenders and Criminal Protection of Minors). Thus, juvenile criminal law finally stood apart from the
Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Criminal Sanctions Enforcement Act.
1. DIFERENT VIEWS ON THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE
1

In 1896, Norway passed an act regulating a special treatment of children. The first juvenile court was
established in Chicago in 1899. Eventually, the first comprehensive legislation on juvenile offenders was
adopted in Canada in 1908. Citation based on: BUZAROVSKA G., Maloletnička pravda - od
retributivnosti do restorativnosti, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju (Juvenile Justice –
from Retributivism to Restorativism), Macedonian Journal of Criminal Law and Criminology, no. 3,
Skopje, 2006, p. 114)
2
JOVASEVIC D., Novine u krivičnom zakonodavstvu o maloletnicima u svetlu restorativne pravde
(Novelties in the Juvenile Criminal Legislation in the light of Restorative Justice), Temida, no.1, the
Serbian Victimological Society and Prometej. Beograd, 2007, p.15
3
JOVASEVIC D., Krivično pravo - opšti deo (Criminal Law - General Part), Filip Višnjić, Beograd,2006,
p. 295
4
The 1860 Criminal (Penal) Code of the Principality of Serbia comprised some special provisions on
minors which introduced the criterion of establishing the minor’s mental capacity (to understand the
gravity of the act in the process of imposing punishment against young offenders. The 1929 Criminal
Code of the Kingdom of Yugoslavia also contained special provisions on juvenile offenders. For more
detail, see: KOSTIC M., MILADINOVIC - STEFANOVIC D., DIMOVSKI D.,: Izveštavanje o delinkvenciji
maloletnika u dnevnom listu ”Politika” od 1929-1933.godine (News Reports on Juvenile Delinquency in
the daily paper “Politika” from 1929 to 1933, Peščanik, Punta, Niš, 2009, pp. 171-174.
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Criminal law provides answers to the questions regarding which legal provision has been
violated, who violated the legal rule and which criminal sanction is to be imposed on the criminal
offender in order to achieve the purpose of a specific criminal sanction. Unlike the criminal law system
which is primarily aimed at retribution, restorative justice is intended to serve the interests of the criminal
offender, the injured party (the victim) and the community. Restorative justice enables the criminal
offender, the injured party and the community to come to a joint decision on the specific social response
to a particular criminal act. The basic features of restorative justice can be traced back to the culture of
the Maori tribe in New Zealand whose members used to organize tribal gatherings and discussions on
the committed socially dangerous act and collectively decided on the sanctions against the perpetrator
of such an act.
The term “restorative justice” is considered to have been introduced by psychologist Albert
Eglash in 1977. He thought that the criminal law incorporated three different systems. The first system
is based on retributive justice resting upon the system of punishment. The second system is the
distributive justice resting upon the therapeutic treatment of a criminal offender. The third system is
based on restorative justice whose goal is to repair the damage, loss or harm caused by the
5
commission of a criminal act.
There is no generally accepted definition of the concept of restorative justice. Every legal scholar
dealing with this subject matter provided his own definition of this concept. Thus, Tony Marshal defined
restorative justice as ““a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come
together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the
6
future.” The Norwegian criminologist Nils Christie considered a criminal offence to be a conflict; as
such, it is the “property” of those who are, in one way or another, involved in the conflict (the offender,
the victim and the community) rather than “belonging” to others (lawyers, the state) who “steal it away
from them” in the course of a criminal proceeding. As such, a criminal offence should be the ground on
which the interested parties shall reach a common agreement on the social response to (restitution for)
the committed criminal offence. Christie claimed that “the restorative justice is a better response to
crime because it includes a direct communication among all those involved in the conflict which
7
ultimately results in restitution.”
Howard Zehr and Harry Mika identified a number of “signposts” indicating the distinctive features
of the restorative justice process. For the participants in this process, the affected damage or harm is
much more important than the facts concerning the crime, the offender and the awarded criminal
sanction. Therefore, the legislator shall demonstrate a balanced amount of care both for the juvenile
criminal offender and for the victim. A juvenile delinquent should be encouraged to come to terms with
his wrongdoing, accept responsibility for the committed act, and demonstrate his willingness to repair
the wrong he has caused to others. In restorative justice, the criminal offender is required to meet some
specific requirements, which are realistic and practicable to achieve but which shall by no means be
regarded as a form of punishment. Zehr and Mika do not rule out the importance of the conventional
criminal proceedings but they consider that the society must be able to recognize a particular criminal
act and respond in an adequate manner, fully observing the dignity of each participant involved in the
8
process of restorative justice.
The Canadian Church Council on Justice and Correction is a coalition of eleven church
communities of Canada. In their opinion, the concept of restorative justice includes a large number of
different approaches to justice by which the society provides a more productive response to crime. The
Church Council considers that a successful operation of the restorative justice system implies meeting
five requirements. The first requirement is the free and voluntary consent and participation of all those
interested in a specific criminal act (including the offender, the victim, their families and the society). The
second one is the need to repair the damage, loss or harm cause by the committed criminal offence. In
due course, all the interested parties have to assume full and direct responsibility. Given the fact that a
criminal offence generally breaks up the community into two opposing sides, the restorative justice is
aimed at reinstituting the social unity. Last but not least, restorative justice has to empower the
community to prevent the prospective crime and eliminate the causes of criminal offences.
The attained level of cultural development in a society may also reflect the relationship of the
society towards juvenile criminal offenders. Considering the number of criminal offences committed by
5

COPIC S., Pojam i osnovni principi restorativen pravde (The Concept and the Basic Principles of
Restorative Justice), Temida, no 1., year 10, Prometej, Beograd, 2007, p.27.
6
KONSTANTINOVIC - VILIC., KOSTIC, M., Penologija (Penology), Sven, Niš, 2006, p. 101.
7
Citation based on: COPIC S., loc.cit.
8
KOSTIC M., Model restorativne pravde (The Restorative Justice Model), Law Faculty Journal,
Collection of Papers, Faculty of Law, University of Niš, Niš, 2003, pp. 218-219.
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minors as well as the structure of the committed criminal acts, the social reaction towards juvenile
offenders is much more lenient in comparison to the social reaction to crimes committed by adult
criminal offenders. Through the process of restorative justice, the state tends to include the community
into generating a response to juvenile crime. Restorative justice rests upon a number of principles:
1) to repair the damage, loss or harm and establish a balance disrupted by the commission of
the criminal offence;
2) to compensate the damage, loss, or harm caused to the injured party (victim);
3) to make conditions for the minor to assume responsibility for the committed act;
4) to provide assistance in the process of juvenile offenders’ rehabilitation and reintegration into
the society.
Whereas the criminal law is aimed at identifying which specific legal provision has been violated
by the commission of a criminal offence, restorative justice perceives a criminal act in terms of one
person’s violation of another person’s right. The primary focus of criminal law is to establish the degree
of culpability of the criminal offender at the moment of committing a criminal act (i.e. in the past)
whereas the focal point of restorative justice is to help the offender accept responsibility for the
committed act as well as for the assumed future commitments. In criminal proceedings, there is an
adversarial relationship between the criminal offender and the injured party (victim) but the needs of the
victim are generally disregarded. On the other hand, the restorative justice proceeding rests upon a
dialogue, mutual understanding, and meeting the victim’s needs and interests.
2. INTERNATIONAL LAW DOCUMENTS ON RESTORATIVE JUSTICE
In the last couple of decades, the international community adopted a number of important
documents on restorative justice. In 1989, the United Nations Organization adopted the UN Convention
on the Rights of the Child. The Convention (in Article 40 paragraph 3) envisages that the signatory
states (States Parties) shall seek to promote the establishment of legal provisions, proceedings, bodies
and institutions specifically applicable to children who are suspected or accused of committing a crime,
or established to have breached the criminal law. Concurrently, the signatory states are obliged to adopt
appropriate measures to deal with such children without resorting to criminal proceedings but in full
observance of their human rights and legal safeguards.
th
On 14 January 1990, the General Assembly of the UN adopted the Resolution on the Standard
Minimum Rules for Non-custodial Measures (known as the Tokyo Rules). This document encouraged
the Member States to endeavour to introduce and promote the use of alternative (non-custodial)
measures, with the primary objective to promote greater community involvement in the administration of
criminal justice without any discrimination on the grounds of race, color, sex, age, language, religion,
political and other opinion, national or social origin, social status or property, birth or some other status.
The Tokyo Rules prompted the states to develop a wide range of alternative (non-custodial) measures,
spanning from the pre-trial to the post-sentencing dispositions. The legal rules regulating the pre-trial
proceedings make provisions for the police, the prosecution service and other agencies dealing with
criminal cases to discharge a juvenile offender if they consider that it is not necessary to pursue the
criminal proceeding in order to protect the society, prevent further crime or ensure the observance of
the law and the victim’s rights. In minor cases, the prosecutor is entitled to issue an appropriate
alternative (non-custodial) measure. These Rules also oblige the competent judicial authority to obtain
relevant information on the social status of the juvenile delinquent. The juvenile court has a range of
non-custodial measures at its disposal:
1) verbal sanctions, such as a warning, a reprimand and a caution (admonition),
2) conditional discharge
3) status penalties
4) economic sanctions and fines
5) confiscation or a seizure order
6) restitution to the victim or a compensation order
7) suspended or deferred sentence
8) probation and judicial supervision
9) a community service order
10) referral to a disciplinary/correctional day-care center
11) home confinement (detention)
12) any other form of non-institutional treatment, and
9
13) some combination of the measures listed above.
9

KONSTANTINOVIC - VILIC S., KOSTIC M., Diverzioni modeli i alternativne krivične sankcije
primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom (Diversion Models and Alternative Criminal
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These measures are applicable only upon a prior consent of the juvenile offender. As the
primary objective of alternative measures is to reduce the offender’s relapse into criminal behaviour and
help his reintegration into the society, the state monitors and supervises the application of these
alternative measures. If the juvenile offender does not comply with the issued non-custodial measure(s),
an alternative measure may be modified (substituted by a more appropriate one) or revoked. In case
there are no other suitable alternative measures available, the juvenile offender may be awarded the
sentence of imprisonment.
10
The EU Economic and Social Council adopted the Resolution no. 1997/30
concerning the
implementation of juvenile justice. This Resolution (in Annex, Section II point 15) emphasizes the need
to develop diversion or other alternative measures which are to be implemented in the traditional
criminal justice system in order to avoid the recourse to the criminal justice system. The Resolution
promotes the informal dispute resolution which includes the juvenile offender, his family and the victim.
The ideas underlying restorative justice are also promoted in the documents adopted by some
regional international organizations. Thus, in 1987, the Committee of Minister of the Council of Europe
11
adopted the Recommendation R (87)20 on social reaction to juvenile delinquency. In this document,
the Member States are encouraged to develop diversion and mediation measures which would be used
by the public prosecution or the police (in case of being conferred the prosecution authorities) in order
to avoid the minor’s contact with the conventional criminal proceedings. In 2003, the Committee of
12
Ministers of the Council of Europe adopted a new Recommendation R (2003)20
concerning new
ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice. The Recommendation urged
for an increased number of alternative measures which are to become part the conventional criminal
proceeding, in compliance with the principle of proportionality.
2. RESTORATIVE JUSTICE IN SERBIAN CRIMINAL LEGISLATION
Yet, in keeping with the contemporary trends present in many other countries in the last few
decades and relying on the premises of the non-intervention theory, the Serbian Juvenile Offenders Act
has also envisaged correctional (diversion) orders as measures sui generis. These special measures
cannot be classified as criminal sanctions. They are defined as measures issued to the juvenile criminal
offenders by the competent bodies of authority on the basis of the prescribed statutory law and for the
purpose of accomplishing the objectives of the prescribed legal provision in the interest of the juvenile
13
criminal offender and the injured party (victim).
The Juvenile Offenders Act (Article 5 paragraph 1) provides for the application of one or more
correctional orders against a juvenile offender in case the minor has committed a criminal offence
punishable by a fine or a term of up to 5 years’ imprisonment. The primary objective of these
correctional (diversion) orders is to avoid the instigation of a criminal proceeding against a minor or to
suspend the initiated criminal proceeding, as well as to exert some correctional influence on the minor’s
proper development and to strengthen the minor’s personal responsibility for the committed act in order
to avoid minor’s relapse into crime. Regardless of the fact that correctional orders are measures sui
generis, they are aimed at accomplishing the general objective of all criminal sanctions as prescribed in
Article 4 of the Serbian Criminal Code (2006), which is the prevention of criminal acts which may violate
or endanger the values protected by the criminal law. The prerequisite for issuing any of these
correctional orders is the minor’s acknowledgement of culpability and his/her direct relation with the
committed criminal act and the injured party. This relation is characterized by the minor’s feeling of
remorse concerning the commission of the crime and the damage, injury, loss or harm caused to
another person, as well as by the minor’s willingness to apologize to the victim and eliminate the
detrimental consequences of his prior conduct. Once awarded, a correctional order may not exceed a
period of period of 6 months.

Sanctions against Juveniles in Conflict with the Law), Law Faculty Journal, Collection of Papers, Faculty
of Law in Niš, Niš, 2007, p. 97
10
See: http://rs.cest.gov.ba/index.php, accessed on 19.10.2009.
11
See: https://wcd.coe.int/com, accessed on 19.10.2009.
12
See: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70063, accessed on 19.10.2009.
13
RADULOVIC Lj., Vaspitni nalozi – alternativa sankcijama za maloletnike, Revija za kriminologiju i
krivično pravo (Correctional Orders – An Alternative to Juvenile Offenders Sanctions), vol. 46, bo.1,
Beograd, 2008, p.27.
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A correctional order against a minor may be issued by a competent public prosecutor for
14
juvenile offenders or a juvenile judge (or panel) specifically designated to adjudicate juvenile cases. In
case the minor has committed a criminal act punishable by a fine or a term of up to 5 years’
imprisonment, the competent juvenile public prosecutor may apply the principle of opportuneness when
the instigation of a criminal proceeding against a minor it is not considered to be opportune. Providing
that there is sufficient evidence (reasonable/probable cause) to believe that the minor has committed
the criminal act and taking into account the nature of the criminal act and the circumstances underlying
the commission of the crime as well as the minor’s background and personality, the juvenile public
prosecutor may decide not to institute a criminal proceeding against a minor; such a decision is
preconditioned by the consent of the minor and his parent(s), adoptive parent(s) or custodian, as well as
15
by a free and voluntary consent of the minor to comply with one or more correctional orders. Juvenile
Public prosecutor has 5 correctional orders available, specified in Article 7. JC. These are: One of the
particular importance for the subject of our work is - to enter the process of settlement with the injured
party in order to eliminate (fully or partially) the detrimental consequences of the committed act either by
restitution for damage/loss/harm, apology, community service or in some other way, from point 1. of the
Article 7. JC.
If the juvenile offender fully complies with the undertaken correctional order, the social welfare
centre (as the official custodianship authority) shall submit a report to the juvenile public prosecutor,
who is further obliged to issue a decision dismissing the criminal charges against the minor or
discarding the victim’s proposal to initiate a criminal proceedings against the minor. In case the minor
does not comply with the undertaken correctional order, or meets the requirements of the correctional
order only partially but to the extent which justifies the instigation of a criminal proceeding, the juvenile
public prosecutor will file a request (motion) with the competent court asking the for juvenile judge to
institute a preparatory proceeding.
Juvenile Public Prosecutor may also, during the preliminary proceedings, or after its
termination, to file a motion for suspending of proceedings against the juvenile, provided with the
minor's acceptance of one or more correctional orders, previously mentioned. If the juvenile judge
agrees with the proposal, the procedure terminates, provided that in case of disagreement the decision
is on the juvenile trial Chamber, within eight days (Article 70 JC).
According to the research which was conducted on a sample of 10 public prosecutions in
16
Serbia , it was applied 113, in 2008., and 202 correctional orders, in 2009. About 50% of the orders
waste to a correctional order - settlement with the victim (56 in 2008. and 121 in 2009.). An interesting
discrepancy between the statistics of the public prosecutions and the social welfare centers was
observed. However, the general conclusion is that correctional orders still participate in a very small
percentage of the total number of the criminal charges (3-5%), in comparation to the European average
17
of 20 - 30%. In the city of Nis in 2008. had not been subjected any correctional order . The reason, can
be primarily found in the lack of the personnel, regulatory loopholes and the lack of education. In
addition, the application of the corrective orders in the Higher Public Prosecutor's office of Niš is
18
practically blocked by the decision of the Social Work Centre that does not act without a court order .
On the side of the court the reason for enforcing is the opinion that it should do the prosecutors and the
lack of time and the number of judges who deal exclusively in the juvenile cases.
After examining the records of the applied correctional orders (in practice of the public
prosecutions who apply it), data about the structure of the crime were provided. As in comparative law,
the property crime dominates. However, the application for the crimes against life and body (light bodily
injury), for the traffic crimes, but also for the offense of narcotic drugs abuse (pronounced only by the
court!) was observed.
The settlement is carried out at the premises of the public prosecution, the courts, or of the
Social Work Center, without the steady, uniform procedure. As the modalities of the restorative justice
have been observed an apology and the compensation, with a payment in full or in installments. Some
14

KONSTANTINOVIC- VILIC S., KOSTIC M., Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici
Srbiji (The Enforcement of Punishments and other Criminal Sanctions in the Republic of Serbia), Sven,
Niš, 2006, p.95.
15
DJURDJIC V., Krivično procesno pravo - Posebni deo (Criminal Procedure – Special Part),
Publication Center, Faculty of Law, University of Niš, Niš, 2006, p.228.
16
Read more: Program: "Improving access to justice in Serbia" Project: Mapping resources in local
communities for the implementation of educational orders/ special obligations. Available at :http://amityyu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161:primena-vaspitnih-naloga-i-posebnihobaveza-kod-dece-poinioca-krivinih-dela&catid=34:sadraj.
17
See: www.ni.rs/uploads/doc/odluke/090416izvestaj16.pdf, accessed on: 13.6.2009.
18
Program..., оp. cit., p. 20.
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of the minors initiated a compensational work, but the injured parties did not accept such a possibility.
In the practice of some prosecutors the execution of correctional orders, in the absence of secondary
legislation, follows Social Work Center.
Data about the recidivism of the juveniles, according to which correctional orders were
applied, which were obtained from interviews with the public prosecutors, talk about the very
insignificant percentage of the phenomenon. The exception is narcotic drugs abuse offence, where the
recidivism rate is higher.
However, the concept of restorative justice has found a solid application ground in the Juvenile
Offenders Correctional Institution in Kruševac. In keeping with the general trend of applying restorative
19
th
justice, the management of this institution established the Mediation Service on 17 October 2003,
20
which was aimed at applying the mediation model to juvenile offenders who had been referred to
serve their terms in this correctional facility. The primary objective of the Mediation Service is to
encourage the inmates to work on the resolution of their disputes resulting from the violation of
another’s rights. In addition to this primary objective, there are other specific goals: to improve the
quality of the inmates’ everyday life, to promote the minors’ pro-social potentials and to reduce their
anti-social behaviour. The act of instituting the Mediation Service as well as the mediation process itself
may be perceived as an alternative to the disciplinary treatment of juvenile offenders who have been
awarded this institutional measure.
The Mediation Service includes the staff of the Juvenile Correctional Facility and the social
workers at the Social Welfare Center in Kruševac who have completed a victim-offender mediation
training. Mediation is conducted in cases where there are elements of a committed criminal act as well
as in cases where there are no criminal elements involved but where there is a violation of another
person’s right.
At the end of 2003, this Service adopted the Book of Rules, which regulated the relations
between the Service and other services within the Juvenile Correctional Facility and instituted relevant
administrative procedures. Since 2005, mediation has become the standard procedure in resolving
conflicts among the juvenile offenders at this correctional facility which has been given priority over the
21
disciplinary proceedings against minors.
The mediation proceeding may be applied in resolving conflicts between the correctional
facility inmates subject to the following conditions:
1) the conflict clearly involves two parties: the offender and the victim,
2) the conflict does not clearly indicate who the victim or the offender is but each party has
sustained some harm by the other party,
3) the conflict involves a minor disciplinary violation,
4) the conflict involves a serious disciplinary offence, and
5) the conflict does not involve a disciplinary offence but a breach of law.
The mediation proceeding is set into motion upon reporting the disputed case to the Referral
Commission or to the Mediation Service staff who refer the case to the Commission. On the basis of the
prescribed criteria, the Referral Commission decides whether a specific case may be subject to
mediations. If the case meets the required criteria, the mediation proceeding may begin the next day.
The mediation process is carried out by two mediators (in individual or joint sessions). Given the wellestablished rotation system, each member of the Mediation Service is given a chance to practice the
mediation process.
The first mediation proceeding was completed in February 2004, resulting in an agreement
between the correctional facility inmates. From the moment of instituting the mediation process, the
Mediation Service has conducted 96 mediation proceedings. The mediation proceeding was not
completed in 30 other cases (even though the parties had met the prescribed mediation criteria) either
because the mediation process did not result in a mutual agreement or because the inmates were
reluctant to accept or enter into the mediation process.

19

The Mediation Service in the Juvenile Correctional Facility in Kruševac was established as a result of
a partnership project “A Chance for Children to Change“ supported by the UNICEF and the Swedish
Agency for International Development.
20
Mediation is a typical institute of restorative justice. It includes negotiation between the parties in the
presence of a mediator, who does not have the authority to make decisions but helps the disputing
parties to come to a solution which would be acceptable for both parties. Mediation is commonly used in
family and marital disputes, peer/school-related disputes, community disputes, labour disputes and
victim-offender disputes arising from criminal acts committed by minors. For more, see:
http://www.medijacija.org/medijacija/index.php, accessed on 24.9.2009.
21
See: http://www.vpdom.edu.rs/medijacija.html, accessed on 24.9.2009.
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In the first year of its operation, the Mediation Service had a total of 23 cases which were eligible
to be mediated but the mediation proceeding was completed in 18 cases. The largest number of
successfully mediated cases can be observed in the year 2005, which also features the largest number
of unsuccessful mediation proceedings. After the year 2006 when the Mediation Service had a large
number of mediation proceedings, there was a downward trend in the number of cases which were
eligible to be mediated. Thus, in 2008, there was the lowest number of mediation proceedings ever
since
the
establishment
of
the
Mediation
Service.
50
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Chart 1: Mediation proceedings per year
To illustrate a typical mediation process, we can look into a case where an initial verbal conflict
was about to turn into a more serious physical conflict. The offender was a 15-year-old boy of Serbian
nationality, who came from a broken family (his parents were divorced). He had been committing
various criminal offences since the age of 11 and he had already been hospitalized for his psychological
problems. The victim was a 17-year-old boy of Serbian nationality, who was confined to this correctional
facility to serve a term for a committed act of negligence. Even though the offender was physically
weaker than the victim, the offender kept provoking and mentally harassing the victim on the daily basis.
The verbal conflicts lasted for about ten days while the two boys (being newcomers) were still going
through the adaptation period in the Reception Ward of the Juvenile Correctional Facility. What makes
the case even more interesting is the fact that it was the first time that the victim was in such hostile
surroundings of aggressive youngsters, and the prolonged verbal conflict served as an additional
destabilizing factor; thus, he perceived the verbal conflict as an attack on his own personality.
Upon analyzing the conflict, the mediators came to a conclusion that the victim was willing to try
to come to terms with the offender but that he was actually constrained by the feeling of anxiety, fearing
that he would not be able to withstand the awkward atmosphere of the situation he found himself in. The
mental harassment exercised by the offender contributed to compounding the victim’s frustration and
hopelessness. On the other hand, the offender seemed to have had a need to give vent to his anger
and revolt by harassing another person; however, he gradually came to realize the gravity of his
harassment act and expressed his desire to put his rage under control. One of the basic conditions for
initiating the mediation process is to recognize the offender’s wish to change.
The initial stages of the mediation process included individual discussions with the offender
and the victim. The first interview was conducted with the offender. Being emotionally hurt and mentally
unstable, the offender reacted to the idea of mediation rather furiously at first, claiming that he had
nothing to say to the victim. After the mediator’s detailed explanation on the advantages of the
mediation process, the boy agreed to mediate. The interview with the victim showed his desire to
resolve the conflict as soon as possible.
After the individual interviews, the mediation process was carried on in joint sessions. The
offender and the victim were asked to sit at the table facing each other. The conversation was initiated
by the victim. While the victim was talking about his feelings at the moments of being mentally
harassed, the offender began to realize the fear and anxiety the victim must have felt. Then, the
offender turned red with embarrassment and eventually burst into tears. The victim could not believe
what was happening. It was then that he started perceiving the offender in a different light, not just as a
boy prone to aggression.
The mediation resulted in signing the mediation agreement, in which the offender accepted
responsibility for his misconduct and promised not to do it again.
4. CONCLUSION
The overall development of the society has reinforced the need to provide a more humane and
more equitable response to crime which should reduce the severity of the traditional criminal justice
system. This tendency is reflected in the concept of restorative justice which has been implemented in
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22

national legislations worldwide. Restorative justice is used as a reaction to juvenile crime. However,
theoreticians believe that restorative justice should have a more extensive application, not only within
the confines of the juvenile offenders’ treatment but also in the treatment of adult criminal offenders who
have committed minor criminal offences.
Yet, they are still facing numerous problems, ranging from the insufficient training of competent
authorities on the benefits of restorative justice to the evident aversion of the society towards such
measures which are not aimed at instituting criminal proceedings and imposing relevant punishment.
Serbia has in the future to pass by-laws to regulate a questions concerning an implentation of the
correctional orders. In this regard, it is necessary to incorporate the solutions contained in the Law on
Mediation into the secondary legislation, which would open the door to the standardization process of
the mediation in the practice of the courts and prosecutors. Also, very important issue is who bears the
costs of the mediation process. In order to promote this institute, it should think about a solution by
which the costs of the mediation should borne to the budget. With the aim of harmonizing the practice
and the frequency of the restorative justice instruments usage, it is necessary to introduce a system of
public prosecutor's evaluation, similar to system that exist for the judges. To the monitoring and the
evaluation of the apllications results in the practice it would significantly contribute the changes of the
registration recording with the aim of identical recording of the correctional orders application. The
alternative is the introduction of additional books that would serve only for evidence of the correctional
orders. Finally, for the successful implementation of the alternative measures, a more active role of
social work centers is necessary, particularly in the execution phase of the imposed measures.
The statistics prove that recidivism has been observed in as many as 85% of the criminal
23
cases committed by juvenile offenders. The minor’s relapse into criminal behaviour indicates that the
mere application of criminal sanctions do not yield the expected results and that there are other things
24
that need to be changed. Considering the fact that “there is no future without forgiveness”, this change
might be embodied in a more extensive application of the concept of restorative justice as reflected in
the implementation of correctional orders.
With the greater implementation of the correctional orders criminal proceedings can be
avoided for the criminal acts so-called the bargain crime, thus saving significant financial resources. At
the same time labeling ogf the juveniles as a person who has committed a crime can be avoided. Since
the implementation of the restorative justice instruments, a benefit have the juvenile in conflict with the
law and the injured party, but also the state and the society. In addition to the unquestionable
repercussions on the decrease of the recidivism rate, the restorative justice instruments reinforce a
public trust in the judiciary and on the broader, social level, it promote the pacification in the social
25
relations . Therefore, clear standards that would encourage their use in practice should be established.
Along this way a models to look are in the examples of good practice in the neighboring countries that
with the restorative justice implementation has already started in previous years
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KYBERKRIMINALITA A PRÁVNE MOŽNOSTI JEJ POSTIHU REALITA A PERSPEKTÍVA VÝVOJA
Tomáš Mészáros
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom práce je ponúknuť pohľad na tému kyberkriminality z kriminalistického
i trestnoprávneho hľadiska. Vzhľadom na komplexnosť problematiky sa práca zameriava len na vybrané
okruhy. Metodologicky môžeme rozdeliť prácu na dve časti: na kriminologickú a trestnoprávnu. Prvú
časť tvoria úvodné dve kapitoly, ktoré sa zameriavajú na definíciu pojmu kyberkriminalita a na
samotných páchateľov tohto typu trestných činov. Trestnoprávna časť sa zameriava na jednu konkrétnu
špecifickú oblasť – právne možnosti regulácie nevyžiadanej pošty (spamu).
Kľúčové slová: kyberkriminalita, hacker, Dohovor o počítačovej kriminalite, spam
Abstract: The main aim of the work is to offer a view on the criminalistics and criminal perspective of
the selected theme. Considering the complexity of the theme, the work focuses only on selected areas.
Methodologically, the work can be divided into two parts: criminological chapters and criminal law
chapter. The first part consists of two chapters, which focus on the definition of cybercrime and the
actual perpetrators of this type of crime. Criminal law section focuses on one particular specific area the possibility of legal regulation of spam (spam).
Key words: cybercrime, hacker, Convention on cybercrime,spam

ÚVOD
V roku 1982 bola v časopise Omni publikovaná krátka poviedka Burnig Chrome, ktorej dej bol
rámcovaný nelegálnou činnosťou troch hackerov. Nebola by ničím výnimočnou, ak by jej autorom
nebol, dnes už legendárny, William Gibson- popredný predstaviteľ a zakladateľ literárneho sci-fi žánru
kyberpunk.1 Spomenutá poviedka je signifikantná jednak preto, že v nej bol vôbec prvýkrát použitý
pojem kyberpriestor (cyberspace) a zároveň jej obsah predznamenával začiatok novej éry
postmodernej literatúry. Východiskový román žánru Neuromancer alebo reprezentatívna antológia
Zrkadlovky (Mirrorshades) priniesli vizionársky pohľad do budúcnosti, ktorá je dnes už našou
každodennou realitou. Základným prvok žánru je technológia, ktorá prináša nielen pokrok, ale zároveň
novú formu slobody - vytvára nový decentralizovaný a globalizovaný (kyber)priestor, ktorý je odlišný od
hierarchizovaného a skostnateného štátu. V tomto priestore operuje hlavný (anti)hrdina, poväčšine
hacker, ktorý je typom silného individualistu, ktorý je odsúdený na život na pokraji spoločnosti. Väčšinou
sú to problémové, ale zároveň veľmi inteligentné postavy, ktoré vystihuje prirovnanie novodobý virtuálny
kovboj. Podobne, ako pištoľníci Divokého západu majú vlastnú definíciu práva a teda prekročiť hranicu
platných zákonov pre nich nepredstavuje problém, ani morálny a ani praktický. Ich spôsob života
v opozícii je často symbolom všeobecného vzdoru a odporu k oficiálnym spoločenským štruktúram.
Úvodný literárny exkurz možno vyznieva na prvý pohľad ako nemiestny, vzhľadom na hlavnú
tému predkladanej štúdie. Musíme si však uvedomiť, že kyberpunková literatúra je hlavným zdrojom
pojmového aparátu pri popisovaní a analýze virtuálnej kriminality a ako neskôr poukážeme, jej význam
je nezanedbateľný i pri profilácii páchateľov kyberkriminality. Hlavným cieľom predkladanej štúdie je
však prezentovať krátky aktuálny prierez problematikou kyberkriminality a načrtnúť základné možnosti
jej trestnoprávneho postihu v podmienkach slovenského právneho systému.
1.

KYBERKRIMINALITA - DEFINÍCIA POJMU

Prístupov k definícii kyberkriminality je hneď niekoľko. Najzákladnejšou, a zároveň tou
najjednoduchšou je lingvistický rozbor. Slovo kyberkriminalita vzniklo slovotvorným procesom skladania
dvoch slov zahraničného pôvodu.2 Vychádzajúc zo slovenských jazykovedných slovníkov, kybernetika
predstavuje „vedu o zásadách riadenia, prenosu informácií a kontroly v strojoch a živých organizmoch;
1

Názov pochádza z rovnomennej poviedky Brucea Bethkeho z roku 1983.
Pôvod
pojmu
kyberpunk,
rovnako
ako
aj
ďalšie
http://www.brucebethke.com/articles/re_cp.html
2
Kybernetika (z grec. κυβερνήτης / kybernetes - kormidelník)
Kriminalita (z lat. crimen – zločin)

- 988 -

detaily

ohľadom

tohto

literárneho

hnutia:

štúdium zložitých informačných systémov“ a druhé slovo, kriminalita je „páchanie trestných činov;
zločinnosť“. Následnou syntézou oboch slovníkových definícií a ich menšou modifikáciou môžeme
vytvoriť nasledovnú základnú definíciu: kyberkriminalita je páchaním trestných činov spojených
s informačno-komunikačnými technológiami (IKT). Ideálnym pendantom tejto zjednodušenej
definície je komplexná odborná definícia: „Pod kybernetickou kriminalitou, alebo taktiež kybernalitou,
rozumieme takú činnosť, ktorou je porušovaný zákon alebo je v rozpore s morálnymi pravidlami
spoločnosti. Táto kriminalita môže byť namierená priamo proti počítačom, ich hardwaru, softwaru,
dátam, sieťam a pod., alebo v nej vystupuje počítač len ako nástroj pre páchanie trestného činu,
prípadne počítačová sieť a k nej pripojené zariadenia sú prostredím, v ktorom sa taká činnosť
odohráva.“3 Vhodnou sumarizáciou uvedených informácií je nasledujúci kumulatívny súhrn činností,
ktoré pojem kyberkriminality zahŕňa:4
a)
trestné činy ohrozujúce IKT a informačnú a sieťovú bezpečnosť (IKT sú cieľom trestného činu)
b)
trestné činy využívajúce IKT k spáchaniu tradičných trestných činov (IKT sú prostriedkom
spáchania trestného činu)
c)
trestné činy vzťahujúce sa k obsahu počítačových dát (IKT sú cieľom i prostriedkom zároveň)
Doposiaľ prezentované definície kyberkriminality boli zamerané na obsah definovaného pojmu.
Historickou metódou analýzy môžeme zistiť dôležité relevantné informácie ohľadom pôvodu pojmu.5
Vôbec prvým využívaným pomenovaním našej problematiky bolo počítačová kriminalita (computer
crime),6 ktorá bola definovaná ako: akýkoľvek protiprávny skutok, k prevedeniu ktorého je kľúčová
znalosť počítačových technológií.7 Uvedený pojem, viažuci posudzovanie trestného činu na konkrétnu
kognitívnu schopnosť bol vyhodnotený ako nedostačujúci a nevhodný, a následne bol nahradený
výrazom trestná činnosť vzťahujúca sa k počítačom (computer-related criminal activity),8 ktorý
predstavoval akékoľvek nelegálne, neetické alebo nepovolené správanie týkajúce sa automatického
spracovania a prenosu dát. Technologický rozvoj však predbehol i túto definíciu, keďže predmetná
trestná činnosť mohla byť realizovaná i inými technickými prostriedkami ako počítačom. Došlo tak na
jednej strane k ponechaniu pojmu a k zjednodušeniu a zovšeobecneniu jej definície: zločin, ktorý
zahŕňa využitie informačných technológií v akejkoľvek podobe.9 Na druhej strane vznikol ďalší nový
pojem trestné činy spojené s informačnými technológiami (offences connected with information
technology10), ktorý však bol definovaný striktne z pohľadu procesného práva. Jedným z najnovších
a v súčasnosti najbežnejších definícií a názvov je práve pojem kyberkriminalita (cyber-crime).11 K
ustálenosti jeho využívania však nepomohol definičný perfekcionizmus, ale skutočnosť, že pojem
kyberkriminalita je používaný v Dohovore o počítačovej kriminalite,12 ktorý je momentálne stále
najvýznamnejšou platnou zmluvou na poli medzinárodnej harmonizácie práva v oblasti kyberkriminality.
Na prvý pohľad sa zdá, že predchádzajúca veta obsahuje zjavnú logickú a informačnú chybu. Jej
vysvetlením a ospravedlnením je skutočnosť, že anglická verzia zmluvy má znenie Convention on
Cybercrime, no slovenský preklad operuje zo zjavne nepresným pojmom počítačová kriminalita.
Predchádzajúci vyčerpávajúci výklad rozličných pojmov a výrazov označujúcich de facto tie isté trestné
činy, bol mienený nielen ako metodologický vstup do problematiky, ale taktiež ako argumentačný
podklad pre názor, že oficiálny slovenský preklad medzinárodnej zmluvy Convention on Cybercrime je
anachronický a mal by byť nahradený názvom Dohovor o kyberkriminalite (popr. Dohovor
o kybernetickej kriminalite). V zmysle tejto úpravy odporúčame zmeniť znenie celej zmluvy
s prihliadnutím na dotknuté tvary slovného spojenia počítačová kriminalita.
Vzhľadom na obor práce, by bolo nanajvýš vhodné v závere výkladu ponúknuť legálnu definíciu
pojmu kyberkriminalita. Nakoľko v slovenskej pozitívno-právnej úprave takúto definíciu nenachádzame
a dokonca absentuje i v tak významnom dokumente, akým je Dohovor o počítačovej kriminalite, sme
nútený napĺňať túto definíciu obsahom prostredníctvom súhrnu skutkových podstát relevantných
trestných činov (kyberzločinov). Tomuto kroku však bude venovaná samostatná kapitola.

3

Jirovský V.: Kybernetická kriminalita, nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada,
2007.str.19
4
Bližšie pozri Grivňa T., Polčák R. : Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. str. 35
5
K základnému prehľadu historického vývinu v oblasti právnej regulácie kyberkriminality bližšie pozri Schjolberg S.: The History of
Global Harmonization on Cybercrime Legislation - The Road to Geneva. (2008)
6
Výraz použitý v jednej z vôbec prvých akademický prác týkajúcich sa tematiky kyberkriminality: Ulrich Sieber: Computercriminalitat
und strafrecht, Carl Heymanns Verlag KG (1977)
7
Def.: Any illegal act for which knowledge of computer technology is essential for a successful prosecution.
8
Def.: Computer-related crime is considered as any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing
and the transmission of data.
9
Def.: Any crime that in some way or other involves the use of information technology.
10
Def.: Encompassing any criminal offence, in the investigation of which investigating authorities must obtain access to information
being processed or transmitted in computer systems, or electronic data processing systems.
11
Výraz používaný už v roku 2000 v návrhu, ktorý čerpal z poznatkov, prezentovaných na medzinárodnej konferencii na Stanfordovej
univerzite - Proposal for an International Convention on Cyber Crime and Terrorism.
12
Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, Budapešť, 23. novembra 2001, CETS č. 185
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2.

PÁCHATEĽ KYBERZLOČINU

Štandardným postupom kriminológie je vytváranie typológie páchateľov jednotlivých druhov
trestných činov. Syntetizujúcim prístupom k osobnosti páchateľa je možné zovšeobecniť opakujúce sa
znaky (osobnostné konštanty) na úroveň typologickej schémy, ktorá je využiteľná nielen pri napĺňaní
cieľov kriminológie, ale i v praxi príbuzných vedných odborov.13 Aplikácia takéhoto prístupu v sfére
kyberkriminality je v súčasnosti obzvlášť náročná, v predkladanej štúdiu zohľadníme klasický prístup v
charakterizovaní páchateľa kyberkriminality a upozorníme na jej najvýraznejšie chyby.
Štandardný pohľad na páchateľa kyberzločinu vychádza z prototypu hackera.14 V povedomí
širšej spoločnosti je, masmédiami a filmom, budovaná silná stereotypná predstava o týchto osobách.15
V týchto predstavách je hacker naozaj veľmi podobný hlavným postavám kyberpunkových románov
(muž na okraji spoločnosti; inteligentný samotár so špičkovou znalosťou informatiky). Kriminológia, do
určitej miery, preberá tento model a páchateľa kyberzločinu charakterizuje ako človeka s vysokým
intelektom (v priemere vysokoškolsky vzdelaného), kreatívneho a s výnimočným prehľadom v odbore
informačných technológii. Špecifikom je maskulínny charakter tejto trestnej činnosti a skutočnosť, že
páchatelia nemajú za sebou zločineckú minulosť (bez záznamu v registri trestov).16 Podľa klasických
kriminologických schém sa kyberkriminalita začleňuje medzi kriminalitu bielych golierov.17
Prvou slabinou zmienenej kategorizácie je čiastočná terminologická nepresnosť. Skutočnosť, že
pôvodné označenie18 hacker nemalo nelegálne konotácie by nebola relevantná len v tom prípade, ak by
to už v súčasnosti neplatilo. Avšak, hacker aj dnes označuje členov rôznych sociálnych komunít
a spoločenstiev, ktoré sa zameriavajú na programovanie bez toho, aby vykonávali akúkoľvek nelegálnu
činnosť.19 Aby sa predchádzalo nepresnostiam a nezrovnalostiam, existuje štandardné „klobúkové
delenie“ hackerov do troch skupín: white hats, black hats a grey hats. Toto delenie sa nesie v duchu
westernových filmov, kde kladný hrdina nosieval klobúk svetlejšej farby a antihrdina mal klobúk tmavší.
Popri tejto klasifikácii môžeme odlišovať ešte crackerov, ktorí sú vyslovene kriminálni hackeri.
Druhá, asi dôležitejšia výčitka smeruje proti vysokému stupňu generalizácie aplikovanej pri
klasickej charakteristike. Kyberkriminalita zahŕňa tak široký rozsah trestných činov rôzneho druhu,
formy či nebezpečnosti, že vytvárať jednu typizovanú schému páchateľa je nedostačujúce pre tak
komplexný systém. Klasická typológia sa zameriava len na „vrchol ľadovca.“ Je potrebné si uvedomiť,
že poniektoré druhy kyberzločinov patria medzi najprístupnejšie formy trestnej činnosti, či už z pohľadu
ich realizácie (pocit anonymity; ako jediný predpoklad vykonania je prístroj s prístupom na internet;
eliminácia psychologických, fyzických a emocionálnych rizík páchateľa), ale aj z perspektívy morálky
a etiky (nelegálne zdieľanie kópií hudobných skladieb či filmov či nelicencované používanie softvéru je
bežnou a v spoločnosti „tolerovanou“ praxou – nevzniká spoločenský a kultúrny tlak na odsudzovanie
týchto činov). Taktiež musíme myslieť na to, že „v dôsledku ďalších a ďalších technologických
zdokonalení je činnosť páchateľov skôr uľahčovaná. V počítačové kriminalite nenájdeme jeden typ
páchateľa, ale množstvo určitých, často veľmi špecializovaných typov.“ 20 Z tohto dôvodu považujeme
za relevantné rozlišovať minimálne medzi „profesionálnym“ páchateľom a bežným užívateľom
páchajúcim trestný čin. V odborných publikáciách existujú ďalšie špecifickejšie a štruktúrovanejšie
členia napríklad na crackerov, internetových pirátov, kyberteroristov či čiernych užívateľov.
Kapitolu uzavrieme krátkym postrehom k aktuálnym udalostiam. Ako jeden z hlavných nástrojov
v potlačovaní páchania kybernetickej kriminality „považujeme aspekty spojené s globálnou zmenou
klímy trestnej politiky. Celkovo je možné charakterizovať odborné poznatky o odstrašujúcom účinku
trestných sankcií, tj. generálnej prevencie na páchateľa tak, že páchanie kriminality najviac znižuje
zvýšená neodvratnosť zatknutia a rýchle potrestanie páchateľa.“21 Uvedený teoretický predpoklad sa
13

Bližšie pozri Turayová Y.: Vybrané kapitoly z kriminológie. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2005. str.58
hacker [hek-], heker -a m. ‹a› výp. tech. používateľ počítača, snažiaci sa cez počítačovú sieť preniknúť do cudzích systémov,
počítačový pirát. Zdroj: Balážová Ľ., Bosák J. (ed.): Akademický slovník cudzích slov. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá, 2005
15
Stereotyp sa skladá štandardne z dvoch obrazov- hacker je buď mladý, zakomplexovaný jedinec s mastnými vlasy a pubertálnym
správaním (väčšinou skalný fanúšik Star Treku či Star Wars), ktorý sa nabúrava do štátnych bezpečnostných systémov z pivnice
rodičovského domu, alebo je to taktiež mladý, ale tento krát už pohľadný chlapík, ktorý sa nechá prenajímať na účely páchania
zločinu prostredníctvom internetu. Oba stereotypy skvelo vystihuje posledná časť legendárnej série Smrtonosná pasca 4.0 (Live Free
or Die Hard).
16
Sedláček M.: Cyberlaw vs. Počítačová kriminalita. In: PrímaLEx. 2011, roč. 12, č. 2. str.16
17
Turayová Y.: Vybrané kapitoly z kriminológie. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2005. str.173- 183
18
Formálny ale i reálny obsah pojmu majú na svedomí študenti Massachusettského technického inštitútu (MTI), ktorý ním označovali
osobu, ktorej úlohou bolo testovať systém a možnosti jeho manipulovania.
19
Riadia sa dokonca svojim vlastným etickým kódexom, ktoré zhrnul v knihe Hackers: Heroes of the Computer Revolution autor
Steven Levy ( český preklad, pozri Jirovský V.: Kybernetická kriminalita, nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez
tajemství. Praha: Grada, 2007.str.19)
20
Musil S.: Počítačová kriminalita. Nástin problematiky. (Kompendium názorů specialistů). Praha: Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, 2000. str. 251
21
Tamtiež. str. 247
14
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preukázal ako pravdivý v januári 2012, keď americké úrady zablokovali internetový server Megaupload
a jeho majiteľov obžalovali zo spáchania viacerých trestných činov (criminal copyright infringement,
money laundering, racketeering).22 Megaupload bol sever, ktorý ponúkal službu one-click hosting, ktorá
spočíva v ukladaní (a zdieľaní) informácií, ktoré poskytne užívateľ. Ak povieme, že táto kauza má
monštruózne rozmery, tak vôbec nebudeme preháňať - podľa obžaloby patrila stránka
megaupload.com medzi trinástu najnavštevovanejšiu internetovú stránku, celosvetovo mala viac než
180,000,000 registrovaných užívateľov a denne ju navštevovalo 50.miliónov ľudí, čo predstavovalo
priemerne 4% z počtu všetkých (!) užívateľov internetu. Prípad vzbudil obrovský rozruch a v priebehu
niekoľkých dní bol preventívne a dobrovoľne z viacerých iných serverov23 odstránený obsah, ktorého
zdieľanie mohlo potenciálne porušovať autorské práva – týkalo so to predovšetkým videoserverov,
ktoré ponúkali k zhliadnutiu nelegálne kópie filmov a seriálov.
3.

TRESTNOPRÁVNY POSTIH KYBERKRIMINALITA

Z pohľadu pozitívnoprávnej úpravy trestného práva v oblasti kyberkriminality bolo pre Slovenskú
republiku kľúčové prijatie (23.11.2001) a ratifikácia (8.1.2008) Dohody o počítačovej kriminalite.
Slovensko, ako signatár tejto dohody, bolo zaviazané prispôsobiť vnútroštátnu právnu úpravu
požiadavkám zmluvy a z tohto dôvodu je spôsob právneho postihu kyberkriminality v rámci slovenského
práva kompatibilný z teoretickými východiskami Dohody o kyberkriminalite. Rozborom a právnou
analýzou dohody si môžeme de facto vytvoriť rámcový obraz slovenskej úpravy.
Dohoda o počítačovej kriminalite je vnútorne členená na štyri kapitoly - I. Použitie pojmov, II.
Opatrenia, ktoré je potrebné prijať na národnej úrovni, III. Medzinárodná spolupráca, IV. Záverečné
ustanovenia. Našu pozornosť zameriame na druhú kapitolu, konkrétne na jej prvý oddiel obsahujúci
hmotnoprávne ustanovenia (Oddiel 1 - Hmotné trestné právo). Dohoda v tejto časti dokumentu okrem
rámcových skutkových podstát trestných činov upravuje i ďalšie hmotnoprávne inštitúty (Hlava 5 Vedľajšia zodpovednosť a postihy). V článku 11. upravuje účastníctvo, ktoré je trestné vo forme
navádzania a napomáhania k úmyselnému trestnému činu a v zmysle zásady akcesority je
postihnuteľné len v prípadoch dokonaného trestného činu. Dohoda taktiež myslí na trestnoprávnu
zodpovednosť v rámci vývinových štádií trestného činu, keďže stanovuje trestnoprávny postih za pokus
spáchať trestný čin. Vo výbere konkrétnych druhov sankcií ponecháva zmluva signatárom voľný
priestor, jej podmienkou je účinný, primeraný a odrádzajúci postih, pričom výslovne uvádza možnosť
ukladania trestu odňatia slobody. Z pohľadu témy prekladanej štúdie je podstatná úprava v hlavách 1.4, ktorá vymedzuje znaky jednotlivých trestných činov. Dohoda o počítačovej kriminalite vychádza
z klasifikácie deviatich trestných činov začlenených pod štyri kategórie:
1.Trestné činy proti dôvernosti, celistvosti a funkčnosti počítačových údajov a systémov:
Nezákonný prístup (Čl.2), Nezákonné zachytenie údajov (odpočúvanie) (Čl.3), Zasahovanie do údajov
(Čl.4), Zasahovanie do systému (Čl. 5), Zneužitie zariadení (Čl.6)
2.Počítačové trestné činy: Falšovanie spojené s počítačom (Čl.7), Podvod spojený s počítačom (Čl.8)
3.Trestné činy súvisiace s obsahom: Trestné činy súvisiace s detskou pornografiou (Čl. 9)
4.Trestné činy súvisiace s porušením autorských a príbuzných práv: Trestné činy súvisiace s
porušením autorských a príbuzných práv (Čl. 10)
Ako vidíme, metodický a systematický prístup tvorcov zmluvy je v súlade s teoretickou
kategorizáciou, ktorú sme predostreli v prvej kapitole - s tým rozdielom, že Dohoda o počítačovej
kriminalite pristupuje k porušeniu autorských práv ako k osobitnému druhu trestnej činnosti
a nesubsumuje ju pod trestné činy vzťahujúce sa k obsahu počítačových dát.
Samotná forma v akej Slovensko implementovalo trestné činy upravené dohodou si zaslúži
aspoň pár slov. Trestné činy z prvej a druhej hlavy, podvod spojený s počítačom vynímajúc, sa rozhodol
zákonodarca zúžiť do jedného paragrafu: § 247 Poškodzovanie a zneužitie záznamu na nosiči
informácii.24 Z pohľadu teórie trestného práva môžeme postrehnúť, že takýto spôsob úpravy je síce
komplexným, ale i komplikovaným riešením zároveň. Trestný čin poškodzovania a zneužitia záznamu
na nosiči informácií tvorí niekoľko skutkových podstát, popri dvoch základných (ktoré sú trestané ako
prečin), sú uvedené i kvalifikované skutkové podstaty (trestané ako zločin). Z pohľadu štruktúry je
základná skutková podstata koncipovaná ako zložená, s kombináciou kumulatívnych i alternatívnych
podmienok.25 Komparáciu slovenskej trestnej normy s medzinárodnou predlohou komplikuje
i skutočnosť, že slovenský zákonodarca využil v rámci ratifikácie možnosť výhrady.26 Ak vezmeme do
22

Žaloba vo veci Megaupload dostupná online: http://www.scribd.com/fullscreen78786408
Prehľad videoserverov a rozsah ich reakcie prehľadne zhrnutý:
http://3digital.sk/spravodajstvo/technologie/po-megauploade-ciastocne-nefunguju-aj-videozer-a-videobb/
24
Burda E., Čentéš J., Kolesár J., Záhora J. a kol.: Trestný zákon osobitná časť. Komentár. II. diel. Praha: C.H.Beck, 2011. str. 635640
25
Ivor J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 2010. str.98-100
26
Výhrada je umožnená na základe čl. 42. v kombinácii s konkrétnymi možnosťami odchýlky u jednotlivých trestných činoch.
23
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úvahy hlavné signifikantné aspekty kyberkriminality- najmä vysokú náročnosť jej postihovania (či už
z pohľadu vyšetrovania, zabezpečovania dôkazov alebo z pohľadu vysokých nárokov kladených na
odbornosť orgánov činných v trestnom konaní) a globálny charakter jej páchania – môžeme
sformulovať závažnú námietku k aktuálnej slovenskej právnej úprave.
Základom vytvorenia
medzinárodnej platformy pre úpravu kyberkriminality bolo presvedčenie, že „účinný boj proti počítačovej
kriminalite si vyžaduje širšiu, rýchlu a dobre fungujúcu medzinárodnú spoluprácu v trestných veciach.“27
Vytvorením neprehľadnej legislatívy, za využitia viacerých odklonov od dohody, sa zbytočne vytvára
priepasť medzi zákonmi jednotlivých štátov, ktoré sa zaviazali predmetnú oblasť unifikovať. V tomto
bode môžeme pre porovnanie podotknúť, že nový český Trestní zákoník28 má úpravu predmetných
článkov dohody rozvrhnutú do dvoch samostatných trestných činov: §230 Neoprávněný přístup k
počítačovému systému a nosiči informací, § 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a
hesla k počítačovému systému a jiných takových dat a taktiež upravuje nedbanlivostnú formu
kybernetickej trestnej činnosti: § 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací
a zásah do vybavení počítače z nedbalosti.
Druhú časť kapitoly venujeme protiprávnemu činu, ktorý v Dohode explicitne upravený nie je,
a to napriek tomu, že sa zvažovalo jeho zaradenie do konečného znenia29 - spamu.
Spam, ktoré je synonymom nevyžiadanej pošty, je bezo sporu negatívnym javom vyskytujúcim
sa na internete. Zaradenie spamu medzi kriminálne činy je v akademických a odborných kruhoch
bežné,30 avšak v praxi sú názory na jej trestnoprávnu právnu reguláciu skôr opatrné. Aktuálnu
slovenskú reguláciu spamu, ktorá je v súlade s príslušnými európskymi smernicami,31 môžeme nájsť v
ustanoveniach zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame,32 ako aj zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách33 - nevyžiadaná komerčná elektronická pošta je na Slovensku zákonom zakázaná.34
Zákonodarca zvolil legislatívny model správno-právnej35 regulácie formou „opt-in“,36 čo je metóda
založená na princípe súhlasu alebo predchádzajúcej registrácie užívateľa k odberu a povolenému
prijímaniu komerčnej pošty.37 Slovenský užívateľ, napadnutý spamom má možnosť obrátiť sa formou
sťažnosti resp. podnetu na zodpovedné správne orgány (SOI, TÚSR), ktoré majú právomoc udeliť
peňažnú sankciu.
Z teoreticko-právneho hľadiska je možné spam definovať na základe jej hlavných znakov
(elektronická, hromadne zasielaná a nevyžiadaná) a kombinácie rôznych vedľajších kvalitatívnych a
kvantitatívnych znakov. Z prvého pohľadu nás bude predovšetkým zaujímať obsah pošty
(obchodný/podvodný; jeho nulová hodnota pre príjemcu), z pohľadu druhého vnímame spam skrz jej
negatívny dopad na funkčnosť systému (počet adresátov, veľkosť správy, zahltenie systému). Voľba
vedľajších kritérií pri charakteristike spamu je podmienená oblasťou práva, v ktorej sa pohybujeme –
v obchodnom práve sa zameriame na spam ako praktiku nekalej súťaže, v správnom práve vo vzťahu
k ochrane osobných údajov a v trestnom práve môžeme posúdiť možnosť trestnoprávneho postihu vo
vzťahu k spoločenskej nebezpečnosti a škodlivosti spamu.
Z kvalitatívneho hľadiska považujeme za primárny dôvod trestnoprávneho postihovania spamu
skutočnosť, že spam predstavuje v mnohých prípadoch nástroj na páchanie trestného činu.
Prostredníctvom nevyžiadanej pošty je možné šíriť vírusy a trójske kone, možným efektom prijatia
a otvorenia takto postihnutej pošty je vytvorenie back doors (zadných dvier), ktoré umožňujú
páchateľovi ďalšiu manipuláciu s údajmi a systémom poškodeného. Obzvlášť nebezpečnou je praktika
zvaná phishing,38 ktorej podstatou je získavanie citlivých údajov – najmä hesla, prihlasovacích mien a
čísiel bankových kariet- a ich ďalšie zneužitie. Táto technika sa realizuje nalákaním (ulovením)39

27

Preambula Dohovoru o počítačovej kriminalite
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Polčák R.: Právo na internetu- spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007.str.138
30
Maisner M. a kol.: Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, 2011. str. 272
31
Smernica 2002/58/EC o súkromí a elektronických komunikáciách
32
§3 ods.7 - Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez
predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
33
§ 62 Nevyžiadaná komunikácia
34
Stránka Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI): http://www.soi.sk/sk/Poradna/Rady-podnikatelom/Ine-informacie/Nevyziadanaposta.soi
35
Dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, nad zákonom o elektronických
komunikáciách Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR).
36
§ 62 ods.2 - Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných
systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho
predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať
§ 3 ods.8 - Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.
37
Druhou metódou je „opt-out“, teda možnosť odhlásiť sa od odberu.
38
Jirovský V.: Kybernetická kriminalita, nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Praha: Grada, 2007.
str.112
39
Pojem phishing má lingvistická pôvod v slovese rybárčiť. Pre označenie ďalších typov phishingu sa taktiež používa „rybárska
tematika“- whaling, spear phishing.
28
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dôverčivej osoby na falošnú správu, ktorou páchateľ imituje žiadosť dôveryhodného odosielateľa (napr.
falošná požiadavka banky o zaslanie čísla účtu a PIN kódu za účelom kontroly).
Z kvantitatívneho hľadiska pri argumentácii trestnoprávneho postihu spamu je možné zohľadniť
jednak zníženie dôvery spoločnosti v informačné technológie kvôli stavu neistoty, ktorý môže spam
vyvolať u poškodeného užívateľa (nedôvera v internetbanking - viď. príklad phishing), taktiež môže
poškodiť funkčnosť počítačového systému užívateľa a v globálnom meradle funkčnosť celého
systému.40 Aj napriek tomu, že sa nenaplnili odhady z roku 2007 predpokladajúce úplné preplnenie
kapacity systému v danom roku, ešte stále platí, že spam je v mailovej pošte zastúpený vo vysokom
pomere 71%.41
Úvahy de lege ferenda o trestnoprávnom postihu spamu na Slovensku môžeme podporiť aj
ďalšími argumentmi o pozitívnom dopade takejto úpravy na spoločenské vzťahy. Možnosť
trestnoprávneho postihovania spamu by plnila funkciu generálnej prevencie,42 a mnohých potenciálnych
páchateľov od činu odradila. Štatistická správa firmy Microsoft z roku 200743 potvrdzuje, že po prijatí
príslušnej legislatívy na federálnej úrovni v USA, ktorá umožňovala čiastočnú aplikáciu trestnoprávnych
sankcií, výrazne poklesol počet „amatérskych spamerov“. Vychádzajúc z americkej analýzy,44 ktorá
vznikla na podklade trojmesačného pozorovania a skúmania dátových tokov vyplynulo, že spamming
ako nelegálna činnosť je vysoko centralizovaná a organizovaná činnosť: Polovica spamovacích
programov umožňujúcich spamming má svoje domény a servery rozmiestnené len na 8% hostingových
spoločností alebo autonómnych systémov. Celkovo až 80% spamovacích programov využíva služby
20% hostingových spoločností alebo autonómnych systémov. Ak by sme pristúpili len k vnútroštátnej
kriminalizácii spamu, bez medzinárodného konsenzu, efektívny postih väčšiny profesionálnych
spamerov by nebol realizovateľný, práve vzhľadom na cezhraničný a centralizovaný45 charakter
páchania tejto činnosti. No nemôžeme tvrdiť, že izolovaná vnútroštátna trestná regulácia spamu by
nemala pozitívny efekt – prvý by bol v rovine spomenutej generálnej prevencie a v rovine represívnej by
bolo možné postihovať amatérskych spamerov s miestom bydliska na území Slovenskej republiky.
V tomto bode je potrebné znovu poukázať na kvalitatívny aspekt ochrany pred spamom. Pre
slovenského užívateľa nie je až tak nebezpečný ázijský spam, lákajúci na ich lokálne služby, ako spam
slovenský v slovenskom jazyku prezentujúci domáce služby (tovary, produkty,...) Platí, že „práve
nebezpečenstvo spamu pochádzajúceho z príslušného kultúrneho (jazykového) prostredia a cieleného
na relatívne úzku skupinu adresátov je tým aspektom spammingu, na ktorý môže národná legislatíva
účinne odpovedať.“46
Osobitnou otázku je konkrétna forma, akou by sa mohol docieliť trestnoprávny postih
spammingu. Prvou možnosťou je koncipovať úplne novú skutkovú podstatu trestného činu spammingu.
Táto voľba by postavila legislatívca pred viaceré závažné otázky ohľadom obsahu právnej normy.
Musel by rozhodnúť nielen o obligatórnych znakoch skutkovej podstaty trestného činu,47 ale mal by aj
zvážiť akou formou vymedzí spam (materiálny a formálny rozsah).
Druhou možnosťou postihovania spammingu trestnou cestou je jeho identifikácia ako
protiprávnej činnosti v priebehu aplikácie práva, keď by sa jej výkon subsumoval pod existujúci trestný
čin (napr. podľa § 247 ods. 1 písm. a)). Ako príklad krajiny, ktorá praktizuje tento postup je Maďarsko,
kde sa spamming postihuje v rámci trestného činu zneužívania osobných údajov.48 Za účelom
podporovania a zefektívnenia postihovania je v Maďarsku zriadená internetová stránka49 na ktorej sú
vzory trestného oznámenia a vedené aktualizované zoznamy vyskytujúcich sa spamov.
Problematika spamu a spammingu je aktuálna aj vo vzťahu k najnovšej európskej smernici50
regulujúcej kyberkriminalitu. V jej cieľoch je vyjadrená snaha vytvoriť právny rámec pre boj s aktuálnymi
formami kybernetickej kriminality. Ako primárnu hrozbu uvádza botnety, ktoré sú charakterom svojho
fungovania úzko prepojené so spamom.
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ZÁVER
Kyberkriminalita a jej právne možnosti postihu je problematikou, ktorá predstavuje budúcnosť
trestného práva. Stále väčšie množstvo aktivít, súkromnoprávnych i verejnoprávnych (e-government),51
sa presúva do oblasti kyberpriestoru, čoho negatívnym dôsledkom je zvyšovanie nelegálnych
a škodlivých činností v tejto sfére. Zo základného účelu trestného práva, ktorou je ochrana a stabilizácia
spoločenských vzťahov,52 vyplýva povinnosť vytvoriť také právne nástroje, ktorými by dokázalo svoju
funkciu efektívne plniť. Slovenská trestná politika v oblasti kyberkriminality, ako to preukázala aj
predkladaná práca, v tomto smere vychádza predovšetkým z medzinárodnoprávnych trendov
a záväzkov a v nadchádzajúcich rokoch bude čeliť stále novším a technologicky náročnejším výzvam.
Použitá literatúra
Burda E., Čentéš J., Kolesár J., Záhora J. a kol.: Trestný zákon osobitná časť. Komentár. II. diel. Praha:
C.H.Beck, 2011. ISBN: 978-80-7400-394-3.
Grivňa T., Polčák R. : Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. ISBN: 978-80-903786-7-4.
Ivor J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN: 978-808078-398-2.
Janák M.: Komunitární právní úprava antispamové legislativy a její implementace do právního řádu
České republiky. In.: Aplikované právo, 1/2009, ročník 7, číslo 1.
Jirovský V.: Kybernetická kriminalita, nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez
tajemství. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1561-2.
Maisner M. a kol.: Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
Musil S.: Počítačová kriminalita. Nástin problematiky. (Kompendium názorů specialistů). Praha: Institut
pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. ISBN: 80-86008-80-0.
Polčák R.: Právo na internetu- spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. ISBN: 978-80251-1777-4.
Sedláček M.: Cyberlaw vs. Počítačová kriminalita. In: PrímaLEx. 2011, roč. 12, č. 2. ISSN: 1212-494X.
Schjolberg S.: The History of Global Harmonization on Cybercrime Legislation - The Road to Geneva.
(2008)
Turayová Y.: Vybrané kapitoly z kriminológie. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2005. ISBN:
80-7160-196-9.
Kontaktné údaje:
Mgr. Tomáš Mészáros
tm.meszaros@gmail.com
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo námestie č.6
818 05 Bratislava

51
Prehľad o oblastiach informatizácie verejnej správy:
http://www.informatizacia.sk/egovernment/519s
52
Ivor J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Iura Edition, 2010. str. 117

- 994 -

BANKOVÝ MODEL USA
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Abstrakt: Témou práce je bankový model Spojených štátov amerických. Cieľom práce je oboznámiť
čitateľa so štruktúrou bankového sektora USA v nadväznosti na súčasnú krízu ako aj rozbor jeho
nedostatkov. Práca je vnútorne členená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá monetárnou
politikou USA ako ťažiskom na uvedenie do bankového sektora. Zachytáva hlavne stručný historický
priebeh ich monetárnej politiky, ktorej prijaté opatrenia zanechali viditeľné stopy do dnešných dní.
Druhá kapitola je najrozsiahlejšia a je venovaná Federálnemu rezervnému systému a tretia kapitola
spracováva komerčné a investičné bankovníctvo s osobitosťami bankovníctva v USA. Štvrtá kapitola sa
venuje problémom vo finančnom sektore, procesu sekuritizácie, hodnoteniu ratingovými agentúrami a
možným riešením.
Kľúčové slová: monetárna politika, zlatý štandard, bankový sektor, Federálny rezervný systém, banka,
sekuritizácia.
Abstract: The theme of this thesis is U.S. banking model. Purpose of my work is to acquaint reader
with the structure of banking model of U.S. in response to current crisis as well as analysis of its
defects. Thesis is internal divided into four chapters. First chapter handles with monetary policy of U.S.
as center for introduction into bank sector. It is primarily focused on brief historical course of their
monetary policy, whose approved measures had left visible tracks up to these days.
Second chapter is most extentional and it handles with Federal Reserve System and third chapter is
concentrated on commercial and investment banking and specifities of banking in U.S. In the fourth
chapter are elaborated problems in financial sector, process of securitization, assessment of rating
agencies and potential solution.
Key words: monetary policy, Gold standard, bank sector, Federal Reserve System, bank,
securitization.
ÚVOD
USA ako svetová veľmoc púta v posledných rokoch pozornosť značnou nestabilitou meny,
problémami na finančnom trhu, netransparentnými machináciami na trhu s cennými papiermi,
megapodvodmi a neschopnosťou plniť sľúbený americký sen svojim občanom.
Kam sa podeli vitalita, dravosť, ctižiadostivosť, ktoré po dlhé roky reprezentovali štát
neobmedzených možností a lákali potenciálnych emigrantov naplniť ich často neuskutočniteľné sny?
Spľasli ako bublina na hypotekárnom trhu.
Dnešní ekonómovia prirovnávajú súčasnú situáciu v USA k stavu blížiacemu sa k obdobiu
svetovej hospodárskej krízy v 30.tych rokoch minulého storočia. Berúc do úvahy globalizáciu, ako aj
previazanosť ekonomík jednotlivých štátov bolo jasné, že následky sa prevalia aj do zvyšných častí
sveta ako prílivová vlna.
Krach investičných gigantov, veľkého množstva štátnych komerčných bánk, sporiteľňových
a úverových združení, hypotekárna kríza, ako aj kreditná kríza zasiahli USA ako neriadená strela
a spôsobili šok nielen burzovým maklérom, investičným poradcom a ekonómom, ale ako to v takých
prípadoch býva najčastejšie, dotknutá skupina ľudí predstavovala rádových občanov, ktorým sa ich sny
zrútili ako domček z karát.
Súčasnú situáciu nemožno vnímať len z pohľadu dnešných dní, ide o takmer 30 - ročné obdobie,
kedy bankový sektor USA po prekonaní poslednej krízy v 80.tych rokoch fungoval ako perpetuum
mobile. Perpetuum mobile na peniaze. Uvoľnená legislatíva, dravosť, túžba, chamtivosť boli hybnou
silou mašinérie, ktorú však nebolo možné udržať donekonečna. Slová slávneho filmového investičného
chamtivca Gordona Gekka v 80.tych rokoch: ,,nič nevyrábam, ja len vlastním” sa stali kľúčom a aj
odpoveďou na otázku ako rýchlo zbohatnúť.
Je však udržateľný stav, v ktorom väčšina populácie žije na nekonečný dlh, pri operáciách na
trhu s cennými papiermi dochádza k pravidelnému nadhodnocovaniu obligácií, kde banky predkladajú
sfalšované správy o svojich stavoch, kde nedochádza ku komplexnému riešeniu problému, ale len k
čiastkovým zlátaniam a prekrývaniam v snahe udržať sa ešte aspoň chvíľu dlhšie nad hladinou?
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Je ťažké určiť základný dôvod jej spomalenia a následného vzniku ťažkostí, s ktorými sa dnes
potýka. Hádzať všetko na zlyhanie ľudského faktora mi príde zbytočné, nakoľko v krajine demokracie by
potom muselo ísť o akési kolektívne zlyhanie…Lenže za každým zlyhaním je človek fungujúci v
systéme, ktorý mu také zlyhanie dovolil, resp. mu v ňom nezabránil.
Jednou z najostrejšie sledovaných oblastí by mal byť práve finančný trh a osobitne
bankovníctvo. Bankovníctvo, ktoré je v očiach ľudí buď molochom alebo zdrojom podpory a pomoci na
sebauplatenie. V USA nemá ani jeden z týchto statusov. Je to biznis, podnikateľský kolos, ktorý až
donedávna vykazoval horibilné zisky. Práve bankový sektor je predmetom mojej práce, v jeho
komplikovanosti, rafinovanosti ako aj zjavnej nemožnosti kontroly vzbudzuje strach, hnev, krivdu, ale aj
široký úsmev, i keď ten len vo veľmi úzko vyhradenej skupine ľudí…
BANKOVÝ MODEL USA
Bankovníctvo USA prešlo počas svojho vývoja viacerými zlatými, ale aj menej šťastnými časmi,
ktoré ho vyformovali a uviedli do stavu, v akom sa nachádza dnes.
Je známe tým, že ide o univerzálny model, dvojstupňový s osobitným postavením centrálnej
banky – Federálneho rezervného systému. Bankovníctvo sa realizuje tak na štátnej, ako na federálnej
úrovni, ide o vec voľby podnikateľského subjektu, ktoré podmienky sa rozhodne splniť a následne mu
bude udelená licencia. Univerzálnosť spočíva v skutočnosti, že banka štandardne poskytuje služby tak
komerčného ako i investičného bankovníctva pre fyzické osoby, kedy ide o tzv. retail banking
a právnické osoby, kedy sú služby označované ako corporate banking. Až donedávna išlo o oddelené
bankovníctvo, kedy existovala striktná línia medzi bankami komerčnými a investičnými, čo však dnes už
neplatí.
MONETÁRNA POLITIKA USA
Bankový sektor nie je možné vnímať bez jeho naviazanosti na monetárnu politiku štátu.
Monetárna politika predstavuje proces, ktorým vláda, centrálna banka alebo iné menové inštitúcie
reguluje ponuku peňazí v obehu a úrokovú mieru. Základnými východiskovými determinantmi
monetárnej politiky sú: úloha peňazí v ekonomike a pri rozhodovaní ekonomických subjektov,
postavenie centrálnej emisnej banky, existujúca štruktúra bankového systému a rozsah a intenzita
platobného styku so zahraničím a systémom menového kurzu.
Úlohe peňazí je potrebné venovať určitú pozornosť keďže ide o nositeľa hodnoty a práve ich
hodnota je v celom finančnom systéme smerodajná. Oficiálna mena americký dolár prešla dlhým
vývojom, počas ktorého však od určitého obdobia jej hodnota rapídne klesala. I napriek tomu, že dolár
naďalej ostáva základom svetového finančného systému (nakoľko väčšina svetových devízových rezerv
je vedená v dolároch) jeho sila v minulosti spočívala okrem iného aj vo väzbe na zlato. Jeho hodnota
1
bola stanovená na 27g striebra a zhruba 1,6g zlata. Aj v dôsledku toho bol dolár relatívne stabilnou
menou, ktorá nebola vystavená častým výkyvom a hlavne bol obľúbený u zahraničných investorov.
Mena krytá zlatom, alebo aj tzv. zlatý štandard je základné pravidlo v menovom systéme, kde
štandardným meradlom je zlato fungovala dlhé obdobie aj začiatkom 20.teho storočia. Pri používaní
zlatého štandardu je mena tvorená buď mincami razenými z presne definovaného množstva zlata alebo
bankovkami, u ktorých sa emitent zaručuje splatiť ich hodnotu zlatom. Cieľom tohto opatrenia bolo
predchádzať inflačnému zvyšovaniu peňazí v obehu. Bol využívaný vo vnútroštátnom obchode ako
i medzinárodne. V súkromnoprávnej oblasti sa prejavil aj prostredníctvom tzv. zlatých klauzúl
v zmluvách, ktoré mali predávajúceho chrániť pred výkyvmi meny tým, že cena tovaru bola automaticky
prerátaná na zlato. Zlatý štandard sa však v 30.tych rokoch ukázal ako neudržateľný. Počas
hospodárskej krízy za vlády prezidenta Roosevelta došlo k zrušeniu zlatého štandardu a vydaniu
exekučného nariadenia, podľa ktorého mali obyvatelia odovzdať všetko zlato pod hrozbou pokuty 10
tisíc dolárov, väzenia alebo oboje. Situácia bola taká vážna, že došlo k zatvoreniu všetkých bánk (tzv.
obdobie bankových prázdnin) a po ich skončení nedošlo k znovuotvoreniu niekoľko tisíc finančných
inštitúcií. Lenže peniaze vydávané bankami sa zbavovali kotvy drahého kovu iba pomaly. Zlatý
štandard mal nepochybne svoje prednosti. Vďaka stabilite výmenného kurzu predpovedal vývoj
2
cenotvorby v obchode a znižovali sa náklady na transakcie.
Po vojne a následne na konferencii v Brettonwoode sa situácia krajín zmenila. Dolár síce zostal
naviazaný na zlato, ale všetky meny boli viazané na dolár. Unca zlata bola fixovaná na 35 dolárov.
Niektoré krajiny a medzi nimi hlavne Francúzsko ale žiadali zmenu dolárov za kov, čím USA prichádzali
o svoje menové zlato. Navyše dochádzalo k tvorbe bankoviek nekrytých zlatom kedy bol prezident

1

2

Dostupné na internete: http://www.trimbroker.com/article/financne-vzdelavanie/online-financne-vzdelavanie/obchodujem-americkydolar.
FERGUSSON, N. Vzostup peňazí, Finančné dejiny světa, s. 70.
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3

Nixon nútený definitívne opustiť zlatú kotvu v roku 1971. Odvtedy zlato stratilo takmer všetko svoje
niekdajšie použitie ako prostriedok výmeny. Situácia sa mení dnes – kedy naopak viaceré krajiny
prejavujú záujem vrátiť sa k zlatému štandardu v snahe zabrániť prudkým výkyvom svojej meny a stlmiť
4
dopad finančnej krízy.
V 80.tych rokoch čelili USA ďalšej kríze, tentokrát v dôsledku šafárenia s obligáciami - akciami,
dlhopismi. Zvláštne riadenie FED-u ako i slabá kontrola zapríčinili, že na povrch vyplával škandál
sporiteľňových a úverových združení a na záchranu týchto inštitúcií musela vláda dať do sektora
niekoľko miliardovú injekciu. Trh s cennými papiermi a bankový sektor sa ale z krízového stavu
nepoučil.
Súčasné množstvo peňazí v obehu je lepšie riadené prostriedkami úrokových sadzieb,
dodávkami peňazí a riadením menovej bázy. Faktom však ostáva, že dnešný neblahý stav v akom sa
USA ocitli je dôsledkom zlého hospodárstva, slabej kontroly na úseku finančného trhu a finančných
inštitúcií, liberálnej legislatívy, ako aj podporovaním obyvateľstva žiť na dlh a plnenia si svojho
amerického sna.
FEDERÁLNY REZERVNÝ SYSTÉM
Základom a jadrom každej bankovej sústavy je centrálna banka, ktorá vystupuje v pozícii
dozorcu a hlavného regulátora na celom finančnom trhu.
Centrálna banka USA vznikla 23.12.1913 za vlády prezidenta Woodrowa Wilsona prijatím
zákona o zriadení Federálneho rezervného systému ako reakcia na bankovú krízu a následné
zatvorenie veľkého množstva bánk. Aj pred týmto obdobím boli snahy o zriadenie obdobnej inštitúcie,
5
avšak neúspešné, nakoľko zväčša hlavne kvôli politickému boju nedošlo k obnoveniu licencií. Počin
Kongresu bol označený za najrevolučnejší vývoj bankovej regulácie od občianskej vojny. FED alebo
Federálny rezervný systém bol reprezentovaný 12 regionálnymi federálnymi bankami, kde sa na
vlastníctve podieľali komerčné banky, nad ktorými bola vykonávaná kontrola a mali k dispozícii vládne
pôžičky. Každá federálna banka mala autonómiu, jej členské banky sa mohli pridať k systému, pokiaľ sa
nachádzali v územnom obvode federálnej banky. Rada FED-u bola menovaná prezidentom a potvrdená
Kongresom, vykonávala dohľad nad federálnymi bankami a mala hlavné slovo v bankovej politike. Tak
6
tento systém efektívne spojil decentralizáciu, súkromné vlastníctvo a vládnu kontrolu. Tvrdenia
viacerých ekonomických profesorov o výhradne súkromnom vlastníctve tejto inštitúcie Rotshildovcami
sa dodnes nepodarilo jednoznačne ani potvrdiť, ani vyvrátiť.
Už z pohľadu štruktúry vlastníctva centrálnej banky je jasné, že nejde o štandardný model
porovnateľný s európskym vzorom. Jeho vznik ako aj štruktúra boli výrazne podmienené dobou
a podmienkami, v ktorých banka vznikla. Svoj osobitý ráz si však zachovala do dnešných dní.
Nakoľko vlastníctvo centrálnej banky je v rukách komerčných bánk ich jedinou výhodou
vyplývajúcou z vlastníctva akcií je 6 % dividenda na akciu vyplácaná ročne. Okrem toho má každá
členská banka jedno volebné právo, uplatniteľné pri voľbe šiestich z celkového počtu deviatich členov
rady guvernérov v každej z 12 federálnych rezervných bánk.
Úlohy, ktoré plní Federálny rezervný systém v súčasnosti sú kategorizovateľné do štyroch oblastí:
• Utváranie národnej monetárnej politiky prostredníctvom ovplyvňovania monetárnych a
úverových podmienok s cieľom zabezpečiť maximálnu zamestnanosť, cenovú stabilitu a
primeranú dlhodobú úrokovú mieru.
• Regulácia a vykonávanie dohľadu nad finančnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a
funkčnosť finančného systému a chrániť úverové práva spotrebiteľov.
• Udržiavanie stability finančného systému a potláčanie systematického rizika, ktoré na finančných
trhoch môže vznikať.
• Poskytovanie finančných služieb finančným inštitúciám, americkej vláde a zahraničným
inštitúciám a vykonávanie dohľadu a regulácie národného platobného systému.
Federálny rezervný systém je zložený z Rady guvernérov a dvanástich federálnych rezervných
bánk. Rada guvernérov sa skladá zo siedmich členov, ktorí sú menovaní prezidentom USA a vo svojej
funkcii potvrdený senátom. Je agentúrou federálnej vlády USA a má výhradný dosah na zmenu úrovne
povinných minimálnych rezerv. Takisto musí odsúhlasiť akúkoľvek zmenu v diskontných sadzbách
iniciovanú ktoroukoľvek federálnou rezervnou bankou. Okrem toho má Rada guvernérov široké
právomoci týkajúce sa riadenia a regulácie amerického bankového systému. Má riadiace právomoci v
3

4

5

6

Išlo o takzvané uzavretie zlatého okna, ktorým došlo k zrušeniu Brettonwoodskeho menového systému. Viedlo to k ére
pohyblivých devízových kurzov. Cena zlata počas niekoľkých mesiacov od zrušenia tohto menového systému vzrástla
niekoľkonásobne.
Dostupné na internete: http://www.thenewamerican.com/economy/markets-mainmenu-45/6084russia-moving-to-gold-standard
zo dňa 28.1.2011.
Ide o Banku USA (1791-1811) a Druhú banku USA (1816-1836). Obe fungovali na základe federáciou vydanej licencie avšak
nedošlo k jej predĺženiu a banky zanikli.
CARNELL, R. S. The law of banking and financial institution, s. 12-13.
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bankách pôsobiacich na štátnej úrovni, ktoré sú členmi FED-u, podobne ako aj v spoločnostiach, ktoré
vlastnia a ovládajú tieto banky. Významnou súčasťou FED-u je Federal Open Market Commitee
(FOMC) zložená z členov Rady guvernérov, prezidenta FED-u a štyroch ďalších prezidentov
regionálnych pobočiek, ktorí sa vymieňajú na rotačnej báze. FOMC vykonáva dohľad nad operáciami
na voľnom trhu, ktoré sú hlavným nástrojom FED-u na ovplyvňovanie monetárnej bázy a úverových
podmienok. FED riadi monetárnu politiku USA prostredníctvom nepriameho určovania kľúčovej
úrokovej sadzby (federal funds rate), za ktorú si súkromné finančné inštitúcie navzájom požičiavajú
7
finančné prostriedky na vyrovnanie sáld povinných minimálnych rezerv.
FED pod tlakom medzinárodnej verejnosti v celkom novej a jedinečnej expanzii svojej moci
počas jedného mesiaca (október 2008) rozdal 800 miliárd dolárov v úveroch a to hlavne bankám,
maklérom, veľkým poisťovacím spoločnostiam, vydavateľom komerčných obligácii a menovým
8
fondom . 700 miliardový šek bol pretlačený Kongresom pod podmienkou, že bude použitý na
odstránenie základných problémov, ktoré spôsobili krízu, a to hlavne skupovaním toxických aktív
z bankových knižiek. Ekonómovia túto krízu označili ako klasickú krízu argentínskeho typu – stádové
zadlženie podporované spotrebiteľskými orgiami s dovezenými surovinami a súčasne rozkvet novej
okázalej triedy superbohatých. Triedy, ktorá však neprišla s ničím novým a nevytvárala nič než
reťazové intrigy a podvody.
Pri tržbách 83,1 miliardy dolárov je zisk FED-u za rok 2011 76,9 miliárd dolárov úctyhodný výkon
s astronomickou maržou. Náklady na obeživo v obehu predstavujú napríklad iba 1,1 miliardy dolárov.
FED tvorí zisk najmä inkasovaním kupónov z investícií, ktoré má vo svojom portfóliu. Aktuálna hodnota
portfólia FED-u dosahuje 2 920 miliárd dolárov. 2 000 miliárd je investícia vo vládnych dlhopisoch USA,
zvyšných takmer 1000 miliárd je investícia v certifikátoch na hypotekárne úvery amerických bánk.
V jednotlivých obdobiach vrátane súčasnosti však ide o najkritizovanejšiu inštitúciu, ktorej
hlavnou úlohou v očiach verejnosti ani tak nie je regulácia na finančnom trhu, ako látanie dier a
maskovanie prešľapov jednotlivých finančných inštitúcií tlačením nových nehodnotných peňazí
a následným hradením ich dlhov.
BANKA
Banka je podnikateľský subjekt ako každý iný podnik. Ich spoločnou črtou je podnikanie za
účelom dosiahnutia zisku. Avšak na druhej strane označiť banku ako klasický podnik nie je vhodné.
Banky majú mnoho osobitných rysov a špecifické je aj ich celkové postavenie v ekonomike. Ich
podnikanie je ovplyvnené značne prísnejšími pravidlami a je pod oveľa väčším drobnohľadom štátu
alebo presnejšie pod drobnohľadom inštitúcií štátom na to poverených.
Banky sú finančné inštitúcie, ktorých činnosťou je prijímanie depozít a poskytovanie úverov. Na
jednoznačné odlíšenie banky od iných finančných inštitútov má tri špecifické znaky: zákonom
predpísanú právnu formu, osobitosť poskytovaných služieb, plnenie ekonomických funkcií. Právna
9
forma súvisí s bankovým povolením. Banky v USA sú zriaďované podľa práva určitého štátu alebo
10
podľa federálneho práva. Podľa toho sa následne odvíjajú aj podmienky, ktoré musí inštitúcia splniť,
ako aj dohľad, ktorý je nad ňou vykonávaný. Na zriadenie banky sa vyžaduje právna forma akciovej
spoločnosti. Jej štruktúra je obdobná ako v našom právnom poriadku. Základom je zakladateľská listina,
vyžaduje sa zákonom predpísané základné imanie, splnenie požiadaviek zo strany predstavenstva,
osobitne jeho predsedu. Označenie národná banka sa vzťahuje na každú štátnu alebo aj federálnu
banku so súhlasom Úradu kontrolóra meny a s dostatočným kapitálom za súčasného odsúhlasenia
11
najmenej 51% všetkých akcionárov.
Hlavne v niektorých desaťročiach minulého storočia boli zvýhodňované najmä štátne banky,
nakoľko štáty vnímali komerčné banky s federálnym povolením ako hrozbu a zásah do svojej
suverenity. Aj podľa prístupu jednotlivých štátov k rozvíjajúcemu sa bankovému sektoru vzniklo
niekoľko foriem bankovníctva. Rozvetvené bankovníctvo sa uplatňovalo hlavne v menších štátoch,
resp. vidieckych, kde štáty povolili tzv. branchovanie bánk. V praxi jedna banka otvárala pobočky po
celom štáte. Ďalšou formou bolo reťazové bankovníctvo, pri ktorom štáty, ktoré nepovolili rozvetvenie
jednej banky nútili bankárov zakladať nové banky ako samostatné subjekty, avšak majiteľ bol stále
jeden a ten istý. Bankové holdingové spoločnosti predstavovali spojenie bankovníctva s podnikateľským
sektorom, ktorý však v samotnom bankovom sektore dovolený nie je. Išlo o vlastníctvo viacerých bánk
jednou holdingovou spoločnosťou, ktorá umožňovala bankám značnú expanziu aj vďaka možnosti
7

Dostupné na internete: http://www.investujeme.sk/usa-ako-funguje-federalny-rezervny-system/ zo dňa 9.12.2010.
Ide napríklad o Currency Exchange Traded Funds, čo v preklade znamená menové fondy obchodované na burze. Výnosnosť tohto
typu fondu je priamo závislá na tom, ako sa vyvíja zhodnotenie alebo znehodnotenie danej meny. Ich hlavnou výhodou je
zaistenie investorov sa voči menovým rizikám z ich podkladového portfólia. Zároveň môžu byť použité ako krátkodobé nástroje
špekulácie, pretože je problematické odhadnúť dlhodobý vývoj menových kurzov.
9
CARNELL, R. S. The law of banking and financial institutions, s. 35.
10
Vzťah medzi federálnym a štátnym právom je predmetom úpravy Ústavy Spojených štátov amerických.
11
U.S.C. 12 Title, § 35.
8

- 998 -

holdingovej spoločnosti etablovať sa poskytovaním služieb, ktoré pre banku povolené nie sú.
Poslednou formou boli bankové fúzie vo forme v akej sú známe aj dnes.
Osobitnou črtou amerického bankovníctva bolo oddelenie investičného bankovníctva od
12
bankovníctva komerčného. V tejto podobe sa ich bankový systém zachoval s menšími zmenami až do
roku 2008, kedy väčšina z investičných bánk bola nútená prejsť buď pod komerčné bankovníctvo
a následne kontrolu FED-u alebo skrachovala.
Investičnou bankou je podnik, ktorý nakupuje od verejnosti, iných bánk a ďalších účastníkov
finančného trhu dlhodobé vklady, emituje dlhopisy a takto zhromaždené zdroje umiestňuje do
strednodobých a dlhodobých pôžičiek podnikom. Cieľom je realizovať obchody predovšetkým na cudzí
účet a s čo najmenším rizikom. Hlavným zdrojom zisku je alebo sprostredkovateľská provízia, alebo
rozdiel medzi nákupným a predajným kurzom určitého investičného nástroja. Realizuje sa
prostredníctvom investičných sprostredkovateľov. Hlavným zdrojom ich rizík je nedostatok klientov
a trhové riziko vyplývajúce z kolísania trhových cien investičných nástrojov. Nakoľko majú svoje aktivity
menej diverzifikované, má to za následok vysokú volatilitu ich hospodárskych výsledkov.
V USA pôsobili tieto banky v podmienkach veľkých rizík a vďaka tomu dosahovali často veľké
zisky. Avšak úverová kríza ich činnosť rozvrátila a banky utrpeli miliardové straty. V súčasnosti už
v bankovom sektore USA žiadna takáto inštitúcia nefiguruje. Investičné banky krátko pred svojim
koncom argumentovali zlou stratégiou rozloženia rizík a hlavne zlými investíciami na trhu
s nehnuteľnosťami.
PROBLÉMY BANKOVÉHO SEKTORA
Zlá regulácia na úseku bánk nebola jediným problémom, ktorý otriasol aj zvyškom finančného
sveta. Ak vezmeme do úvahy vývoj monetárnej politiky USA banky nie sú jediným lídrom na finančnom
trhu. Úverové družstvá, sporiteľňové a úverové združenia, rôzne druhy penzijných, univerzitných
a investičných fondov na čele s hedžovými fondami – to všetko sú silné články, ktoré výraznou mierou
miešajú karty a spôsobujú vrásky tak analytikom na Wall Street, ako aj lobistom v Kongrese.
Banka ako podnikateľský subjekt je závislá od jednotlivca – rádových občanov i cudzincov, ktorí
jej zveria svoje úspory alebo žiadajú o poskytnutie úveru. Práve Američania sú národ, ktorí pojmu úver
poskytol celkom nový, dosiaľ nevídaný rozmer. Postupné zadlžovanie obyvateľstva, ktoré si určitý čas
žilo výrazne nad svoje pomery sa po pár rokoch rozšafných úsmevov bankárov zmenilo na hypotekárnu
krízu sprevádzanú početnými exekúciami dnes už nepredajných domov. Bublina na trhu s realitami
spľasla za podstatne kratší čas, ako bola tvorená a nepredstavovala ešte ani zďaleka koniec.
Hypotekárny dlh sa obyvateľstvo snažilo splatiť kreditnými kartami, čo len navyšovalo celkovú hodnotu
pôvodného dlhu.
Banky ako poskytovatelia úverov pristúpili k vznikajúcemu problému s chladnou hlavou
investičného žraloka. Krokmi, ktoré podnikli zabili hneď dve muchy jednou ranou – vdýchli trhu
s dlhopismi druhý dych a samy sa zbavili nevýhodných úverov. Ak sa chce banka zbaviť veľkého
množstva úverových pohľadávok, využije k tomu sekuritizáciu. Ide o transformáciu balíka nelikvidných
aktív (úverové pohľadávky) na likvidné aktíva (cenné papiere) alebo aj inak nazvané - štruktúrované
financovanie. Postup je taký, že banka alebo iná finančná inštitúcia pri dosiahnutí dostatočne veľkého
portfólia úverových pohľadávok z nich vytvorí balík a prevedie ich na zvlášť pre tento účel vytvorenú
spoločnosť – special purpose vehicle (SPV). Táto spoločnosť nesmie byť vlastnená bankou, pretože by
úvery zostali v dôsledku konsolidácie v bilancii banky. SPV nemá vlastné finančné zdroje, aby mohla
kúpiť úvery od banky, a preto musí vydať cenné papiere (dlhopisy) k financovaniu kúpy úverov.
Splatenie istiny a úrokov z týchto cenných papierov je kryté výnosmi z úverového portfólia, ktoré je
podkladom pre tieto cenné papiere. To znamená, že dlžníci z úverov splácajú svoje záväzky SVP a tá
na základe tohto peňažného toku platí svoje záväzky z dlhopisov investorom. Aby boli investori ochotní
investovať do dlhopisov, je snaha zvýšiť ich rating. Ten sa zvýši tak, že sa zníži úverové riziko a zvýši
sa kvalita podkladových aktív. Dlhopisy sa vydávajú v tzv. tranžách s rôznym ratingom. Rôzny rating sa
dosahuje tak, že rôzne tranže majú rôznu prioritu splatenia, rôzny stupeň subordinácie.
Hlavnou výhodou sekuritizácie je, že banke sa uvoľňuje kapitál pre ďalšiu úverovú expanziu.
Súčasne dochádza k transferu úverového rizika z banky na investorov, ktorí nakúpia dlhopisy.
13
Nevýhodou je finančná náročnosť jej realizácie.
Keďže zmienené dlhopisy sa ukázali ako nehodnotné, bolo nevyhnutné označiť vinníka a to v čo
najkratšom čase. Jedným z nich sa stali ratingové agentúry, ktoré realizujú nezávislé hodnotenie
rôznych subjektov a dovoľujú tak približné porovnanie a vytvorenie poradia. Najčastejšie sa hovorí
o úverovom ratingu, ktorý vyjadruje dôveryhodnosť dlžníka (emitenta) alebo cenného papiera.
12
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Súviselo to s následkami Veľkej hospodárskej krízy, kedy došlo k prijatiu Bankového zákona v roku 1933, ktorého jedným z cieľov
bolo hlavne dôsledné rozdelenie týchto dvoch foriem. Zakázalo tým komerčným bankám robiť verejnú ponuku na upisovanie
akcii v mene vydavateľa, ako aj obchodovanie s cennými papiermi na jeho účet.
PLÍVA, S. a kol. Bankovní obchody, s. 108-110.
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Úverový rating (credit rating) je kód, ktorý vyjadruje bonitu či dôveryhodnosť, (pravdepodobnosť),
že pôžička či cenný papier bude správne a včas splatená. Rating má rozhodujúci vplyv na ochotu bánk
príslušnému subjektu požičiavať (prípadne i kupovať záväzky) i na podmienky takejto pôžičky: úrokové
sadzby, lehoty a poistenie rizík. Rating udeľujú renomované ratingové agentúry na základe
komplexného rozboru všetkých známych rizík hodnoteného subjektu a odhaduje schopnosť i ochotu
tohto subjektu splniť včas a v plnej výške svoje záväzky. Ratingové kódy obvykle začínajú písmenami A
(najlepší) až D (najhorší), agentúry však používajú jemnejšie delenie.
Za najvýznamnejšie ratingové agentúry môžeme považovať Moody's, Standard & Poor's a Fitch
Ratings, ktoré sú označované ako veľká trojka. Pre činnosť týchto agentúr sú najdôležitejšie nezávislosť
a dôveryhodnosť. Nezameriavajú sa iba na súkromné spoločnosti, ale vykonávajú i hodnotenie iných
14
subjektov – napríklad štátov.
Významný vplyv na rating a jeho vzťah k dlhopisovému trhu mala kríza zo začiatku tridsiatych
rokov a následný vznik americkej komisie pre cenné papiere (Securities and Exchange Commission –
SEC) v roku 1934. Regulátori sa snažili prinútiť banky investovať iba do kvalitných dlhopisov, a tak od
roku 1936 bolo bankám prakticky zakázané investovať do dlhopisov s hodnotením horším než BBB- čo
je dnes hranica medzi investičným a špekulatívnym ratingom. Banky tak prakticky prestali mať možnosť
rozhodovať o investíciách do dlhopisov na základe vlastných analýz a boli prinútené sa orientovať iba
ohodnotením zo strany ratingových agentúr. Ratingové agentúry sa tak stali súčasťou regulácie a
regulátori im možno nechtiac dali do rúk pomerne silnú zbraň, ktorou mohli ovplyvňovať dianie na
trhoch s dlhopismi a rozhodovanie investorov.
Prijatá legislatíva – tzv. Doddov Francov zákon, podpísaný prezidentom Obamom v lete 2010 si
stanovila za cieľ riešiť situáciu zvýšením kontroly, vznikom nových federálnych agentúr a sprísnením
podmienok na podnikanie v bankovom sektore, ostatné finančné inštitúcie nevynímajúc. Či sa osvedčí
ako vhodná na riešenie problému z dlhodobého hľadiska, to ukáže až čas. Zákon však hneď po
podpise vyvolal vlnu nevôle tak na strane bankárov, ako aj občanov, ktorí považujú prijatú legislatívu
len za snahu o udržanie statusu quo.
Z dlhodobého hľadiska sa však neustále ozývajú hlasy volajúce po návrate k zlatej kotve, ktorá
by bola schopná fixovať dolár efektívnejšie a účinnejšie ako súčasne zavedený model relatívne
uvoľneného bankovníctva.
ZÁVER
Cieľom mojej práce bolo priblížiť málo známy model bankovníctva USA. Nakoľko je predmetom
záujmu verejnosti, masmédií a jeho aktivity sa bytostne dotýkajú vplyvom globalizácie každého
jednotlivca, považujem za dôležité mať aspoň základnú znalosť finančného systému ovplyvňujúceho
celosvetovú ekonomiku.
Veľakrát skreslené informácie objavujúce sa v tlači o bankrote finančných inštitúcií najmä bánk,
nie sú veľmi relevantné, ak vezmem do úvahy, že zväčša ide o malé podnikateľské subjekty, ktoré
pôsobia len v určitom regióne a fungovali len vďaka uvoľnenej legislatíve.
Na druhej strane nie je možné prehliadnuť krach niekoľkých veľkých investičných gigantov, ktorý
zasiahol celý americký finančný systém a pripravil ranu aj zvyšku sveta. Otázky kladené vedeniam
týchto spoločností – mediálne známym biznismenom poberajúcim horibilné platy avšak neschopným
vysvetliť dôvody, pre ktoré sa ich spoločnosti ocitli v mnohých prípadoch na pokraji bankrotu vyvolali
celoštátnu vlnu nevôle a nedôvery v nestabilný bankový systém.
Berúc do úvahy odlišnosti anglosaského systému, ako aj osobitný režim kontroly a liberálny
prístup vlády je zrejmé, že komparácia s bankovým sektorom Slovenskej republiky nie je na mieste.
Je zaujímavé do akých extrémov vláda umožnila bankovému sektoru a finančným inštitútom ísť
v záujme dosahovania ziskov z krátkodobých investícií. Nešlo o snahu zabezpečiť vyšší štandard
obyvateľstvu ani zvýšiť možnosť uplatnenia občanom, šlo len o profitujúcu továreň produkujúcu
peniaze, avšak len v obmedzenom časovom období, ktorej zisky boli samozrejme rozdelené medzi
úzko vymedzenú skupinu ľudí.
Výsledok snahy riešiť krízu prijatím novej legislatívy je zatiaľ v nedohľadne, keďže sa ráta
s pomocou veľkého množstva agentúr, ktorým sa výrazným spôsobom rozšírili kontrolné právomoci ako
aj značnými reštrikciami pre banky a ostatné finančné inštitúty a podporou zo strany súdov. Značná
neprehľadnosť medzi bankami a sporiteľňami, zlá zákonná úprava úverových družstiev, slabá regulácia
na trhu s cennými papiermi, to všetko ešte volá po zmene. Treba si ale uvedomiť, že právo postihuje
vždy len to, čo sa stalo, a nefunguje prognosticky. A tak aj americká legislatíva len postihuje to, čo sa
stalo. Problém je však v tom, že zväčša reaguje pomaly a neprehľadnosť agentúr spôsobuje aj to, že
žiadna sa necíti byť kompetentná vo veci zakročiť.

14

Dostupné na internete: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rating.
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Zvláštne hodnotenia amerických ratingových agentúr, zväčša nevyžiadané a výrazne
ovplyvňujúce investorov a tým pádom aj celý domáci podnikateľský sektor – to všetko sa podpísalo pod
vznik finančných problémov v ostatných častiach sveta, Slovenskú republiku nevynímajúc.
Slovensko, ktoré sa ani po dvadsiatich rokoch svojej samostatnosti nespamätalo zo skutočnosti,
že je vlastným pánom na vlastnom dvore sa politicky obracia na tzv. kolísku demokracie, resp.
liberalizmu, na krajinu, ktorá však zásadne nepredstavuje ani jedno z toho...
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JE EURÓPSKA ÚNIA FEDERÁCIA?
Martin Vranovič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetná práca sa zaoberá, ako z jej názvu vyplýva, fenoménom povahy EÚ v mantineloch
ústavného a medzinárodného práva, keďže stále absentuje jej explicitné zadefinovanie v Zmluvách.
Sama existencia EÚ už predstavuje problém, pretože neexistuje komplexný manuál na jej
zadefinovanie. Názory sa líšia od autora k autorovi. Obzvlášť odborníci v odbore ústavného práva
nachádzajú niektoré typické federatívne znaky v EÚ ako „etatizujúcej“ sa entite. Na druhej strane,
internacionalisti skôr používajú pojem supranacionálna organizácia, z čoho vyplýva, že EÚ stále
považujú za primárne medzinárodnú organizáciu. Ťažisko pre pochopenie problematiky sú niektoré
zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva a zakladajúce zmluvy, spolu s judikatúrou SD EÚ. Jadro
práce spočíva práve v analýze otázok, či má EÚ ústavu, či je nositeľom suverenity. Rovnako dôležitá je
analýza kompetencií Únie (skôr ich kvalita ako kvantita) a mechanizmus ich deľby a výkonu medzi EÚ
a členské štáty.
Kľúčové slová: federácia, suverenita, supranacionálna medzinárodná organizácia, ústava, povaha EÚ
Abstract: The thesis in question deals with the phenomenon of the nature of the EU within the areas of
constitutional and international law, since its explicit definition has been missing in the foundation
Treaties. The existence of the EU itself represents the problem, because the complex manual intending
to define its nature does not exist. The opinions are different according to the particular author.
Especially experts from the field of constitutional law can find some typical federative features of the
EU, whose status as “a state” has been still in progress. On the other hand, the experts in the area of
international law have used the notion „supranational organization“, from which follows, that they
consider EU primarily as an international organization. The core of the thesis lies upon the analysis of
issues relating to the problems whether the EU has constitution, whether it is a representative of
sovereignty. The same importance has the analysis of competences of the Union (focused on rather
quality than quantity) and manner of their separation and performance between EU and Member States.
Key words: federation, sovereignty, supranational international organization, constitution, nature of the
EU

1.

ÚVOD

Posuny a turbulencie v priestore EÚ sú úrodnou pôdou pre (údajné) špekulácie či seriózne
debaty o kvalitatívnom vývoji právneho režimu EÚ. Nepochybne musíme skonštatovať, že doterajšie
paradigmy v oblasti ústavného a medzinárodného práva nie sú dostatočné na deskripciu EÚ ako
právnej „entity“. Preto sa práca stáva výzvou na preskúmanie „lisabonského vydania“ zakladajúcich
zmlúv EÚ. Zároveň treba však upozorniť, že cieľom práce je skôr váženie argumentov ako samotné
vytváranie konklúzií. Na dogmy tu niet priestoru. Avšak vedecké bádanie si vyžaduje zadanie hypotézy.
Pre účely tejto práce hypotéza znie: „EÚ je federácia“. Najzaujímavejšie na celej veci je fakt, že
výsledok nie je v tomto bode nikomu známy. Existujú len presvedčenia a pochybnosti. Ani „otcovia
zakladatelia“ by nevedeli dať na otázky dostatočné odpovede. I keď presvedčenie mali. To naznačuje aj
otvorenosť celého procesu. Na časovej priamke genézy a vývoja od Európskych spoločenstiev až k EÚ
nastalo podstatne veľa zmien a to ani nie v priebehu pol storočia (vznik medzinárodnej organizácie
ESUO, vznik ďalších organizácií EURATOM a Európskeho spoločenstva, zoskupenie do Európskych
spoločenstiev, kreácia EÚ a sukcesia ES na EÚ ako posledná zmena). Dynamika vývoja má teda zatiaľ
vzrastajúcu tendenciu, je to akýsi „verejnoprávny big bang“, ktorého signifikantným prejavom je
neustále stupňujúce sa rozpínanie, a to tak kvantitatívne ako kvalitatívne (rozpočtová kontrola).
2.

ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTOV FEDERÁCIE V PODMIENKACH EURÓPSKEJ ÚNIE

2.1

Má Európska únia ústavu?
Ak totižto chceme dokázať, že EÚ je federácia, musíme dokázať tento obligatórny znak, bez
ktorého by bolo ďalšie dokazovanie zbytočné. Sama osebe táto otázka v reáliách EÚ prekračuje
predmet ústavného práva a absorbuje aj otázky práva medzinárodného a európskeho a preto je nutné
použiť poznatky z týchto právnych odvetví, najmä však z ústavného práva. Začneme najskôr
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argumentmi pozitívneho razenia. Na prvý pohľad je jasné, že bude nemožné argumentovať v prospech
formálnej ústavy, teda takého normatívneho dokumentu najvyššej právnej sily, ktorý spĺňa tri
1
kumulatívne znaky „označenie, písomnú formu a osobitný spôsob schvaľovania.“ Vylúčením jedného
znaku, teda absenciou výslovného označenia, sa dostávame k neexistencii formálnej ústavy EÚ. Druhý
pokus teda zameriame na možnú existenciu materiálnej ústavy, kde má dominantné postavenie
obsah. Na podporu tohto tvrdenia uvádzam „na základe súboru právnych materiálov, ktorý je
európskymi súdmi interpretovaný ako materiálna ústava úniového právneho poriadku môžeme teda
2
skonštatovať, že EÚ má už dnes ústavu v materiálnom zmysle slova.“ To teda nutne implikuje, že
existuje akési „ústavné puzzle“ v rámci prameňov práva EÚ. Vrcholom právnej pyramídy sú
zakladajúce zmluvy podľa čl. 1 ZoFEÚ „(ZoFEÚ) a Zmluva o EÚ sú zmluvami, na ktorých je založená
Únia. Tieto dve zmluvy majú rovnakú právnu silu a označujú sa slovom ‘zmluvy‘.“ V rámci „mozaiky
európskej ústavnosti“ sa poukazuje aj na tzv. fenomén „zloženej ústavnosti“, pretože sa poukazuje na
3
„pluralitu a autonómiu ústavnosti členských krajín.“ Z obsahového hľadiska argumenty zástancov
ústavnosti EÚ posilnil aj fakt vstúpenia Charty základných práv EÚ do platnosti a ktorá podľa článku 6
„má rovnakú právnu silu ako zmluvy.“ Zároveň zmluva o EÚ výslovne uvádza, že základné práva
vyjadrené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd sú súčasťou
všeobecných zásad práva Únie (čl. 6, ods. 3). Z hľadiska prameňov by do obsahu „ústavného práva
4
EÚ“ malo patriť primárne právo t.j., zakladajúce zmluvy, všeobecné právne zásady a judikatúra
Súdneho dvora EÚ ako jedinej autority povolanej na výklad zakladajúcich zmlúv. Ak by sme chceli nájsť
paralelu s federálnymi zákonmi, tak do prameňov možno zaradiť aj časť sekundárneho práva a to
nariadenia, pretože „nariadenie má všeobecnú platnosť (a) je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo
uplatniteľné vo všetkých členských štátoch“ (čl.288 ZoFEÚ). Okrem teoretického vymedzenia existuje aj
argument z dielne Súdneho dvora, ktorý deklaroval, že „(EÚ) je spoločenstvom práva v tom zmysle, že
ani jeho orgány sa nevymykajú preskúmavaniu súladu jeho aktov so základnou ústavnou chartou,
ktorou je Zmluva (resp. Zmluvy)...SD tak s odkazom na Viedenský dohovor (o zmluvnom
práve)...potvrdil, že aj keď z formálneho hľadiska je ‘základná ústavná charta‘ multilaterálnou
zmluvou...nie je to na prekážku pre záver, že vo vzťahu k členským štátom ide o akt ústavodarnej
5
povahy, utvárajúci tieto vzťahy obdobným spôsobom, akým ich ústavy riadia pomery vnútroštátne.“
Neopomenuteľná je aj skutočnosť hierarchie noriem a právnej sily Zmlúv. V internom sektore práva EÚ
dominancia Zmlúv vyplýva z toho, že Únia je na nich „založená“ a majú „rovnakú právnu silu“ (čl.1
ZoFEÚ) a jednak z toho, že podľa čl. 263 SD EÚ preskúmava zákonnosť legislatívnych aktov z čoho
nutne vyplýva požiadavka ich súladu so Zmluvami, pretože v opačnom prípade by mohli byť vyhlásené
za neplatné. V oblasti hierarchie medzi právnou silou Zmlúv a právnych poriadkov členských štátov
možno poukázať na existujúcu judikatúru Súdneho dvora EÚ konkrétne Costa vs. ENEL (6/64) „právo,
ktoré vzniká zo Zmluvy...ako z nezávislého práva, nemôže...byť prevážené akýmikoľvek
ustanoveniami vnútroštátneho práva, pretože by stratilo komunitárny (úniový) charakter a...bol
6
spochybnený právny základ samotného spoločenstva (Únie).“
Pre tých, ktorým sa doterajšie argumenty pre existenciu „ústavy EÚ“ zdajú byť nedostačujúce
uvádzam ešte jeden príklad, resp. porovnanie Ústavnej zmluvy a lisabonského znenia zakladateľských
Zmlúv. Konsolidované „lisabonské“ znenie oproti Zmluve o Ústave pre Európu neobsahuje
7
nasledujúce ustanovenia : výslovné označenie „Ústava“, článok o spoločných symboloch, explicitné
ustanovenie o prednosti práva EÚ, premenovanie normatívnych aktov na európsky zákon, či európsky
rámcový zákon, integráciu Charty do zakladateľských zmlúv. Z uvedených skutočností možno vyvodiť,
že ide len o „kozmetické“ a skôr terminologické rozdiely, pričom kvalita zostáva porovnateľná, čo by
mohlo viesť k záveru, že tu existuje „non-formálna“ Ústava EÚ.
Autori Siman-Slašťan uvádzajú „zakladajúce zmluvy Únie sa stále považujú za medzinárodné
8
zmluvy a nie za ústavu Únie, aj keď ich Súdny dvor niekoľkokrát označil za ‘základnú ústavnú chartu‘.“
Problém, ktorý v tomto bode vyvstáva: môže byť medzinárodná zmluva zároveň aj ústavou? Totižto na
prvý pohľad je neodškriepiteľným faktom, že Únia vznikla na medzinárodnoprávnych základoch
a zakladajúce Zmluvy sú zmluvami podľa medzinárodného práva verejného, s dôsledkom aplikácie

1

CIBULKA, Ľ. - POSLUCH, M. Štátne právo, s. 47.
BLAHOŽ, J. a kol. Ústavní právo Evropské unie, s. 54.
Tamže, s. 55.
4
V Zmluvách možno nájsť úpravu základných princípov, vzťah EÚ k členským štátom, postavenie a kompetencie inštitúciÍ (tu však
možno hovoriť o kvázi-deľbe moci a o tzv. demokratickom deficite), postavenie občanov EÚ, inštitút ombudsmana, výlučné
kompetencie EÚ a členských štátov. Navyše, Charta základných práv EÚ zavádza aj vlastný katalóg práv v rámci EÚ.
5
TICHÝ, L. a kol. Evropské právo, s. 301. Uvádzaný argument sa používa aj na teoretické zdôvodnenie samostatnosti práva EÚ ako
jedného z jej znakov.
6
K citácií a odôvodneniu pozri SIMAN, M.-SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 249-255.
7
Porov. VALUCH, J. – RIŠOVÁ, M.-SEMAN, R. Právo medzinárodných organizácií, s. 254.
8
SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 27.
2
3
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9

Viedenského dohovoru o zmluvnom práve na tieto zakladajúce zmluvy. Či je možné, aby sa
z formálneho hľadiska považovali za „ústavu“ je zrejme nesprávne položená otázka. Daný problém by
sme však mohli preniesť do roviny materiálnej, do roviny kvality obsahu. Tu nám poslúži judikát SD EÚ
Costa v. ENEL, v ktorom SD deklaroval: „na rozdiel od bežných medzinárodných zmlúv vytvorila
Zmluva o založení EHS (dnes ZoFEÚ) vlastný právny poriadok, ktorý sa okamihom nadobudnutia jej
platnosti stal neoddeliteľnou súčasťou právnych poriadkov členských štátov a ktorý sú vnútroštátne
10
súdy povinné aplikovať.“ Na základe tohto citátu by sme mohli dostať nasledovný sylogizmus zložený
z nasledovných premís: (a) vlastný právny poriadok môže „povstať“ len z ústavného dokumentu, (b)
Únia je založená na medzinárodnej zmluve a má vlastný právny poriadok vyplývajúci zo Zmlúv.
Riešenie tohto sylogizmu bude aj odpoveďou na otázku položenú v tejto stati, a teda že je
pravdepodobnejšie, že Únia má vlastnú ústavu ako to, že ju nemá, pretože kvalita zmlúv a ich
hierarchická normatívna sila a právo z nich vyvstávajúce sú nadradené nad právne poriadky členských
11
štátov, dokonca aj nad ich ústavy.
Zosumarizovaním názorovej disparity autor dospieva k nasledovnému záveru: EÚ má ústavu
v materiálnom slova zmysle. To však neznamená, že medzi zakladajúce zmluvy a pojem (materiálna)
ústava možno dať znamienko rovná sa (aj navzdory názoru SD EÚ), pretože sa vyžaduje širší komplex
vzťahov ako len „normatívne zmluvy“, preto do tohto pojmu treba nutne zahrnúť aj judikatúru SD EÚ,
(iné) medzinárodné zmluvy (Charta ľudských práv, ideálnym príkladom bude pristúpenie EÚ
k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd) a vybrané pramene sekundárneho práva EÚ
s adekvátnym obsahom (napr. vykonávajúce otázky uplatňovania práv vyplývajúcich z občianstva).
Záverom by som rád vyjadril materiálnu ústavu EÚ nasledovnou rovnicou: materiálna ústava EÚ =
zakladajúce zmluvy + judikatúra SD EÚ + sekundárne právo + (iné) medzinárodné zmluvy.
Existuje deľba kompetencií medzi Európskou úniou a členskými štátmi ?
Nemožno pokračovať inak ako poukázaním na čl. 3 ZoFEÚ, ktorý taxatívne vymedzuje výlučnú
právomoc Únie, konkrétne „colná únia, ustanovenia pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na
fungovanie vnútorného trhu, menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro, ochrana
morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva, spoločná obchodná
politika“(čl. 3 ZoFEÚ). Inak povedané, Únia má výlučnú právomoc v oblasti cla, meny (! len pre štáty
eurozóny), obchodnej politiky. Akokoľvek by sme bojovali s myšlienkou, že nejde o typické štátne
funkcie, boli by sme neúspešní. Poukazujem tu aj na právomoci federácie v podmienkach USA, kde
federácia vykonáva pôsobnosť (aj) v záležitostiach cla, meny a obchodnej politiky, či už medzi štátmi
alebo aj vo vzťahu k tretím subjektom. Daný výpočet by sme mohli teda považovať za znak rozdelenia
kompetencií medzi EÚ a členské štáty.
Už vyššie bolo poukázané, že podstata nespočíva v rozsahu pôsobností/právomocí, ale skôr
v ich kvalite. Neexistuje porovnateľná medzinárodná organizácia, ktorá by vykonávala vyššie uvedené
(neprehnane povedané) „ typické štátne funkcie“, pretože mena a clo sú nielen nástrojmi ekonomickými
(pokiaľ ide o otázky protekcionizmu a makroekonomických regulátorov), ale aj prejavom identity národa.
Treba podotknúť, že vývoj v rámci EÚ predstavuje dynamickú a neuzavretú kategóriu, ktorá
v budúcnosti môže dospieť k rozširovaniu výlučných právomocí. Právnym základom je čl. 48 ZoEÚ,
ktorý ustanovuje, že ‘zmluvy sa môžu meniť a dopĺňať v súlade s riadnym legislatívnym postupom.’
Zmenou Zmluvy by mohlo dôjsť nielen k rozšíreniu, ale aj k „späťvzatiu“ právomocí na členské štáty,
ktoré dobrovoľne svoje právomoci postúpili na Úniu, a to aj navzdory tomu, že Zmluvy sú uzavreté na
12
dobu neurčitú, čo (trochu mylne) predpokladá „trvalé prenesenie právomocí.“
Navyše, existuje ešte jedna právomoc (skôr právomoc ako pôsobnosť), ktorú a Únia vo svojich
rukách, konkrétne právomoc „uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené
v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju
vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím tejto zmluvy dotknuté spoločné pravidlá alebo
13
pozmenený rozsah ich pôsobnosti.“ Okrem toho, Svoboda však upozorňuje, že pokiaľ ide o právomoci
2.2

9

Okrem toho nie bezvýznamným faktom je skutočnosť, že Viedenský dohovor predpokladá aj možnosť zániku medzinárodnej
zmluvy, keď všetky zmluvné štáty od nej odstúpia, podľa čl. 54 : „Zánik zmluvy alebo odstúpenie niektorej strany od nej môže nastať:
a) v súlade s ustanovením zmluvy; alebo b) kedykoľvek so súhlasom všetkých strán po porade s ostatnými zmluvnými štátmi. Tento
článok existuje len v rámci medzinárodného práva a sama zmluva o možnom spôsobe zániku EÚ mlčí, upravuje len mechanizmus
zmeny zakladateľských zmlúv, čo neznamená zánik, pretože Zmluvy boli uzavreté na dobu neurčitú.
10
SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, s. 249.
11
Ako to odvodil SD EÚ v judikáte Internationale Handelsgesellschaft (11/70) „platnosť aktu spoločenstiev alebo jeho účinky
v členskom štáte nemôžu byť dotknuté tvrdením, že aktom spoločenstiev sú porušené základné práva zakotvené v ústave tohto štátu
alebo štrukturálne zásady vnútroštátnej ústavy“(Tamže, s.270).
12
Argumentom pre mylnosť tvrdenia je znenie čl. 48 a možnosť aplikácie Viedenského dohovoru o zmluvnom práve ako lex generalis
k zakladajúcim zmluvám.
13
Všeobecný postup pri uzatváraní medzinárodných zmlúv upravujú články 216 až 219 ZoFEÚ. Pokiaľ ide o „medzinárodné zmluvy,
ktorých uzavretie „môže ovplyvniť spoločné pravidlá alebo zmeniť ich pôsobnosť“ (tak) ako príklad možno uviesť bilaterálne dohody
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EÚ, tak ich „trvalosť“ je limitovaná tzv. „obojstrannou flexibilitou“, ktorá znamená aj možnosť späťvzatia
právomocí členskými štátmi (čl. 48 ods. 2 ZoEÚ) a ústavnými súdmi členských štátov: „Ústavné súdy
niektorých členských štátov podmieňujú trvalosť prenosu právomocí na EÚ tým, že orgány EÚ zaistia
dodržiavanie základných práv: Pokiaľ by...vývoj v...EÚ ohrozoval samotnú podstatu štátnej
zvrchovanosti ČR alebo podstatné náležitosti demokratického právneho štátu, bolo by treba trvať na
14
tom, aby sa týchto právomocí opätovne ujali vnútroštátne orgány“ .
Doteraz v tejto téme figurovala otázka rozsahu právomocí, avšak podstatnejšia je kvalita, ktorá
je vyjadrená v čl. 2 ZoFEÚ „ak zmluvy prenesú na Úniu výlučnú právomoc v určitej oblasti, len Únia
môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, pričom členské štáty tak môžu
urobiť len vtedy, ak ich na to splnomocní Únia alebo na vykonanie aktov Únie.“ Výlučná kompetencia
znamená aj výlučnú právomoc a teda členské štáty sú len vykonávateľmi, resp. môžu konať iba na
základe splnomocnení daných orgánmi Únie v právne záväzných aktoch. Samozrejme, že takýto režim
sa týka iba piatich taxatívne vymedzených oblastí. Za úvahu by však stálo ako to súvisí so zásadou
prednosti, pretože tá nerozlišuje uvedené oblasti, pretože vznikla ešte v čase, keď kompetencie neboli
rozdelené. To je ale prvoplánové tvrdenie, keďže „predlisabonské“ rozdelenie vychádzalo
z teleologického výkladu, teda kompetencie korešpondovali s cieľmi Spoločenstiev. Preto zásadu
prednosti treba chápať v širšom zmysle ako čl. 2, ktorý nie je vyjadrením tejto zásady a naďalej zostáva
doménou judikatúry SD EÚ, pričom však (čl. 2) zároveň vymedzuje vecnú pôsobnosť úniového práva
s výlučnou kompetenciou. Iná situácia nastáva v oblasti spoločných právomocí, kde členské štáty
vykonávajú legislatívnu činnosť len v takom rozsahu, v akom Únia svoju právomoc nevykonala alebo aj
vtedy, ak sa rozhodla prestať vykonávať právomoc (čl. 2 ods. 2). Členské štáty sú teda aktom Únie ex
post povinné nevykonávať svoje právomoci, teda rozhodujúci je tu časový faktor. Navyše ZoFEÚ
predvída aj tzv. flexibilnú klauzulu, ktorej podstata je vyjadrená v čl. 352. Jej aplikácia je prísne
15
limitovaná, pretože predpokladá existenciu cieľa EÚ okrem oblasti SZBP a najvšeobecnejších cieľov
ZEÚ, nutnosť opatrenia k jeho dosiahnutiu, vhodnosť t.j. proporcionalitu a subsidiaritu opatrenia, pričom
nesmie prísť k harmonizácii, ak je zakázaná (t.j. v oblasti podpornej, koordinačnej a doplnkovej),
nesmie sa obchádzať čl. 48 o revízii zmlúv, vyžaduje sa jednohlasné hlasovanie v Rade, návrh Komisie
a súhlas EP. Okrem tejto generálnej flexibilnej klauzuly existujú aj tzv. špeciálne klauzuly, „ktoré súvisia
s realizáciou práva občanov Únie na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov...čl. 21 ods. 3
predpokladá opatrenia sociálneho charakteru a čl. 77 ods. 3 ZFEÚ umožňuje prijať právne akty
o cestovných pasoch, preukazoch totožnosti, povoleniach na pobyt...aj keď zmluvy na tento účel
16
neustanovujú potrebné právomoci.“
Po vyčerpávajúcom exkurze kompetencií a právomocí Únie, ešte spomeniem tie, ktoré zostávajú
vo výlučnej kompetencii členských štátov, ktoré možno zhrnúť do nasledovných (exemplifikatívnych)
17
skupín : právomoci výslovne neudelené EÚ, výslovne vymienené štátmi a to úprava politických
a ústavných systémov vrátane regionálnych a miestnych samospráv, základné funkcie štátu najmä
zabezpečovanie územnej celistvosti, hraníc, verejného poriadku a národnej bezpečnosti, definovanie
vlastníckych práv (čl. 345 ZoFEÚ), obchod so zbraňami a vojenským materiálom, oblasti s vylúčenou
harmonizáciou, otázky rýdzo vnútorného charakteru v oblasti vnútorného trhu a hospodárskej súťaže,
18
výnimočný verejný záujem (ochrana verejného zdravia, mravnosti, verejného poriadku), trestné právo.
V neposlednom rade treba poukázať aj na zásady, ktoré sú kľúčom k „deľbe“ právomoci, resp.
ich výkonu. V prvom rade ide o zásadu prenesenia právomocí, ktorá znie „...Únia koná len v medziach
právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených.
Právomoci, ktoré na Úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov“ (čl. 5
ods. 2). Pozoruhodná je tu častica „len v medziach právomocí,“ ktorá má zdôrazniť, že „právomoci Únie
nie sú výnimkou zo všeobecného pravidla, že právomocami disponujú štáty a v dôsledku toho k výkladu

v oblasti súťažného práva, týkajúce sa spoločných pravidiel súťažnej politiky“ (SYLLOVÁ-PÍTROVÁ-PALDUSOVÁ a kol. Lisabonská
smlouva. Komentář, s. 205).
14
SVOBODA, P. Úvod do evropského práva, s. 27-28. Zároveň autor upozorňuje, že „i keď je výpočet taxatívny, možno si predstaviť,
že SD môže nájsť ďalšie prípady výlučnosti, rovnako ako dovodil... v minulosti, kedy žiadny taxatívny výpočet výlučných právomocí
neexistoval. Výlučnosť je daná vtedy, keď je evidentné: napr. vo vzťahu k spoločnej obchodnej politike „spôsob ktorým je obchodná
politika zakotvená v Zmluve“ a samotné ustanovenia Zmluvy „ukazujú, že paralelná právomoc členských štátov a Spoločenstva je
vylúčená...(Posudok 1/75)“ (Tamže, s. 28).
15
Porov. Tažmže, s. 33-34 a čl. 4 ZoFEÚ.
16
MAZÁK, J.–JÁNOŠÍKOVÁ, M. Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana, s. 134.
17
Porov. SVOBODA, P. Úvod do evropského práva, s. 31-32 a čl. 4 ZoFEÚ.
18
Negatívne táto skutočnosť bola vymedzená SD EÚ napr. v judikáte C-404/05 (s odkazom na ustálenú judikatúru):„...je pravda, že
trestná legislatíva rovnako ako pravidlá trestného procesu v zásade nepatria do právomoci Spoločenstva (Únie)“ (Dostupné na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX: 62005 CJ0440:SK:HTML). Významový kvalitatívny posun
predstavuje judikát C-61/11, v ktorom SD EÚ pozitívne dovodil: „je potrebné uviesť, že aj keď trestné právo hmotné a...procesné
patria v zásade do právomoci členských štátov, táto oblasť môže byť aj napriek tomu dotknutá právom Únie“ (Dostupné na http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0061:SK:HTML).
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19

ustanovení o právomociach treba pristupovať reštriktívne.“ Ďalšie zdôraznenie sa kladie na dikciu
„ktoré na ňu preniesli členské štáty,“ čo autorov vedie k domnienke, že „odpoveď súvisí so snahou
štátov o spresnenie právnej úpravy a zdôraznenie skutočnosti, že sú to práve členské štáty, ktoré
20
rozhodujú o obsahu právomocí Únie.“ Áno, ale vzhľadom na kvalitu výkonu právomocí Úniou a jej
prostriedkov (najmä priamo záväzných nariadení) si Únia drží prvenstvo v presadzovaní právnych
noriem v oblasti vnútorných výlučných kompetencií a za podmienok stanovených v Zmluve aj
21
spoločných právomocí. Záverom, Únia je nositeľom (odvodenej/ delegovanej) suverenity.
2.3
Je Európska únia výlučným a (zároveň) plnoprávnym nositeľom medzinárodnoprávnej
suverenity, „vysávačom“ medzinárodnej subjektivity členských štátov?
Ako bolo poukázané vyššie v interných hraniciach sa nám teda zdá, že Únia vykazuje kardinálne
znaky federácie (ústava a rozdelenie kompetencií). Pre potreby tejto state poukážeme najskôr na
výklad tejto témy „je to...základná vnútroštátna norma, ktorá je rozhodná pre vymedzenie rozsahu
medzinárodnej pôsobnosti čiastkového štátu voči štátom iným...V takto vymedzených veciach potom
čiastkové štáty federácie zjednávajú medzinárodné zmluvy, hlavne v otázkach lokálneho významu...a
tiež samy...nesú zodpovednosť za ich nesplnenie. Avšak...nesie i ...ústredný štát zodpovednosť (tzv.
nepriamu) za to, že čiastkový štát sám nezadosťučinil svojej zodpovednosti za nedodržanie (porušenie)
ním zjednanej medzinárodnej zmluvy. Za porušenie všeobecne platnej normativity, najmä tiež
kogentnej, nesie zodpovednosť vždy štát centrálny, lebo iba on je jej subjektom...Švajčiarsko,
ktorého...kantóny si čiastkovú vonkajšiu pôsobnosť zachovávajú...takisto aj spolkové krajiny SRN môžu
uzatvárať MZ s inými štátmi, avšak vždy s ad hoc súhlasom centrálnej (spolkovej) vlády. Rakúske
spolkové krajiny (tiež) tak môžu činiť...a to nielen s ad hoc súhlasom ústrednej vlády, ale môžu tiež také
22
zmluvy zjednávať len so štátmi, ktoré s Rakúskom susedia.“ Na zodpovedanie vyššie uvedenej
otázky, nám teda bude stačiť poukázanie na skutočnosť, že každý členský štát EÚ je plnoprávnym
nositeľom medzinárodnoprávnej suverenity a rovnako je zodpovedný za porušenie ‘ius cogens‘. Vo
svetle týchto skutočností prichádzame k záveru, že EÚ nie je nositeľom plnoprávnej a výlučnej
medzinárodnoprávnej suverenity a nelimituje ich konktraktuálnu spôsobilosť na veci lokálneho
významu. Limitácia je reprezentovaná výlučnou pôsobnosťou Únie, avšak to je len limitácia rozsahu.
Okrem toho Lisabonská zmluva nevytvorila ‘federálny aparát v oblasti vonkajších vzťahov‘, pretože
„Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnej politiky nie je uvedený v čl. 13 ZoEÚ
a preto nie je orgánom EÚ vo formálnom zmysle slova....existujú tiež právne dôvody pre záver, že
inštitucionálna lojalita, ktorú má Vysoký predstaviteľ voči Komisii je obmedzená...jej zodpovednosťami
v Rade pre zahraničné veci a Európskej rade. Avšak, nemali by sme veľmi tendenčne tvrdiť, že Komisia
bude oslabená vytvorením tohto nového postu. Vysoký predstaviteľ je podpredseda Komisie so
23
zodpovednosťou za vonkajšie vzťahy.“ Faktom zostáva, že vo vonkajších vzťahoch rozhoduje Rada
a Európska rada, ktoré sú zložené zo zástupcov členských štátov. Vo vonkajších vzťahoch zavádzajúco
pôsobí čl. 3 ods. 2 – Únia má výlučnú vonkajšiu právomoc uzavrieť MZ aj v iných oblastiach ako vo
24
vnútorných . Avšak pokiaľ ide o povahu prameňov SZBP, tak „právne akty v rámci SZBP nepožívajú
25
režim bezprostredného účinku, resp. prednosti.“
19
MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M. Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana, s. 122. S týmto však možno polemizovať,
pretože kvalita prenesenie jednoznačne favorizuje Úniu a želanie reštriktívneho výkladu ešte nemusí byť prijaté SD EÚ, jediným
autoritatívnym „výkladodarcom“ zakladajúcich zmlúv a úniového práva vôbec.
20
Tamže.
21
Tento model suverenity si možno predstaviť na konkrétnom príklade. Predstavme si, že automobil je suverenita. Automobil sa
skladá z viacerých častí, ktoré sú od neho neoddeliteľné (pozn. v teórii občianskeho práva hovoríme o veci nedeliteľnej a o súčasti
veci, napr. motor). Nemožno z neho vyňať motor, odobrať kolesá, vybrať brzdy, zapaľovacie sviečky, štartér...(považujme tieto časti
za pozitívne prejavy suverenity). V opačnom prípade by sa stal nefunkčným, alebo min. nebezpečným a nespôsobilým na jazdu.
Automobil je teda (fakticky)nedeliteľný rovnako ako je (teoreticky a pojmovo) nedeliteľná suverenita. Teda z vonkajšieho uhľa
pohľadu, automobil je kompaktný, tvorí jeden celok. Pozrime sa však na situáciu v jeho vnútri. Je pochopiteľné, že len jedna osoba
môže ovládať automobil, len jedna môže v rukách držať volant. Avšak rád by som na tomto mieste prezentoval tzv. teóriu spolujazdca
navigátora. Vytvoríme modelovú situáciu: spolu s vodičom sedí po jeho pravici (alebo ak ste mimo kontinentu, tak po jeho ľavici,
pozn. autora) spolujazdec, navigátor. Otázka, ktorá vyvstáva znie: kto je teraz suverén? Vodič držiaci v rukách volant, ale plniaci
pokyny navigátora alebo navigátor, ktorý síce nedrží volant, ale on je ten, ktorý udáva smer a dáva záväzné pokyny? Majme pritom
na pamäti, že suverenita je (navonok) nedeliteľná. Riešenie tohto hlavolamu nie je jednoznačné a nie je ani predmetom tejto úvahy.
Dôležitá je tu modelová situácia, ktorá slúži na objasnenie vzťahu EÚ - členské štáty. Toto „examplum“ možno interpretovať
nasledovne: vodičom sú členské štáty, ktoré sa sami dobrovoľne rozhodli, že vezmú k sebe navigátora – Úniu. Ten má právomoc
vydávať záväzné pokyny vo vymedzených oblastiach. Pritom si uvedomme, že sú to najmä členské štáty, ktoré vykonávajú obsah
nariadení, smerníc a iných rozhodnutí. Vo vnútri automobilu sú teda úlohy rozdelené. Ak by sme pripustili model federácie, tak v tom
prípade by náš navigátor musel disponovať aj pedálmi plynu alebo brzdy (ako je to v prispôsobených automobiloch slúžiacich pre
potreby autoškoly a inštruktora). V takom prípade by plynový pedál predstavoval tzv. Kompetenz-Kompetenz. Nezabúdajme ale, že
sú to práve členské štáty, ktoré majú kľúče od auta a „nohu na spojke“ a teda oni rozhodujú o štarte a takisto môžu motor
(kedykoľvek) vypnúť. Možno už len dodať, že cieľ cesty je zhodný s cieľom integrácie. A nezabúdajme, že aj automobil potrebuje
údržbu...
22
ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné, s 57.
23
CRAIG, P. - DE BURCA, G. EU law: Text, Cases and Materials, s. 51.
24
Porov. Tamže, s. 81-82 a bližšie pozri k výlučnej právomoci uzatvárať medzinárodné zmluvy Tamže.
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3.

ZÁVER

Hneď v úvode záveru treba uviesť veci na správnu mieru. Pre všetkých, ktorým by mohli vyvstať
akékoľvek pochybnosti je nutné adresovať nasledovnú konklúziu „EÚ nie je federácia“. Avšak tento
záver nemožno považovať za neúspech tejto práce, keďže jej cieľom bolo váženie argumentov, nie
predkladanie a vytváranie doktrín. Logická otázka, ktorá by mala nasledovať je: čím teda je EÚ? V tejto
oblasti je však evidentné, že Únia causa sui vykazuje niektoré znaky federácie. Výsledok dokazovania
tejto práce preukázal, že EÚ má ústavu v materiálnom slova zmysle tvorenú nielen zakladajúcimi
zmluvami, vybranými prameňmi sekundárneho práva (nariadenia), ale aj judikatúrou SD EÚ, jedinej
autority obdarenej kompetenciou výkladu úniového práva. Z judikatúry povstali, ako bájny Phoenix,
princípy práva EÚ ako prednosť, priamy účinok, bezprostredná aplikovateľnosť a iné, ktoré boli oživené
práve SD EÚ a aplikačnou praxou práva EÚ prenikajúceho do práva členských štátov. V tomto smere
možno odporúčať doplnenie ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ o článok znejúci nasledovne: „Právo
Únie má prednosť pred právnymi poriadkami členských štátov“, tak ako to bolo navrhnuté v Zmluve
o Ústave pre Európu „a je priamo uplatniteľné na území členských štátov“. Rovnako je EÚ nositeľka
suverenity, pričom sa nenarúša prvok „atómu“, nedeliteľnosť jej podstaty, keďže EÚ zohráva pozíciu
‘spolujazdca navigátora‘ a vykonávateľmi jej komandovania sú členské štáty, držiace volant pevne
v rukách a disponujúce zapaľovacím zariadením (motorom). Lisabonská zmluva taktiež vniesla svetlo
do oblasti rozdelenia pôsobnosti medzi EÚ a členskými štátmi, avšak to nevylučuje možnosť SD EÚ
(vy)nájsť nové kompetencie, či už patriacej Únii alebo zdieľané. Federalizácia Únie však nie je len
mýtom. EÚ, v takej podobe ako ju poznáme dnes a jej znamienko rovná sa s formou štátu federácia,
mýtom však je. V tejto posledne menovanej oblasti prináša predmetná práca tzv. odbúravanie mýtov.
To že EÚ má medzinárodnoprávnu subjektivitu, mýtom nie je, a v rovine medzinárodnoprávnej
a ústavnoprávnej nie je žiadnym prekvapením, resp. raritou. Zriedkavou situáciou však je fakt, že
v rámci EÚ môžeme poukázať na interné, ústavnoprávne črty federácie (ústava a deľba kompetencií,
teda zdieľanie suverenity). Z hľadiska znakov federácie, to však nie je postačujúce. Prekážku
predstavuje hlavne nespĺňanie medzinárodnoprávnych požiadaviek. Je zrejmé, že v rámci EÚ
neexistuje jedno diplomatické zastupiteľstvo s dekoráciou dvanástich (príp. 27) zlatých hviezdičiek na
modrom zátiší ako emblém federácie. Faktom zostáva, že Únia nepohlcuje medzinárodnoprávnu
subjektivitu svojich členských štátov, tie zostávajú plnoprávnymi subjektmi medzinárodného práva.
Z logiky dokazovania teda vyplýva, ak nám absentuje čo len jeden jediný z množiny kumulatívnych
znakov, tak odpoveď bude mať pravdivostnú hodnotu nula. Takisto nemožno Únii priznať tzv.
Kompetenz-Kompetenz, pretože stále si drží dominanciu koncepcia „die Herren der Verträgen“. EÚ je
(zostáva) teda medzinárodnou organizáciou. S týmto výrokom možno súhlasiť. Niekedy možno
jednoduchšie vymedziť EÚ negatívne – nie je federácia a ani konfederácia, hádam niečo medzi oboma
typmi. Ak by sme sa pokúsili o pozitívne zadefinovanie, zrejme by sme zakotvili v terminologických
vodách „medzinárodnej organizácie sui generis“. S istou dávkou odvahy však možno tvrdiť, že EÚ je
‘federalizujúca sa’ medzinárodná organizácia. V podstate je to to isté ako „sui generis“, len s iným
titulom, avšak s konkrétnejším. Tu sa však dostávame do oblasti, kde sa dotýkajú právo a politika.
Politický vývoj je často nepredvídateľný a niekedy je spojený s rezignáciou práva. Možno sa naplnia
slová z právne) nezáväznej Schumanovej deklarácie o dobudovaní federácie vydláždenej etapami
ESUO, ESAE, EHS, Európskych spoločenstiev, Európskej Únie a Európskeho spoločenstva až po
dnešnú “komunitarizovanú” EÚ. Politická situácia teda naznačuje tendenciu k zachovaniu Únie, i keď sa
objavila oscilácia medzi prehlbovaním integrácie a zánikom. Zánik sám osebe by bol politickým
rozhodnutím, avšak z nedoziernymi právnymi následakmi. Šachová partia medzi konštitucionalistami a
internacionalistami sa teda končí v prospech internacionalistov, ktorých komentáre nám pomohli
objasniť (niekedy však i spochybniť) súčasnú situáciu a dospieť k záveru, že Únia nie je federácia.
Tento záver je upokojujúci z pohľadu Ústavy SR v tom zmysle, že na vstup do štátneho zväzku sa
vyžaduje prijatie ústavného zákona, ktorý sa potvrdí referendum (čl.7). Ak by prijatie Lisabonskej
zmluvy pretvorilo EÚ vo federáciu, tak v tom prípade, by zrejme SR od 1.12.2009 nebola de iure členom
EÚ, pretože by došlo k porušeniu, resp. nedodržaniu Ústavy. Ak sa však Únia pretvorí vo federáciu, tak
bude nevyhnutné aplikovať tento článok Ústavy. A vtedy si národy Európy a ich politici pripomenú “vox
populi vox Dei”…dovtedy však štáty zostávajú “pánmi zmlúv”. Ak by sa EÚ metamorfozovala na
federáciu, vtedy by platilo, že nad Úniou, je len Boh…
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